
październik–grudzień 2008 r.

1 0 – 1 2 / 2 0 0 8

o pracy Rzecznika Praw Obywatelskich

INFORMACJA

BIULETYN RPO
źródła



KOMITET REDAKCYJNY BIULETYNÓW RPO
Z dniem l grudnia 2008 r. Rzecznik Praw Obywatelskich powołał
Komitet Redakcyjny Biuletynów RPO 
w składzie:

Redaktor Naczelny:
Prof. dr hab. Marek Zubik

Sekretarz Komitetu:
dr Marta Derlatka

Członkowie Komitetu:
– Prof. dr hab. Andrzej Blikle
– Prof. dr hab. Stefan Jackowski
– Ks. Prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier
– Prof. dr hab. Cezary Mik
– Prof. dr hab. Lech Morawski
– Prof. dr hab. Grażyna Skąpska
– Prof. dr hab. Zbigniew Stawrowski
– Prof. dr hab. Janusz Szymborski
– Prof. dr hab. Jerzy Zajadło

Opracowanie:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Projekt graficzny okładki:
Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk

© Copyright 2009 by Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Adres Redakcji:
Biuro RPO 
00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77
tel. centr. (022) 551 77 00; fax (022) 827 64 53

ISSN 0860-7958
Opracowanie graficzne, DTP, korekta, druk i oprawa:
Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk
www.grzeg.com.pl

Skrót do cytowania
Biul. RPO

INF. 10-12/2008



SPIS TREŚCI

CzęŚć 1
 I. INFORMACJA O WPłyWIe I ZAłATWIANIu WNIOSKóW  . . . . . .  7

 II. WySTąPIeNIA O ChARAKTeRZe GeNeRALNyM  . . . . . . . . . . . .  18

 III.  KASACJe DO SąDu NAJWyżSZeGO. SKARGI KASACyJNe  
ORAZ SKARGI O STWIeRDZeNIe NIeZGODNOśCI  
Z PRAWeM PRAWOMOCNeGO ORZeCZeNIA . . . . . . . . . . . . . . .  177

 IV.  PyTANIA PRAWNe DO SąDu NAJWyżSZeGO.  
WNIOSKI DO NACZeLNeGO SąDu  ADMINISTRACyJNeGO  
O WyKłADNIę PRZePISóW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  189

 V.  SKARGI DO WOJeWóDZKICh SąDóW ADMINISTRACyJNyCh, 
SKARGI KASACyJNe DO NACZeLNeGO SąDu  
ADMINISTRACyJNeGO ORAZ PRZySTąPIeNIA  
DO POSTęPOWAń PRZeD SąDAMI ADMINISTRACyJNyMI  
I ORGANAMI ADMINISTRACJI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  195

 VI.  WNIOSKI DO TRyBuNAłu KONSTyTuCyJNeGO.  
ZGłOSZeNIA uDZIAłu W POSTęPOWANIACh  
W SPRAWIe SKARG  KONSTyTuCyJNyCh . . . . . . . . . . . . . . . . .  205

 VII. WySTąPIeNIA LeGISLACyJNe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  218

 VIII.  OPINIe I STANOWISKA RZeCZNIKA PRAW  
OByWATeLSKICh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  220

 IX. ReAKCJe NA WCZeśNIeJSZe WySTąPIeNIA RZeCZNIKA  . . . .  221

CzęŚć 2
 X. WyBóR SPRAW INDyWIDuALNyCh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  261





CzęŚć 1





7

I. InfoRmaCjE o wPływIE 
I załaTwIanIu wnIoSków

Dane informacyjno-statystyczne
wpływ spraw do Rzecznika Praw obywatelskich

IV 
kwartał 

2007

IV 
kwartał

2008
% rok

2007
rok

2008 %

Wpływ ogółem 14 781 14 372   97,2 57 507 61 522 107,0
w tym nowe 
sprawy   7 192   6 203   84,1 29 286 27 872 94,9

Liczba 
odpowiedzi
na wystąpienia 
Rzecznika

  4 651   5 188 111,5 19 285 20 724 107,5

w całym okresie funkcjonowania instytucji RPO wpłynęło spraw 
ogółem 978 493, w tym nowych spraw 607 644. udzielono 327 239 
odpowiedzi na wystąpienia Rzecznika. 

w IV kwartale 2008 r. w Biurze RPO przyjęto 1473 interesantów 
oraz przeprowadzono 5039 rozmów telefonicznych, udzielając wyjaś-
nień i porad. Wysłano 19 727 pism w 11 668 prowadzonych spra-
wach, ponadto zarejestrowano 53 apele, listy otwarte, protesty bez 
oznaczenia wnioskodawcy.

1. Rzecznik Praw obywatelskich 
    skierował:

w roku
2008

IV 
kwartał
2008

– wystąpień problemowych 646 180
– wniosków do Trybunału Konstytucyjnego  

o stwierdzenie niezgodności przepisów  
z aktem wyższego rzędu

18 4

– zawiadomień do Trybunału Konstytucyjnego 
o przystąpieniu do postępowania ze skargi 
konstytucyjnej

19 4

– pytań prawnych do Sądu Najwyższego 7 3
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*) Pojęcie „sprawy podjętej do prowadzenia” dotyczy spraw wskazujących na możliwe istnienie 
naruszenia praw obywatelskich, w sprawach tych Rzecznik prowadzi postępowanie wyjaśniające 
(art. 8 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich).
**) Przekazane Rzecznikowi do wiadomości wystąpienia kierowane do innych organów, pisma 
anonimowe i niezrozumiałej treści.
***) Pod pozycją „inne” znajdują się sprawy, w których: przekazano wniosek wg. właściwości, 
zwrócono się do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku oraz nie podjęto działań.  

– kasacji karnych 46 16
– skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego  

w sprawach cywilnych
1 –

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

1 –

– skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego

1 –

– wniosków do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego o wykładnię przepisów

2 1

– skarg do Wojewódzkich Sądów 
Administracyjnych

11 5

– wniosków o unieważnienie prawomocnego 
orzeczenia Kolegium ds. Wykroczeń 

1 –

oraz przystąpił:
– do postępowania sądowego 11 2
– do postępowania administracyjnego 8 4

2. Sprawy rozpatrzone w IV kwartale 2008 r. – 7954
w tym:
– podjęto do prowadzenia* 3091 spraw

w tym, w ramach wystąpienia o charakterze
generalnym

323 sprawy

– udzielono wyjaśnień, wskazano wnioskodawcy
przysługujące mu środki działania 

4182 sprawy

– przekazano wniosek wg właściwości 97 spraw
– zwrócono się do wnioskodawcy o uzupełnienie 

wniosku
436 spraw

– nie podjęto** 148 spraw
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3. zakończono postępowanie w 3059 podjętych sprawach.
Spośród 3219 spraw zakończonych:
1. uzyskano rozwiązanie oczekiwane przez 

wnioskodawcę
ze względu na:

19,0%

– zasadność zarzutów wnioskodawcy 11,4% tj. 350 spraw
– uwzględnienie wystąpienia generalnego RPO 7,6% tj. 232 sprawy
2. odstąpiono od dalszego prowadzenia 

sprawy 
ze względu na:

11,3%

– toczące się w sprawie postępowanie 
(niewyczerpany tryb)

6,8% tj. 207 spraw

– rezygnację RPO z dalszego  prowadzenia 
sprawy z przyczyn obiektywnych      

4,5% tj. 137 spraw

3. nie uzyskano rozwiązania oczekiwanego 
przez wnioskodawcę
ze względu na:

69,7%

– niepotwierdzenie się zarzutów 
wnioskodawcy

65,2% tj. 1995 spraw

– nieuwzględnienie wystąpienia generalnego 
RPO

4,4% tj. 134 sprawy

– z powodu wyczerpania przez RPO 
możliwości działania

0,1% tj. 4 sprawy

4. Przedmiot nowych spraw (wniosków) w IV kwartale 2008 r. 
ilość 

spraw
udział 

procentowy
prawo konstytucyjne i międzynarodowe  272  4,4%
prawo karne 1348 21,7%
prawo pracy i zabezpieczenie społeczne 1145 18,5%
prawo cywilne i gospodarka nieruchomościami  900 14,5%



10

prawo administracyjne i sprawy mieszkaniowe  605  9,7%
prawo gospodarcze, daniny publiczne i
ochrona praw konsumenta

 587  9,5%

prawo karne wykonawcze  669 10,8%
prawa żołnierzy i funkcjonariuszy służb 
publicznych

 116  1,9%

administracja publiczna, zdrowie i ochrona 
praw  cudzoziemców

 508  8,2%

sprawy nieklasyfikowalne   53  0,8%
łącznie 6203 100%

W Biurze działają trzy Zespoły Terenowe: we Wrocławiu (dla wo-
jewództw dolnośląskiego, lubuskiego i opolskiego), w Gdańsku (dla 
województw pomorskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko – ma-
zurskiego) i w Katowicach (dla województw śląskiego, małopolskie-
go i świętokrzyskiego), kierowane przez Pełnomocników terenowych 
Rzecznika Praw Obywatelskich. 

W IV kwartale 2008 r. do Zespołów Terenowych wpłynęło 1241 
pism, z czego 131 pism przekazano, zgodnie z właściwością, do Biura 
w Warszawie, a 104 pisma przyjęto z Biura w Warszawie. Nowych 
spraw wpłynęło 593. Z ogólnej liczby 1473 interesantów w Zespołach 
Terenowych przyjęto 782. Przeprowadzono 1449 rozmów telefonicz-
nych udzielając wyjaśnień i porad. Rozpatrzono 690 spraw.



11

Największy wpływ nowych wniosków w Zespołach Terenowych do-
tyczył spraw z zakresu: 

ilość 
spraw

udział 
procentowy

prawo cywilne i gospodarka nieruchomościami 128 21,6%
prawo pracy i zabezpieczenie społeczne 108 18,2%
prawo karne  98 16,5%
prawo administracyjne i sprawy mieszkaniowe  77 13,0%
administracja publiczna, zdrowie i ochrona 
praw cudzoziemców

 72 12,1%

W IV kwartale 2008 r. w Zespołach Terenowych rozpatrzono 690 
spraw, w tym:

w tym: ilość 
spraw

udział 
procentowy

– podjęto do prowadzenia 251 36,4%
– udzielono wyjaśnień, wskazano wnioskodawcy

przysługujące mu środki działania
406 58,8%

– przekazano wniosek wg właściwości 7 1,0%
– zwrócono się do wnioskodawcy o uzupełnienie 

wniosku
26 3,8%

łącznie 690 100%

5.  w IV kwartale 2008 r. Rzecznik Praw obywatelskich, zastępca 
Rzecznika Praw obywatelskich oraz pracownicy Biura RPo od-
byli następujące spotkania i wizytacje:

 1. Areszt śledczy w Warszawie – badanie w ra-
mach Krajowego Mechanizmu Prewencji.

06–09.10.2008 r.

 2. Areszt śledczy, Policyjna Izba Dziecka oraz 
Schronisko dla Nieletnich w Szczecinie – badanie 
w ramach Krajowego Mechanizmu Prewencji.

07–09.10.2008 r.

 3. Zakład Karny w herbach – badanie stanu prze-
strzegania praw osób pozbawionych wolności.

17.10.2008 r.

 4. Przyjęcia interesantów w terenie – Kielce. 20–23.102008 r.
 5. Komenda Powiatowa Policji, Młodzieżowy 

Ośrodek Wychowawczy i Schronisko dla Nie-
letnich w Lubaczowie – badanie w ramach 
Krajowego Mechanizmu Prewencji.

21–23.10.2008 r.
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 6. Gmina łącko, Gmina Czarny Dunajec oraz 
Gmina Bukowina Tatrzańska – ocena stopnia 
realizacji praw dzieci narodowości romskiej 
do nauki w szkole.

22–24.10.2008 r.

 7. Schronisko dla Nieletnich w łańcucie – badanie 
w ramach Krajowego Mechanizmu Prewencji.

23.10.2008 r.

 8. Areszt Deportacyjny przy Komendzie Miej-
skiej Policji we Włocławku – badanie stanu 
przestrzegania praw osób osadzonych.

27–28.10.2008 r.

 9. 21 Brygada Strzelców Podhalańskich i Ko-
menda Wojewódzka PSP w Rzeszowie  oraz 14 
Batalion Obrony Terytorialnej i Bieszczadz-
ki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu 
– ocena stanu przestrzegania praw żołnierzy 
i funkcjonariuszy.

28–30.10.2008 r.

10. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny  
w Lublińcu – badanie przestrzegania praw 
pacjentów.

30.10.2008 r.

11. Zakład Karny i Zakład Poprawczy w Tarnowie 
– badanie w ramach Krajowego Mechanizmu 
Prewencji.

03–05.11.2008 r.

12. Przyjęcia interesantów w terenie. Kłodzko. 07.11.2008 r.
13. Ośrodek dla cudzoziemców ubiegających się 

o nadanie statusu uchodźcy lub azylu w Bez- 
woli oraz Szpitalu Neuropsychiatrycznym  
w Lublinie – badanie w ramach Krajowego 
Mechanizmu Prewencji.

12–13.11.2008 r.

14. Wizytacja w Wojskowym Ośrodku Wykonywa-
nia kary Ograniczenia Wolności. Ciechanów.

17.11.2008 r.

15. Policyjna Izba Dziecka we Wrocławiu – bada-
nie w ramach Krajowego Mechanizmu Pre-
wencji.

18.11.2008 r.

16. Policyjna Izba Dziecka, Areszt śledczy we 
Wrocławiu oraz Pomieszczenia dla osób za-
trzymanych Komendy Powiatowej Policji  
w Kępnie – badanie przestrzegania praw dzie-
ci i osób zatrzymanych.

18–21.11.2008 r.

17. Areszt śledczy we Wrocławiu – badanie w ra-
mach Krajowego Mechanizmu Prewencji.

19–20.11.2008 r.

18. Komenda Powiatowa w Kępnie, pomieszczenia 
dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych 
w celu wytrzeźwienia – badanie w ramach 
Krajowego Mechanizmu Prewencji.

21.11.2008 r.
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19. Zakład Karny w Opolu – badanie w ramach 
Krajowego Mechanizmu Prewencji.

25.11.2008 r.

20. Areszt śledczy w Opolu – badanie w ramach 
Krajowego Mechanizmu Prewencji.

26–27.11.2008 r.

21. Policyjna Izba Dziecka w Warszawie – badanie 
w ramach Krajowego Mechanizmu Prewencji.

03.12.2008 r.

22. Komenda Powiatowa Policji w Otwocku – ba-
danie w ramach Krajowego Mechanizmu Pre-
wencji

04.12.2008 r.

23. Badanie protestu w rejonie drogowego przej-
ścia granicznego w Medyce.

09–10.12.2008 r.

24. Komenda Powiatowa Policji w Busku–Zdro-
ju, pomieszczenia dla osób zatrzymanych 
lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia 
– badanie w ramach Krajowego Mechanizmu 
Prewencji.

10.12.2008 r.

25. Wizytacja w jednostce marynarki wojennej. 
Gdańsk.

10–12.12.2008 r.

26. Zakład karny w Pińczowie, Schronisko dla 
Nieletnich w Gackach, Komenda Powiatowa 
Policji w Pińczowie – badanie w ramach Kra-
jowego Mechanizmu Prewencji.

10–12.12.2008 r.

27. Przyjęcia interesantów w terenie. Kamienna 
Góra.

12.12.2008 r.

28. Areszt śledczy w Radomiu, Komenda Policji  
w Białobrzegach – badanie stanu przestrzega-
nia praw i wolności.

15–18.12.2008 r.

oraz uczestniczyli w następujących sympozjach, seminariach  
i konferencjach:

1. Konferencja nt. „Porozumienie Wolumentowo 
– Cenowe (PVA) w kontekście zwiększenia do-
stępności do leczenia pacjentów w Polsce ze 
szczególnym uwzględnieniem chorób rzadkich”, 
zorganizowana pod patronatem Przewodniczą-
cego Senackiej Komisji Zdrowia. Wrocław.

06–07.10.2008 r.

2. Konferencja zorganizowana przez uniwersy-
tet w Białymstoku nt. „X lat obowiązywania 
Kodeksu Karnego Wykonawczego”. 

13.10.2008 r.
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3. Konferencja zorganizowana przez Stowarzy-
szenie Wolnego Słowa i Stowarzyszenie Kibi-
ców Legii Warszawa nt. „Ograniczenie wolno-
ści podczas imprez sportowych i zgromadzeń 
sportowych”. Warszawa.

14.10.2008 r.

4. Konferencja zorganizowana przez Instytut 
Spraw Publicznych, Polsko–Amerykańską 
Fundację Wolności i Krajową Radę Radców 
Prawnych nt. dostępu do bezpłatnej pomocy 
prawnej. Warszawa.

16.10.2008 r.

5. VIII Konwencja Ruchu przeciw Bezradno-
ści Społecznej zorganizowana w ramach ob-
chodów 21 Międzynarodowego Dnia Walki  
z ubóstwem nt. „Strategia walki z ubóstwem 
w Polsce? Diagnoza i zadania na lata 2009 
– 2010. Kogo w Polsce interesuje ubóstwo?” 
Warszawa.

17.10.2008 r.

6. udział Zastępcy Rzecznika Praw Obywatel-
skich w Międzynarodowej Konferencji Nauko-
wej zorganizowanej na Katolickim uniwersy-
tecie Lubelskim  nt. „Prawo sądowe cywilne 
– wyzwania dla europy”.

17–18.10.2008 r.

7. Seminarium zorganizowane w BRPO nt. „Po-
lityka rodzinna w krajach unii europejskiej. 
Wnioski dla Polski”.

20.10.2008 r.

8. udział Rzecznika w II Kongresie Sędziów Pol-
skich. Warszawa.

22.10.2008 r.

9. udział Rzecznika w konferencji zorganizo-
wanej przez Instytut Spraw Publicznych  
i Centrum Stosunków Międzynarodowych nt. 
„Kontynuacja czy zmiana w polskiej polityce 
zagranicznej”. Warszawa.

24.10.2008 r.

10. udział Rzecznika w konferencji zorganizowa-
nej przez Trybunał Konstytucyjny i uniwer-
sytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego nt. 
„50 lat Konstytucji V Republiki Francuskiej. 
Związki konstytucjonalizmu polskiego i fran-
cuskiego”. Warszawa.

24–25.10.2008 r.

11. Konferencja zorganizowana przez Poznańskie 
Centrum Praw Człowieka oraz Zakład Praw 
Człowieka WPiA uniwersytetu Warszawskiego 
nt. „Orientacja seksualna i tożsamość płciowa 
– problemy i wyzwania prawa.” Poznań.

27.10.2008 r.
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12. Konferencja zorganizowana przez Senat RP 
we współpracy z Ministerstwem Sprawiedli-
wości, Centralnym Zarządem Służby Więzien-
nej oraz Rzecznikiem Praw Obywatelskich
nt. „Polski system probacji – stan i kierunek 
rozwoju w kontekście standardów europej-
skich.” Popowo. 

27–28.10.2008 r.

13. Seminarium zorganizowane w BRPO nt. „Migra-
cje zagraniczne a polityka rodzinna w Polsce”.

28.10.2008 r.

14. Konferencja zorganizowana przez Minister-
stwo Pracy i Polityki Społecznej nt. „Gender 
mainstreaming jako narzędzie zmiany”. War-
szawa.

04.11.2008 r.

15. udział w Międzynarodowym Dniu Tolerancji 
uNeSCO. Poznań.

15.11.2008 r.

16. Konferencja zorganizowana przez Biuro Bez-
pieczeństwa Narodowego i Centrum badań 
nad Terroryzmem Collegium Civitas nt. „Prze-
ciwdziałanie terroryzmowi – polityka medial-
na instytucji państwowych w obszarze zagro-
żeń terrorystycznych”. Warszawa.

17.11.2008 r.

17. Konferencja zorganizowana przez Pełnomocni-
ka Rządu ds. osób Niepełnosprawnych nt. „Ja-
kość życia osób niepełnosprawnych w świetle 
standardów Rady europy”. Warszawa.

18.11.2008 r.

18. Konferencja zorganizowana przez uniwersy-
tet Jagielloński nt. „Pięćdziesiąt lat Konstytu-
cji V Republiki. Konstytucja państwa wobec 
wyzwań współczesności.” Kraków.

20.11.2008 r.

19. udział w obchodach Międzynarodowego Dnia 
Praw  Dziecka zorganizowanych przez Stowa-
rzyszenie „ Nasze Piekary.” Bytom.

21.11.2008 r.

20. udział Rzecznika w seminarium zorganizowa-
nym przez Prezydenta RP nt. „Tworzenie a sto-
sowanie prawa – granice wykładni”. Lucień.

21.11.2008 r.

21. Konferencja nt. „Rodzina wolna od przemo-
cy.” Gorzów Wielkopolski.

25.11.2008 r.

22. Konferencja zorganizowana przez Stowa-
rzyszenie Interwencji Prawnej oraz Ośrodek  
Badań Praw Człowieka nt. „Monitoring reali-
zacji zaleceń CPT przez władze polskie”. War-
szawa.

27.11.2008 r.
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23. Międzynarodowa Sesja z okazji 60 roczni-
cy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw 
Człowieka przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 
zorganizowana przez Rzecznika. Oswięcim. 

04.12.2008 r.

24. XI Forum Prawniczo–Medyczne zorganizowane 
przez Instytut Problemów Ochrony Zdrowia nt. 
„Organizacja i funkcjonowanie zakładów opieki 
zdrowotnej w obliczu możliwych przekształceń 
struktury własnościowej”. Warszawa.

04–05.12.2008 r.

25. Konferencja zorganizowana przez Stowarzy-
szenie Inicjatyw Społecznych „eFFATA” pt. 
„Nie na sprzedaż.” Piła.

05.12.2008 r.

26. Seminarium zorganizowane przez Akademię 
Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzew-
skiej oraz Biuro Rady europy pt. „Nic nie zro-
biłam, czyli o konsekwencjach przemocy wo-
bec dzieci”. Warszawa.

10.12.2008 r.

27. udział Rzecznika w „Konferencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu: 
Poznań 2008”, gala oraz spotkanie z Sekreta-
rzem generalnym ONZ. Poznań.

10.12.2008 r.

współpraca międzynarodowa:

1. udział Zastępcy Rzecznika  dorocznym kon-
gresie studiów konstytucyjnych. Sao Paulo.

02–03.10.2008 r.

2. Spotkanie Rzecznika z przedstawicielami eu-
ropejskich i narodowych związków zawodo-
wych/inicjatyw związkowych z Niemiec, Wiel-
kiej Brytanii, holandii i Francji.

03.10.2008 r.

3. Spotkanie Rzecznika z p. Reinholdem Rob-
bem, Rzecznikiem Bundestagu d.s. Sił Zbroj-
nych Niemiec. 

13.10.2008 r.

4. udział Zastępcy Rzecznika w konferencji 
okrągłego stołu zorganizowanej przez instytu-
cję Obrońcy Publicznego Macedonii. Skopje.

15.10.2008 r.

5. Spotkanie Rzecznika z p. Ngawang Woeber  
i p. Phurbu Tsering Przewodniczącym i Wi-
ceprzewodniczącym Organizacji Byłych Więź-
niów Politycznych Tybetu, Gu–Chu–Sum.

21.10.2008 r.

6. Konferencja nt. zagadnień z zakresu prawa 
wspólnotowego „Rechtsfragen aus dem Grenz-
bereich von europeishem Gemeinschaftsrecht 
und mitglidstaatlichem Recht”. Kligenthal.

27–31.10.2008 r.
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7. Delegacja Fundacji Rozwoju Parlamentary-
zmu w Kazachstanie. Biuro RPO.

30.10.2008 r.

8. udział Rzecznika w przekazaniu Polskiemu 
Kontyngentowi Wojskowemu w Afganistanie 
odpowiedzialności za prowincje Ghazni.

30–31.10.2008 r.

9. Spotkanie Rzecznika z p. elianą Pinto, Om-
budsmanem Brazylii.

05.11.2008 r.

10. Spotkanie specjalistów ds. komunikacji spo-
łecznej z Krajowych Instytucji Praw Człowie-
ka z unii europejskiej. Oslo.

06–07.11.2008 r.

11. udział Rzecznika w konferencji zorganizowa-
nej z inicjatywy Ombudsmana Bułgarii nt. 
„Prawa Człowieka – ziemia obiecana prawa, 
ale również sprawiedliwości”. Sofia.

16–17.11.2008 r.

12. Wizyta w Biurze RPO Ombudsmana Republi-
ki Armenii.

01.12.2008 r.

13. I konferencja Agencji Praw Fundamentalnych 
unii europejskiej nt. wolności wypowiedzi 
– „Freedom of expression, cornerstone – Li-
stening and communicating in a diverse eu-
rope”. Paryż.

08–09.12.2008 r.

14. Rzecznik spotkał się z Jś XIV Dalajlamą. 12.12.2008 r.
15. udział Rzecznika w I Forum Narodów Zjed-

noczonych ds. Mniejszości Narodowych orga-
nizowane przez Radę Praw Człowieka ONZ. 
Genewa.

15–16.12.2008 r.

16. Wizyta studyjna w Biurze RPO przedstawicieli 
urzędu Ombudsmana Republiki Azerbejdżanu.

15–19.12.2008 r.

17. udział Rzecznika w spotkaniu z Radcami i Mi-
nistrami Ambasad unii europejskiej w Polsce 
które miało miejsce w Ambasadzie Francji.

19.12.2008 r.

18. Rzecznik spotkał się z Pełnomocnikiem Mini-
stra Spraw Zagranicznych do spraw Partner-
stwa Wschodniego przedmiotem spotkania 
była współpraca w ramach projektu „Partner-
stwo Wschodnie”.

19.12.2008 r.
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II. wySTĄPIEnIa o CHaRakTERzE GEnERaLnym

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

1. Prezesa zakładu ubezpieczeń Społecznych (RPo–594213–
III/08) z dnia 1 października 2008 r. – w sprawie zasad przeliczania 
emerytury.

W napływających do Rzecznika skargach pojawił się problem za-
sad ustalania wysokości emerytury w miejsce dotychczas otrzymy-
wanej emerytury w związku z uchwałą Sądu Najwyższego w składzie 
trzech sędziów z dnia 8 maja 2008 r. (sygn. akt I uZP 1/08, niepubl.). 
W uchwale tej Sąd Najwyższy uznał, że ubezpieczona, pobierająca 
wcześniejszą emeryturę na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 26 stycznia 1990 r. w sprawie wcześniej-
szych emerytur dla pracowników zwalnianych z pracy z przyczyn do-
tyczących zakładu pracy, która po nabyciu po 1 lipca 2004 r. prawa 
do emerytury podlegała przez co najmniej 30 miesięcy ubezpiecze-
niu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnym lub rentowym, 
ma prawo do ustalenia wysokości emerytury według kwoty bazowej 
z daty zgłoszenia wniosku o przeliczenie wysokości emerytury zarów-
no w zakresie tzw. części socjalnej, jak i części stażowej emerytury 
(art. 53 ust. 1 i 4 w związku z art. 110 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 
r. o emeryturach i rentach z Funduszu ubezpieczeń Społecznych). 
Tymczasem ZuS przelicza te świadczenia w sposób niekorzystny dla 
osób pobierających wcześniejszą emeryturę, ponieważ stosuje nową 
kwotę bazową tylko w części socjalnej. Część stażowa pozostaje bez 
zmian. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Prezesa ZuS 
w sprawie możliwości uwzględnienia stanowiska Sądu Najwyższego 
zawartego w powyższej uchwale, w praktyce działania organów ren-
towych. 

Członek zarządu zakładu ubezpieczeń Społecznych (14.10.2008 r.)  
poinformowała, że ze względu na wyraźne i jednoznaczne brzmienie 
przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FuS, nie jest możliwe 
obliczenie tzw. części stażowej od kwoty bazowej innej niż przyjęta 
do obliczenia wcześniejszej emerytury, bowiem część ta obliczana jest 
z uwzględnieniem podstawy wymiaru wcześniejszej emerytury, a więc 
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podstawy wymiaru obowiązującej w dacie przyznania lub przeliczenia 
tej emerytury. Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 1 ustawy o emeryturach  
i rentach z FuS, podstawę wymiaru emerytury dla osoby, która wcześ-
niej miała ustalone prawo do emerytury, stanowi podstawa wymiaru 
wcześniej przyznanej emerytury – w wysokości uwzględniającej rewa-
loryzację oraz wszystkie kolejne waloryzacje przypadające w okresie 
następującym po ustaleniu prawa do wcześniejszej emerytury. Osoba 
uprawniona do wcześniejszej emerytury, a ubiegająca się o przyznanie 
emerytury z tytułu ukończenia wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet 
i 65 lat dla mężczyzn) nie ma możliwości wyboru sposobu ustalenia 
podstawy wymiaru emerytury. 

W odpowiedzi nie podzielono stanowiska Sądu Najwyższego wy-
rażonego w uchwale z dnia 8 maja 2008 r. (sygn. akt I uZP 1/08), iż 
art. 53 ust. 4 ustawy emerytalnej ma charakter przepisu szczególnego 
w stosunku do art. 110 tej ustawy. Art. 53 ust. 4 jest bowiem przepi-
sem określającym sposób ustalania nowo przyznawanego świadcze-
nia, natomiast art. 110 reguluje zasady przeliczania wysokości już 
przyznanego świadczenia. 

2. ministra Spraw wewnętrznych i administracji (RPo–
563533–V/07) z dnia 2 października 2008 r. – w sprawie braku 
środków prawnych, za pomocą których strona mogłaby doprowadzić 
do rozstrzygnięcia jej indywidualnej sprawy w postępowaniu admi-
nistracyjnym w sytuacji, gdy w razie prawomocnego uchylenia przez 
sąd administracyjny decyzji organów obu instancji, organ administra-
cji publicznej drugiej instancji, któremu sąd zwrócił akta, zwleka z ich 
przekazaniem organowi pierwszej instancji właściwemu do rozpatrze-
nia sprawy. 

Przedstawiony problem wyłonił się w toku badania w Biurze Rzecz-
nika sprawy indywidualnej. Po analizie sprawy Rzecznik zwrócił się 
w dniu 3 lipca 2008 r. do Prezesa NSA z prośbą o rozważenie, czy 
przyjęte w § 29 zarządzenia Nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Admi-
nistracyjnego z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia zasad 
biurowości w sądach administracyjnych, uregulowanie kwestii zwro-
tu akt po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy i uchyleniu (stwier-
dzeniu nieważności) decyzji organów administracji publicznej obu 
instancji, nie prowadzi do naruszenia standardów konstytucyjnych 
wynikających w szczególności z art. 45 ust. 1 Konstytucji. 

W ocenie Prezesa NSA, przedstawiony problem nie dotyczy wadli-
wych przepisów regulujących pracę sądów administracyjnych, tylko 
złej pracy organów administracji publicznej drugiej instancji. Dlate-
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go też, jego zdaniem, rozwiązania należy upatrywać w ewentualnej 
modyfikacji procedur administracyjnych w zakresie środków dyscy-
plinujących tok czynności postępowania administracyjnego po pra-
womocnym wyroku uchylającym decyzje organów obu instancji tak, 
by umożliwiało to wniesienie skargi na bezczynność organu wstrzy-
mującego tok postępowania. W związku z powyższym Rzecznik zwró-
cił się o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie, a w razie jego 
podzielenia – o podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania ist-
niejącej „luki” w prawie, w drodze stosownych zmian legislacyjnych.

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Spraw wewnętrznych 
i administracji (03.11.2008 r.) wyjaśnił, że odesłanie akt sprawy 
właściwemu organowi powinno nastąpić niezwłocznie po ich otrzyma-
niu wraz z orzeczeniem sądu, co – jak się wydaje – w większości przy-
padków ma miejsce. Incydentalne przypadki opóźnienia w przekaza-
niu akt należy uznać za złą praktykę, jednakże nie wydaje się, aby 
zasadnym było przewidywanie specyficznego środka prawnego, przy 
pomocy którego strona mogłaby „zmobilizować” organ administracji 
publicznej drugiej instancji do dokonania czynności materialno-praw-
nej przekazania akt sprawy właściwemu do jej rozpoznania organowi 
pierwszej instancji. 

W opisanej sytuacji strona może złożyć skargę w trybie art. 227 
i nast. k.p.a. Przedmiotem takiej skargi może być w szczególności za-
niedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy 
albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub intere-
sów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie 
spraw. Wydaje się także, iż w przedmiotowym przypadku dopusz-
czalne byłoby złożenie skargi na bezczynność organu w trybie art. 54  
§ 1 w związku z art. 3 § 2 pkt 8 ustawy – Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi. 

3. ministra obrony narodowej (RPo–598987–IX/08) z dnia  
2 października 2008 r. – w sprawie konsekwencji dla żołnierzy Polskie-
go Kontyngentu Wojskowego w Iraku decyzji o przedłużeniu służby. 

W dniu 22 września 2008 r. w gazecie „Dziennik” ukazał się ar-
tykuł zatytułowany Żołnierze w Iraku dotknięci syndromem ostatniej 
zmiany. Autorka publikacji opisała atmosferę panującą wśród żołnie-
rzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku po przedłużeniu im 
służby z 6 do 9 miesięcy (do 31 października), często wbrew woli żoł-
nierzy. Według opinii konsultanta w dziedzinie psychiatrii, wydłużenie 
służby żołnierzom może znacznie osłabić ich odporność psychiczną 
i spowodować zaburzenia psychiczne uniemożliwiające wykonywanie 
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zadań. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o spowodowanie 
zbadania problemów przedstawionych w publikacji i poinformowanie 
o zajętym stanowisku. 

minister obrony narodowej (23.10.2008 r.) poinformował, że au-
torka publikacji omówionej w wystąpieniu Rzecznika nie dołożyła na-
leżytej staranności w przygotowaniu artykułu, opierając go na mało 
wiarygodnych źródłach informacji. Odnosząc się do stwierdzenia, 
jakoby żołnierze nie zostali poinformowani o przedłużeniu im służ-
by, Minister stwierdził, iż żołnierze zostali powiadomieni o tym fakcie 
jeszcze przed wyjazdem na misję. Zarzut sformułowany w artykule, 
jakoby w związku z wydłużeniem czasu misji, poziom morale i dyscy-
pliny w PKW uległ obniżeniu, jest nieprawdziwy, bowiem nie wystąpiły 
żadne symptomy świadczące o tym fakcie. żołnierze mieli prawo wnio-
skować o wcześniejszy powrót do kraju i niektórzy skorzystali z tego 
prawa. Poruszona w artykule kwestia „alarmowego ściągnięcia do Ira-
ku naczelnego psychiatry wojskowego, by uspokoić nastroje wśród 
żołnierzy” jest również nieprawdziwa. Obecność w kontyngencie psy-
chiatry czy psychologa nie jest niczym niezwykłym. Takie działania, 
jak profilaktyka wystąpienia zagrożeń sytuacjami trudnymi, rozwiązy-
wanie problemów, pomoc psychologiczno-psychiatryczna oraz dora-
dzanie dowódcom, są niezbędne żołnierzom w służbie poza granicami 
kraju. Zgodnie z art. 31 ustawy – Prawo prasowe, stosowna polemi-
ka rzecznika prasowego Dowództwa Operacyjnego została przesłana 
do redakcji „Dziennika” oraz opublikowana na stronie internetowej 
Ministerstwa Obrony Narodowej. 

4. ministra zdrowia oraz Prokuratora krajowego (RPo–599076–
X/08) z dnia 2 października 2008 r. – w sprawie przypadków samo-
bójczych zgonów pacjentów przebywających w szpitalach. 

W okresie 6 tygodni, od 1 sierpnia do 15 września 2008 r., opinię 
publiczną poruszyły informacje o czterech przypadkach samobójstw 
pacjentów przebywających na różnych oddziałach szpitalnych. Zja-
wisko samobójstw pacjentów w trakcie hospitalizacji łączy się bezpo-
średnio z problematyką bezpieczeństwa, zależnego zarówno od kwa-
lifikacji i organizacji pracy personelu medycznego, jak też od warun-
ków pracy szpitali. Jest oczywiste, że nie ma możliwości całkowitej 
eliminacji zagrożeń bezpieczeństwa pacjenta. Jednak w niektórych 
krajach (np. w uSA czy Wielkiej Brytanii) problematyka ta zyskała 
rangę priorytetu polityki zdrowotnej. Tworzy się tam i wdraża narodo-
we programy bezpieczeństwa pacjenta, które przyniosły w efekcie zna-
czącą redukcję zdarzeń niepożądanych. Działania na rzecz utworze-
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nia narodowego systemu bezpieczeństwa pacjenta wymagają przede 
wszystkim determinacji organów państwa odpowiedzialnych za polity-
kę zdrowotną w Polsce, a także odpowiednich nakładów finansowych 
i stosownych zmian prawa. 

Rzecznik zwrócił się do Ministra Zdrowia o udzielenie informacji 
na temat skali zjawiska samobójstw pacjentów w polskich szpitalach 
oraz działań podejmowanych na rzecz zapewnienia hospitalizowanym 
chorym bezpieczeństwa i ochrony przed targnięciem się na własne 
życie. Poprosił również o stanowisko w kwestii stanu przestrzegania 
standardów leczenia szpitalnego pacjentów cierpiących na ból prze-
wlekły z towarzyszącymi stanami lękowymi i depresją oraz poinformo-
wanie o podejmowanych przez resort działaniach zaradczych. 

W wystąpieniu do Prokuratora Krajowego Rzecznik stwierdził, iż do-
kładne wyjaśnienie przez organy ścigania okoliczności samobójczych 
zgonów pacjentów w trakcie hospitalizacji może okazać się pomoc-
ne nie tylko do ustalenia ewentualnych winnych osób lub instytucji, 
ale może mieć istotne znaczenie w zapobieganiu tego rodzaju tragicz-
nym zdarzeniom na terenie szpitali. Dlatego też Rzecznik zwrócił się o 
udzielenie informacji na temat skali zjawiska samobójstw pacjentów 
w polskich szpitalach oraz wniosków wynikających z przeprowadzo-
nych dotychczas postępowań w podobnych sprawach. 

Prokurator krajowy – zastępca Prokuratora Generalnego 
(20.11.2008 r.) przedstawił analizę postępowań przygotowawczych 
prowadzonych w latach 2007–2008 w sprawach samobójstw pacjen-
tów w szpitalach, wraz z oceną i stanowiskiem określającym skalę 
tego zjawiska. W badanym okresie w prokuraturach zarejestrowano 
79 postępowań tej kategorii: w 2007 r. – 37, natomiast w 2008 r. – 42. 
Dotyczyły one 76 zgonów pacjentów. Decyzją merytoryczną (umorze-
nie na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 oraz art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.) zostały 
zakończone 64 postępowania, 1 sprawa jest zawieszona. W wyniku 
przeprowadzonej kontroli za przedwcześnie umorzone i wymagające 
podjęcia na nowo uznano 7 postępowań. Spośród 14 postępowań po-
zostających w biegu, w 5 z nich stwierdzono przewlekłość i brak sta-
ranności w dokonywaniu czynności procesowych przez funkcjonariu-
szy Policji, co skutkowało wydaniem polecenia przejęcia tych spraw 
do prowadzenia przez prokuratorów. 

W większości przypadków samobójstwa w szpitalach zostały po-
pełnione przez osoby z zaburzeniami psychicznymi. W 31 przypad-
kach zdarzenia te miały miejsce na oddziałach psychiatrycznych, 
w 23 na oddziałach wewnętrznych, w 7 na neurologicznych. Ponadto 
10 spraw dotyczyło samobójczych zgonów osób cierpiących na do-
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legliwości bólowe w przebiegu choroby nowotworowej. Prokuratorzy 
apelacyjni, po dokonaniu analizy spraw merytorycznie zakończonych 
dotyczących omawianej kwestii, nie stwierdzili jakiegokolwiek zawi-
nienia personelu medycznego. W odpowiedzi poinformowano również, 
że zgodnie z wykazem opublikowanym na stronach internetowych Ko-
mendy Głównej Policji, w 2007 r. odnotowano 4658 zamachów samo-
bójczych, z których 3530 zakończyło się zgonem. Liczba 37 zamachów 
samobójczych w szpitalach w 2007 r. uzasadnia twierdzenie o zniko-
mej skali tego zjawiska. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie zdrowia (09.12.2008 r.) 
poinformował, że Minister Zdrowia wystąpił pismem z dnia 13 paź-
dziernika 2008 r. do wszystkich marszałków województw z zapyta-
niem o skalę zjawiska samobójstw w zakładach opieki zdrowotnej 
oraz informacje o działaniach podejmowanych na rzecz zapewnienia 
pacjentom bezpieczeństwa i stanu przestrzegania standardów lecze-
nia szpitalnego pacjentów cierpiących na ból przewlekły. uzyskane 
informacje wskazują na liczne działania prewencyjne we wszystkich 
zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalach psychiatrycznych, 
gdzie ryzyko podejmowania prób samobójczych jest szczególnie wy-
sokie. Pacjenci onkologiczni mają zapewnioną pomoc psychologicz-
ną, często psychiatryczną, prowadzi się grupy wsparcia, angażuje 
odpowiednio przeszkolony personel. W Polsce opracowano standardy 
leczenia bólu przewlekłego, jednak nie są one wystarczająco dobrze 
znane lekarzom wszystkich specjalności. W odpowiedzi poinformowa-
no również, że w Polsce funkcjonuje obecnie 540 poradni leczenia 
bólu przewlekłego oraz 73 hospicja. 

5. Podsekretarza Stanu w ministerstwie zdrowia (RPo–586573–
X/08) z dnia 2 października 2008 r. – w sprawie ograniczeń czaso-
wych udzielania przepustek osobom przebywającym w całodobowych 
oddziałach psychiatrycznych i zakładach opieki długoterminowej.

W wystąpieniu Rzecznik podkreślił, że przepis § 26 ust. 4 zarzą-
dzenia nr 57/2007/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 19 września 2007 r. 
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w ro-
dzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień stoi w sprzeczno-
ści ze stanowiskiem Ministra Zdrowia przedstawionym w odpowiedzi 
z dnia 21 sierpnia 2008 r. na wcześniejsze wystąpienie Rzecznika, 
określając maksymalną długość przepustki na 3 dni dla pacjentów 
całodobowych oddziałów psychiatrycznych i leczenia uzależnień  
(7 dni w przypadku zdarzeń losowych), a dla pacjentów psychiatrycz-
nych zakładów opieki długoterminowej – 30 dni. 
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Według § 26 ust. 5 kwestionowanego zarządzenia, w całodobowych 
oddziałach psychiatrycznych i leczenia uzależnień istnieje możliwość 
wydłużenia przepustki poza ramy określone w ust. 4 – w przypadku 
przepustki wydanej ponad standard czasu udzielania świadczenia, 
finansowanie zmniejsza się do poziomu 49% wartości jednostki roz-
liczeniowej. Brak natomiast analogicznego przepisu odnoszącego się 
do psychiatrycznych zakładów opieki długoterminowej. Oznacza to, 
że zarządzenie Prezesa NFZ faktycznie uniemożliwia udzielenie pa-
cjentom takich zakładów dłuższych przepustek, niezależnie od tego, 
czy lekarz prowadzący uzna taką przepustkę za wskazaną lub ko-
nieczną. 

ustawa o ochronie zdrowia psychicznego nie określa żadnych li-
mitów dotyczących trwania przepustek, ograniczając się do przyzna-
nia pacjentom prawa do przebywania na przepustkach okresowych 
po uzyskaniu zgody ordynatora (w przypadku osób przebywających 
w zakładzie w celu realizacji środka zabezpieczającego – zgody sądu). 
Bez wątpienia więc zarządzenie stanowi dalsze ograniczenie wolności 
pacjentów. Rzecznik zwrócił się o podjęcie działań w celu zapewnienia 
przestrzegania praw pacjentów zakładów psychiatrycznych w oma-
wianym zakresie. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie zdrowia (01.12.2008 r.)  
poinformował, że w wyniku analizy merytorycznej zarządzenia 
nr 57/2007/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 19 września 2007 r. w sprawie 
określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opie-
ka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz w związku z opiniami 
Konsultantów Krajowych w dziedzinach psychiatrii, psychiatrii dzieci 
i młodzieży oraz psychologii klinicznej do ww. zarządzenia, nie stwier-
dzono podstaw do jego uchylenia. eksperci nie zgłosili zastrzeżeń ani 
propozycji zmian w odniesieniu do kwestii czasu trwania przepustek. 

6. Prezesa Instytutu Pamięci narodowej (RPo–598695–I/08) 
z dnia 2 października 2008 r. – w sprawie udostępnienia do wglądu 
w celach prowadzenia badań naukowych dokumentów zgromadzo-
nych w archiwum IPN.

W ostatnim czasie przedstawiciele mediów oraz środowiska nauko-
wego podnieśli wątpliwości co do zgodności działań IPN z procedurą 
udostępniania do wglądu w celach prowadzenia badań naukowych 
dokumentów zgromadzonych w archiwum IPN. W środkach masowe-
go przekazu (zob. m.in. IPN ma fory. I robi politykę?, „Gazeta Wybor-
cza” z dnia 11 września 2008 r.) wskazuje się ponadto na problemy 
związane z pierwszeństwem w dostępie do dokumentów historyków 
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zatrudnionych w Instytucie przy jednoczesnym ograniczeniu tego do-
stępu naukowcom spoza IPN. Rzecznik zwrócił się o udzielenie in-
formacji na temat ilości decyzji odmawiających udostępnienia doku-
mentów naukowcom spoza Instytutu w stosunku do ogólnej liczby 
złożonych przez nich wniosków o udostępnienie dokumentów w celu 
prowadzenia badań naukowych. Ponadto zwrócił się o poinformowa-
nie o ilości akt udostępnionych pracownikom Instytutu Pamięci Naro-
dowej w celu prowadzonych przez nich badań naukowych w ramach 
realizowanych obowiązków służbowych.

Prezes IPN (28.10.2008 r.) zapewnił, że Instytut Pamięci Narodo-
wej dokłada szczególnej staranności w realizacji wniosków o udostęp-
nianie dokumentów w celu prowadzenia badań naukowych i służy 
pomocą wszystkim badaczom. W okresie od 3 sierpnia 2007 r. do dnia 
30 września 2008 r. do Instytutu wpłynęło 4549 wniosków od na-
ukowców niebędących jego pracownikami, w tym 248 z zagranicy. W 
powyższym okresie zrealizowano 3729 wniosków, w tym 190 zagra-
nicznych oraz udostępniono około 50 tysięcy jednostek akt. Pozosta-
łe wnioski znajdują się w trakcie realizacji. Wydano 6 decyzji odma-
wiających udostępnienia dokumentów naukowcom spoza Instytutu. 
W tym samym okresie wpłynęło 4890 wniosków pracowników IPN, 
którzy w ramach obowiązków służbowych prowadzą badania nauko-
we; z czego zrealizowano 4679 wniosków i udostępniono około 46 ty-
sięcy jednostek akt. W trakcie realizacji znajduje się 211 wniosków.

7. Prezydenta miasta Stołecznego warszawy (RPo–598882–
I/08) z dnia 2 października 2008 r. – w sprawie potrzeby dosto-
sowania stacji warszawskiego metra do potrzeb osób niewidomych 
i niedowidzących.

Przyczyną wystąpienia Rzecznika była informacja o wypadku nie-
widomego studenta na stacji metra Warszawa Centrum. Z informa-
cji uzyskanych przez Rzecznika wynikało, że organizacje działające 
na rzecz ochrony praw osób niepełnosprawnych wielokrotnie apelo-
wały o dostosowanie peronów warszawskiego metra do potrzeb osób 
niewidomych i niedowidzących, sugerując m.in. konieczność zamon-
towania na końcach peronów specjalnych pasów o odpowiedniej sze-
rokości – łatwo wyczuwalnych laską bądź stopą, a także odpowied-
niego oznaczenia krawędzi schodów. Obowiązkiem władzy publicznej 
jest udzielanie wszelkiej pomocy osobom niepełnosprawnym tak, aby 
mogły one prowadzić życie w społeczeństwie, co jest jedną z koniecz-
nych przesłanek poszanowania godności człowieka. W związku z po-
wyższym Rzecznik zwrócił się o udzielenie informacji na temat dzia-
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łań podjętych przez władze stolicy oraz zarząd warszawskiego metra, 
w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

Prezydent miasta Stołecznego warszawy (14.11.2008 r.) poin-
formowała, że brak przepisów i norm określających warunki, jakie 
należy spełnić w celu umożliwienia korzystania z metra przez oso-
by niewidome i niedowidzące przekłada się na brak jednoznacznych 
rozwiązań projektowych i konstrukcyjnych. Organizacje zrzeszające 
i reprezentujące osoby niepełnosprawne nie wypracowały dotychczas 
wspólnego stanowiska, jakie rozwiązania byłyby najlepsze z punktu 
widzenia różnych, czasem rozbieżnych, potrzeb osób niewidomych 
i niepełnosprawnych ruchowo. 

Od 2006 r. w Warszawie realizowany jest program wprowadzenia 
udogodnień dla osób niewidomych i słabowidzących. Pierwszy etap 
polegał na wprowadzeniu specjalnej kolorystyki elementów informa-
cyjnych, zainstalowaniu systemu informacji dźwiękowej w windach 
oraz wymianie przycisków na zawierające kod brajlowski. Moderni-
zacje zostały ukończone w 2007 r. Kolejny etap przewiduje oznako-
wanie schodów stałych i ruchomych, oznakowanie peronów i dojść 
do peronów, oznakowanie dróg dojścia do wind. W oparciu o postulaty 
osób niepełnosprawnych wprowadzono na nowych stacjach metra sy-
stem sygnalizacji dźwiękowej i wizyjnej informacji o wjeździe pociągu 
na stację. System ten będzie sukcesywnie uruchamiany na wszyst-
kich stacjach z peronami bocznymi, zaś na monitorach ekranowych 
zainstalowanych w wagonach, co kilka minut wyświetlany jest apel 
do podróżnych o udzielanie pomocy niepełnosprawnym pasażerom. 

8. ministra Edukacji narodowej (RPo–588086–I/08) z dnia 2 
października 2008 r. – w sprawie egzaminów gimnazjalnych, obniże-
nia wieku nauczania obowiązkowego oraz łączonych lekcji w szkołach 
podstawowych w gminach wiejskich. 

W wystąpieniu Rzecznik przedstawił nierozwiązane do tej pory 
problemy sygnalizowane w skargach do Rzecznika kierowanych w roku 
szkolnym 2007/2008. W wystąpieniu z dnia 24 kwietnia 2008 r.  
(RPO–588086–I/08) Rzecznik zwrócił uwagę na sytuację uczniów tych 
szkół, w których nauczyciele języka polskiego nie przerobili żadnej 
z dwóch lektur, do których odnosiło się wysoko punktowane pytanie 
w części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego. W konsekwencji 
uczniowie ci zostali pozbawieni możliwości kształcenia się w renomo-
wanych szkołach średnich. Proponowane przez Ministerstwo rozwią-
zania zaistniałej sytuacji – jako nieprecyzyjne i ogólnikowe – nie mogą 
przynieść oczekiwanych efektów. Rzecznik skierował zatem w dniu 11 
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czerwca 2008 r. kolejne wystąpienie w tej sprawie, prosząc jednocześ-
nie o poinformowanie o planowanych działaniach mających na celu 
uniknięcie podobnych nieprawidłowości. Niestety, nie otrzymał odpo-
wiedzi na ostatnie wystąpienie. 

Rzecznik z uwagą obserwuje przygotowania MeN do objęcia obo-
wiązkiem szkolnym dzieci w wieku lat sześciu. Po analizie napływa-
jących skarg rodziców, Rzecznik zwrócił się w marcu 2008 r. do Mi-
nisterstwa o przedstawienie szczegółowej koncepcji przygotowywanej 
reformy. Dotychczas jednak nie otrzymał odpowiedzi. Ponadto Rzecz-
nik nadal oczekuje na odpowiedź w kwestii podnoszonego w skargach 
rodziców dzieci uczęszczających do publicznych szkół podstawowych 
w gminach wiejskich, problemu tzw. lekcji łączonych, tj. wspólnych 
zajęć dydaktycznych, podczas których naukę pobierają uczniowie 
starszych i młodszych klas tej samej szkoły. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Edukacji narodowej 
(31.10.2008 r.) wyjaśnił, że wystosowano apel do organów prowadzą-
cych szkoły o rozważenie możliwości zwiększenia liczby miejsc w szko-
łach ponadgimnazjalnych w wypadku, gdyby dla któregoś z uczniów 
mających porównywalne umiejętności (i wyniki egzaminu) nie znalazło 
się ono podczas pierwszej rekrutacji. Jednocześnie kuratorzy oświaty 
zostali zobowiązani do indywidualnego prowadzenia spraw uczniów, 
którzy nie ze swej winy nie sprostali wymaganiom egzaminacyjnym. 
Rekrutacja uczniów do szkół ponadgimnazjalnych została zakończo-
na, w tym również rekrutacja uczniów, których dotyczył problem za-
dania nr 32. Ministerstwo nie otrzymało żadnych skarg dotyczących 
rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych od tej grupy uczniów. 

W odpowiedzi na kwestię planowanego przez Ministerstwo obni-
żenia wieku obowiązkowego nauczania poinformowano, że proces 
ten ma być rozłożony na 3 lata szkolne (2009/2010, 2010/2011, 
2011/2012). W okresie obniżania wieku obowiązku szkolnego dla 
sześciolatków będzie istniała możliwość odroczenia tego obowiązku, 
wynikająca z woli rodziców. 

W zakresie lekcji łączonych w publicznych szkołach podstawowych 
w gminach wiejskich wyjaśniono, że obowiązujące prawo oświatowe, 
z uwagi na jego ramowy charakter, nie określa liczebności klas łączo-
nych, lecz wskazuje jedynie na okoliczność, w których dopuszcza się 
ich tworzenie. Możliwość tworzenia klas łączonych zapobiega likwida-
cji szkół wiejskich, których funkcjonowanie jest zagrożone ze względu 
na małą liczbę uczniów. utrzymanie tych szkół pozwala na realizację 
obowiązku szkolnego blisko miejsca zamieszkania, w małych liczeb-
nie klasach. 
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9. kierownika urzędu do Spraw kombatantów i osób Represjo-
nowanych oraz wiceprezesa naczelnego Sądu administracyjnego 
(RPo–593108–III/08) z dnia 2 października 2008 r. – w sprawie 
wykazu miejsc odosobnienia stanowiącego podstawę do przyznania 
uprawnień kombatanckich.

Rzecznik poinformował w wystąpieniu, iż rozważa możliwość za-
kwestionowania zgodności z Konstytucją art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach 
będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Przepis 
ten upoważnia Prezesa Rady Ministrów, na wniosek Kierownika urzę-
du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, do określenia 
w drodze rozporządzenia, miejsc odosobnienia, w których warunki 
pobytu nie różniły się od warunków obozowych w obozach koncen-
tracyjnych, a osoby tam osadzone pozostawały w dyspozycji hitle-
rowskich władz bezpieczeństwa, a także więzień lub obozów NKWD 
lub będących pod nadzorem NKWD, w których były osadzone osoby 
narodowości polskiej lub obywatele polscy innych narodowości, oraz 
obozów, o których mowa w art. 3 pkt 2 i w art. 4 ust. 1 lit. b i lit. c 
oraz w pkt 3. 

Prezes Rady Ministrów zrealizował to upoważnienie w rozporządze-
niu z dnia 20 września 2001 r. w sprawie określenia miejsc odosob-
nienia, w których były osadzone osoby narodowości polskiej lub oby-
watele polscy innych narodowości. W świetle stanowiska Kierownika 
urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, wykaz 
miejsc odosobnienia zawarty w rozporządzeniu przesądza o dopusz-
czalności przyznania uprawnień kombatanckich. Stanowiska tego nie 
podzielono w niektórych wyrokach sądowych (np. wyrok Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 15 kwietnia 2005 r., 
sygn. akt IV SA/Po 43/05, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjne-
go z dnia 17 października 2006 r., sygn. akt II OSK 122/05). 

W ocenie Rzecznika wykaz miejsc odosobnienia dających podsta-
wę do przyznania uprawnień kombatanckich powinien znajdować się 
w załączniku do rozporządzenia, co wymagałoby zawarcia w ustawie, 
zgodnie z art. 92 ust. 1 zdanie drugie Konstytucji, wytycznych wiążą-
cych Prezesa Rady Ministrów przy tworzeniu listy miejsc odosobnie-
nia. Rzecznik zwrócił się zatem o przedstawienie stanowiska w sprawie 
przyznawania uprawnień kombatanckich w oparciu o rozporządzenie 
wydane na podstawie kwestionowanego przepisu ustawy kombatan-
ckiej. 

kierownik urzędu do Spraw kombatantów i osób Represjono-
wanych (28.10.2008 r.) wyjaśnił, iż stanowisko urzędu uległo zmianie 
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wobec orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego, jakie zapadły 
na gruncie art. 4 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 1 pkt ustawy z dnia 24 
stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących 
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. 

Nowa wykładnia charakteru rozporządzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 20 września 2001 r. w sprawie określenia miejsc od-
osobnienia, w których były osadzone osoby narodowości polskiej 
lub obywatele polscy innych narodowości, umożliwia ubieganie się 
o uprawnienia wynikające z ww. aktu także osobom, które przebywały 
w miejscach odosobnienia nie wymienionych w tym akcie. Od sierp-
nia 2006 r. (tzn. od otrzymania uzasadnienia wyroku NSA z dnia  
6 czerwca 2006 r., sygn. akt II OSK 880/05) urząd do Spraw Komba-
tantów i Osób Represjonowanych rozpoznając wnioski o przyznanie 
uprawnień kombatanckich z tytułu represji doznanych w hitlerow-
skich miejscach odosobnienia, które nie zostały wymienione w rozpo-
rządzeniu, prowadzi postępowanie wyjaśniające mające na celu usta-
lenie charakteru takiego miejsca represji.

wiceprezes naczelnego Sądu administracyjnego (20.11.2008 r.)  
wyjaśnił, że z orzecznictwa sądów administracyjnych wynika jedno-
znacznie, że Kierownik urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych nie ma podstaw, w świetle wykładni art. 8 ust. 1 pkt 
2 ustawy kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiara-
mi represji wojennych i okresu powojennego, do przyjęcia, że wobec 
niewymienienia danego obozu odosobnienia w rozporządzeniu Preze-
sa Rady Ministrów z 20 września 2001 r., organ wydający decyzję 
w sprawie uprawnień kombatanckich nie jest uprawniony do doko-
nywania samodzielnych ustaleń, czy przedmiotowy obóz był miejscem 
odosobnienia, w którym pobyt miał charakter represyjny.

10. ministra Infrastruktury (RPo–428774–V/03) z dnia 6 paź-
dziernika 2008 r. – w sprawie sytuacji prawnej zrzeszeń właścicieli 
domów utworzonych w przeszłości na podstawie przepisów Prawa lo-
kalowego. 

W piśmie z dnia 29 września 2008 r. będącym odpowiedzią na wy-
stąpienie Rzecznika w sprawie dotyczącej działalności zrzeszeń właś-
cicieli domów utworzonych w przeszłości na podstawie przepisów 
Prawa lokalowego, Prezes Rady Ministrów wyjaśnił, że Minister Infra-
struktury jest podmiotem właściwym do podjęcia czynności w zakre-
sie związanym z brakiem uregulowania w powszechnie obowiązują-
cym prawie działalności ww. zrzeszeń właścicieli i zarządców domów. 
Mając na uwadze wynik rozstrzygniętego „sporu kompetencyjnego”, 
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Rzecznik zwrócił się o wskazanie, czy i jakie działania zostały dotych-
czas podjęte w związku z zasygnalizowanym problemem. 

11. Pełnomocnika Rządu do Spraw osób niepełnosprawnych 
(RPo–599669–X/08) z dnia 6 października 2008 r. – w sprawie 
problemu dyskryminowania osób niepełnosprawnych przez ośrodki 
prowadzące badania opinii publicznej.

W „Rzeczpospolitej” z dnia 16 września 2008 r., w artykułach Fir-
my badawcze dyskryminują ciężarne i niepełnosprawnych oraz Nie-
pełnosprawni głosu nie mają, podjęty został problem dyskrymino-
wania osób niepełnosprawnych przez ośrodki prowadzące badania 
opinii publicznej w formie badań grupowych. W jednym z artykułów 
prasowych przytoczono zapowiedź podjęcia przez Pełnomocnika Rzą-
du do Spraw Osób Niepełnosprawnych interwencji w tej sprawie. 
W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się z prośbą o informacje 
na temat wspomnianej interwencji.

Sekretarz Stanu w ministerstwie Pracy i Polityki Społecz-
nej – Pełnomocnik Rządu do Spraw osób niepełnosprawnych 
(17.10.2008 r.) poinformował, że w dniu 19 września 2008 r. zamieś-
cił na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Nie-
pełnosprawnych swoje stanowisko, w którym wyraził sprzeciw wobec 
przedstawionych w artykułach prasowych praktyk dyskryminujących 
osoby niepełnosprawne. Ponadto zwrócił się pismem z dnia 30 wrześ-
nia 2008 r. do Prezesa Zarządu TNS OBOP o zaniechanie opisanych 
w prasie praktyk i poinformowanie o sposobie zajęcia się sprawą bez-
prawnej dyskryminacji osób niepełnosprawnych. Niestety dotychczas 
Pełnomocnik nie otrzymał odpowiedzi na wystąpienie. 

12. Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Głównego Inspek-
tora ochrony Środowiska (RPo–599436–X/06) z dnia 6 paździer-
nika 2008 r. – w sprawie zagrożenia dla środowiska naturalnego 
w związku z nieprawidłowościami w gospodarce odpadami szpitalny-
mi. 

Z informacji podawanych w środkach masowego przekazu wyni-
kało, że w ściekach wypływających z Pomorskiego Centrum Gruźlicy 
i Chorób Zakaźnych znajdowało się wiele chorobotwórczych wirusów 
i bakterii. Do opinii publicznej dotarły też inne niepokojące informacje 
o zagrożeniach związanych z niewłaściwym oczyszczaniem i utylizacją 
ścieków i odpadów szpitalnych. Z raportu GIS o stanie sanitarnym 
kraju w zakresie odnoszącym się do gospodarki stałymi odpadami 
szpitalnymi wynikało, że najwięcej zastrzeżeń budził stan sanitarno-
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techniczny miejsc składowania odpadów, gdzie były one gromadzone 
do czasu odebrania przez przedsiębiorstwa zajmujące się ich utyli-
zacją. Według raportu GIS, w większości szpitali nieczystości płynne 
kierowane są bezpośrednio do ogólnej sieci kanalizacyjnej. W nielicz-
nych przypadkach, zwłaszcza szpitali posiadających oddziały zakaź-
ne, ścieki podlegają wstępnemu oczyszczeniu i dezynfekcji przed od-
prowadzeniem ich do kanalizacji. Jeszcze mniejszy odsetek szpitali 
posiada własne oczyszczalnie ścieków (około 7%). Mając na uwadze 
wagę problemu, Rzecznik zwrócił się do Głównego Inspektora Sanitar-
nego oraz Głównego Inspektora Ochrony środowiska o zajęcie stano-
wiska w przedmiotowej sprawie. 

Główny Inspektor ochrony Środowiska (20.10.2008 r. ) wyjaś-
nił, że kontrola jakości ścieków odprowadzanych do urządzeń kana-
lizacyjnych, w tym ze szpitali, nie należy do kompetencji organów In-
spekcji Ochrony środowiska. Zasady i warunki zbiorowego odprowa-
dzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych reguluje ustawa z dnia 
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od-
prowadzaniu ścieków. Zgodnie z jej przepisami, kontrola ilości i jako-
ści odprowadzanych ścieków bytowych oraz ścieków przemysłowych, 
a także kontrola przestrzegania warunków wprowadzania ścieków 
do urządzeń kanalizacyjnych należy do przedsiębiorstwa wodocią-
gowo-kanalizacyjnego, które właściwe jest również do podejmowania 
działań w przypadku stwierdzenia, że jakość wprowadzanych ścieków 
nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa. 

Główny Inspektor Sanitarny (29.12.2008 r.) poinformował, 
że Państwowa Inspekcja Sanitarna w okresie od 29 września 2008 r.  
do 3 października 2008 r. przeprowadziła kontrole w oddziałach za-
kaźnych, w szpitalach wojewódzkich i klinicznych w zakresie gospo-
darowania ściekami. W ich wyniku stwierdzono, że na 135 szpita-
li zakaźnych i szpitali posiadających oddziały zakaźne, obowiązek 
dezynfekcji ścieków realizowany jest w 111 placówkach, co stanowi 
82 %. Natomiast 24 szpitale wprowadzają niedezynfekowane ścieki 
do urządzeń kanalizacyjnych. Wśród szpitali, które dezynfekują ście-
ki, w 33 skontrolowanych placówkach stwierdzono nieprawidłowo-
ści w zakresie przeprowadzania procesu dezynfekcji. W przypadku 
stwierdzonych nieprawidłowości organy Państwowej Inspekcji Sani-
tarnej wszczęły postępowanie administracyjne w celu ich usunięcia. 
Jednocześnie w odpowiedzi powołano się na opinię Krajowego konsul-
tanta ds. chorób zakaźnych, zdaniem którego obecnie nie występuje 
żadne szczególne zagrożenie chorobami zakaźnymi w Polsce, związane 
ze ściekami szpitalnymi. 
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13. Prezesa Rady ministrów (RPo–596409–XVIII/08) z dnia  
7 października 2008 r. – w sprawie usuwania skutków klęsk żywio-
łowych.

Przedstawiciele Rzecznika wizytujący tereny dotknięte w 2008 
roku klęską żywiołową, podkreślili zaangażowanie administracji stop-
nia wojewódzkiego i centralnego, jak również harmonijną współpra-
cę z organizacjami pozarządowymi w udzielaniu pomocy poszkodo-
wanym. Z drugiej strony jednak, podczas przyjmowania skarg przez 
przedstawicieli Rzecznika, pojawiły się uwagi dotyczące braku jas-
nych zasad szacowania strat oraz przyznawania i rozdziału pomocy 
finansowej dla wszystkich poszkodowanych. Skarżono się również 
na brak środków pomocowych dla odbudowy zniszczonych budynków 
przeznaczonych na działalność gospodarczą oraz budynków letnisko-
wych, których właściciele posiadają miejsce zameldowania poza tere-
nem gminy dotkniętej klęską. 

Zachodzące zmiany klimatyczne stwarzają zagrożenie powtarza-
nia się gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Istnieje zatem pilna 
potrzeba doskonalenia systemu zapobiegania i likwidowania drama-
tycznych skutków tych zjawisk. Rzecznik zaapelował o stworzenie 
skuteczniejszego systemu wczesnego ostrzegania oraz wprowadze-
nie dalszych zmian systemowych dotyczących likwidacji skutków 
klęsk żywiołowych, polegających m.in. na ujednoliceniu zasad i form 
kwalifikowania podmiotów uprawnionych do korzystania z pomocy. 
Na obszarach szczególnie zagrożonych powinien powstać specjalny, 
obowiązkowy i powszechny system ubezpieczeń nieruchomości, przy 
założeniu częściowego dofinansowania uczestnictwa w tym ubezpie-
czeniu ze środków publicznych. Kolejny postulat Rzecznika doty-
czy dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego położonych 
w strefie klęski żywiołowej, które poniosły dodatkowe koszty związane 
z odbudową zniszczonej infrastruktury, udzielaniem pomocy ze środ-
ków własnych oraz przekazywaniem osobom poszkodowanym i rozli-
czaniem wykorzystania rządowych środków pomocowych.

Sekretarz Stanu w ministerstwie Spraw wewnętrznych i admi-
nistracji (17.10.2008 r.) poinformował, że w Polsce istnieje komplek-
sowy i nowoczesny system monitoringu, prognozowania i ostrzegania 
przed groźnymi zjawiskami naturalnymi (powodzie, silne wiatry, bu-
rze), umożliwiający gromadzenie i rozpowszechnianie informacji o ak-
tualnym i przewidywanym stanie atmosfery i hydrosfery (System Mo-
nitoringu i Osłony Kraju). Ponadto poinformował, że w kwestii likwi-
dacji skutków klęsk żywiołowych, jednolity system pomocy państwa 
osobom i rodzinom poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych, 
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oparty na przepisach ustawy o pomocy społecznej, działa w Polsce 
od blisko dziesięciu lat i jest konsekwentnie modyfikowany i uspraw-
niany. Również jednostki samorządu terytorialnego objęte są progra-
mem pomocy świadczonej przez państwo. Ponadto z inicjatywy Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczęły się prace nad 
stworzeniem w Polsce powszechnego systemu ubezpieczeń na wypa-
dek klęsk żywiołowych.

14. ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego (RPo–
497263–II/05) z dnia 7 października 2008 r. – w sprawie możli-
wości zapewnienia prawidłowego funkcjonowania instytucji lekarza 
sądowego. 

Rzecznik, nawiązując do dotychczasowej korespondencji w przed-
miotowej sprawie, zwrócił się o poinformowanie, czy Ministerstwo 
Sprawiedliwości, po półrocznym okresie obowiązywania znowelizowa-
nej ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym dostrzega 
potrzebę dokonania dalszych jej zmian, tak by zapewnić dostęp do le-
karzy uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających 
niemożność stawienia się uczestnika postępowania karnego na we-
zwanie lub zawiadomienie organu prowadzącego postępowanie.

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Sprawiedliwości 
(31.10.2008 r.) wyjaśnił, iż w związku z wątpliwościami zgłaszanymi 
przez sądy, co do interpretacji niektórych przepisów ustawy o lekarzu 
sądowym oraz w związku z uchwaleniem ustawy nowelizującej, skie-
rowano w marcu i lipcu 2008 r. do prezesów sądów okręgowych pisma 
zawierające stosowne wyjaśnienia podnoszonych kwestii. Zwrócono się 
także do prezesów sądów okręgowych z prośbą o określenie aktualnych 
potrzeb sądów w zakresie liczby lekarzy sądowych oraz przedstawienie 
ewentualnych propozycji zmian legislacyjnych. uzyskane informacje 
wskazują, że ustawa o lekarzu sądowym w jej obecnym kształcie nie 
spełniła wszystkich związanych z jej uchwaleniem zadań. 

Wobec powyższego, na podstawie zgłoszonych propozycji, w Mini-
sterstwie Sprawiedliwości opracowano projekt zmiany ustawy o leka-
rzu sądowym, w którym zostały częściowo uwzględnione uwagi pre-
zesów sądów. Projekt znajduje się na etapie uzgodnień wewnątrzre-
sortowych, zaś po ich ukończeniu zostanie przekazany do konsultacji 
społecznych.  

15. ministra Spraw wewnętrznych i administracji (RPo–
586245–VII/08) z dnia 7 października 2008 r. – w sprawie potrze-
by wydania rozporządzenia regulującego warunki techniczne pojaz-
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dów specjalnych i używanych do celów specjalnych różnych formacji, 
w tym pojazdów Służby Więziennej.

Badając sprawę indywidualną Rzecznik stwierdził, że brak jest 
obecnie szczegółowej regulacji prawnej dotyczącej używania pojazdów 
specjalnych Służby Więziennej. Delegację ustawową do wydania przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i innych ministrów roz-
porządzenia regulującego warunki techniczne pojazdów specjalnych 
i używanych do celów specjalnych różnych formacji, w tym pojazdów 
Służby Więziennej stanowi art. 66 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Na tej podstawie oparte było 
nieobowiązujące już rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości 
z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie warunków technicznych pojaz-
dów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Gra-
nicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży 
pożarnej.  

Z dniem 1 października 2006 r. delegacja do wydania przedmio-
towego rozporządzenia została zmieniona, jednakże na mocy odpo-
wiedniego przepisu ustawy zmieniającej wspomniane rozporządzenie 
obowiązywało jeszcze przez rok od wejścia w życie ustawy. Z dniem  
2 października 2007 r. ex lege nastąpiła utrata mocy obowiązującej 
powyższego rozporządzenia. W chwili obecnej niemożliwa staje się 
ocena warunków technicznych, jakie musi spełniać pojazd specjalny 
i używany do celów specjalnych. Wobec powyższego Rzecznik zwrócił 
się o wydanie rozporządzenia będącego wypełnieniem delegacji usta-
wowej z art. 66 ust 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym. 

minister Spraw wewnętrznych i administracji (30.10.2008 r.)  
poinformował, że w Komendzie Głównej Policji trwają prace nad no-
wym projektem rozporządzenia, o którym mowa w wystąpieniu Rzecz-
nika. W związku z zakresem uwag, jakie zgłaszano w trakcie uzgod-
nień wewnątrzresortowych, konieczne stało się przygotowanie nowego 
projektu aktu stanowiącego wypełnienie delegacji ustawowej zawartej 
w art. 66 ust. 7 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

16. ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego (RPo–
514592–II/05) z dnia 7 października 2008 r. – w sprawie potrzeby 
nowelizacji przepisów Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu kar-
nego skarbowego dotyczących wznowienia postępowania.

W wystąpieniach z lat 2005–2006 do Ministra Sprawiedliwości, 
Rzecznik poruszył kwestię potrzeby wprowadzenia do Kodeksu kar-
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nego skarbowego przepisu umożliwiającego wystąpienie przez inter-
wenienta z wnioskiem o wznowienie postępowania w sytuacji określo-
nej w art. 190 ust. 4 Konstytucji, jak również takiej nowelizacji art. 
540 § 2 Kodeksu postępowania karnego, aby nie ulegało wątpliwości, 
iż postępowanie wznawia się na korzyść każdej strony postępowania 
karnego (lub karnego skarbowego), o której prawach i wolnościach 
orzeczono w tym postępowaniu na podstawie przepisu uznanego wy-
rokiem Trybunału Konstytucyjnego za sprzeczny z Konstytucją.

Z odpowiedzi udzielonych Rzecznikowi wynikało, iż jego pogląd 
co do potrzeby szerszej nowelizacji art. 540 § 2 k.p.k. został podzielo-
ny. Jednak jak wynika z projektu z dnia 18 sierpnia 2008 r. ustawy 
o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania 
karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny 
skarbowy oraz niektórych innych ustaw, zamieszczonego na stronie 
internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, nie planuje się obecnie 
wprowadzenia zmian do art. 128 Kodeksu karnego skarbowego. Jeśli 
zaś chodzi o projektowaną nowelizację art. 540 § 2 k.p.k., to poszerza 
ona jedynie zakres tego przepisu w kierunku wskazanym w wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 września 2006 r. (sygn. akt SK 
60/05). 

Rzecznik zwrócił się zatem o poinformowanie, czy planowana jest 
nowelizacja art. 540 § 2 k.p.k. mająca na celu umożliwienie wzno-
wienia postępowania na korzyść innych uczestników postępowania 
karnego, w tym interwenientów w postępowaniu karnym skarbowym 
(co wiązałoby się także ze zmianą art. 128 k.k.s.), o ile nie spowoduje 
to pogorszenia sytuacji oskarżonego. 

17. ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego (RPo–
548840–II/07) z dnia 7 października 2008 r. – w sprawie prac le-
gislacyjnych w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego doty-
czącym przepisu art. 156 § 5 Kodeksu postępowania karnego. 

Wyrokiem z dnia 3 czerwca 2008 r. (sygn. akt K 42/07) Trybu-
nał Konstytucyjny orzekł, iż art. 156 § 5 Kodeksu postępowania kar-
nego w zakresie, w jakim umożliwia arbitralne wyłączenie jawności 
tych materiałów postępowania przygotowawczego, które uzasadniają 
wniosek prokuratora w przedmiocie tymczasowego aresztowania, jest 
niezgodny z art. 2 oraz art. 42 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Kon-
stytucji. Trybunał podkreślił, że poddany kontroli art. 156 § 5 k.p.k. 
pozostał w mocy. Jednocześnie jednak wskazał, iż wyrok powinien 
spowodować zmianę w stosowaniu zaskarżonego przepisu, polegają-
cą na wyeliminowaniu takiej możliwości jego interpretacji, która jest 
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niezgodna z Konstytucją. Zdaniem Trybunału, w razie zainicjowania 
przez prokuratora postępowania incydentalnego w przedmiocie za-
stosowania lub przedłużenia tymczasowego aresztowania, oskarżony, 
którego dotyczyć ma ten środek zapobiegawczy, ma prawo wglądu 
do materiałów postępowania przygotowawczego (do tej części akt), 
które stanowią uzasadnienie wniosku prokuratora. 

Niezależnie od powyższego, Trybunał Konstytucyjny uznał za po-
żądane wprowadzenie przez ustawodawcę do kwestionowanego prze-
pisu przesłanek ograniczających arbitralne jego stosowanie. Powinny 
one – w ocenie Trybunału – polegać na doprecyzowaniu przepisów do-
tyczących dostępu do akt w związku z zastosowaniem lub przedłuże-
niem tymczasowego aresztowania w taki sposób, aby oskarżony (jego 
obrońca) miał możliwość efektywnej obrony i podważenia zasadności 
zastosowania środka zapobiegawczego. Rzecznik zwrócił się o poin-
formowanie, czy w poruszonym zakresie prowadzone są obecnie lub 
planowane prace legislacyjne.

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Sprawiedliwości 
(27.10.2008 r.) poinformował, że w Ministerstwie prowadzone są pra-
ce nad projektem zmiany ustawy Kodeks postępowania karnego do-
tyczące gwarancji podejrzanego w zakresie dostępu do akt sprawy 
na etapie postępowania przygotowawczego, mające na celu realiza-
cję orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 czerwca 2008 r. 
(sygn. akt K 42/07). Zakres tych prac rozszerzono o zmianę ustawy 
Kodeks postępowania karnego, dotyczącą umożliwienia oskarżonemu 
zapoznania się z wnioskiem w przedmiocie zastosowania lub przedłu-
żenia tymczasowego aresztowania, która ma na celu wykonanie wyro-
ków europejskiego Trybunału Praw Człowieka wobec Rzeczpospolitej 
Polskiej. 

18. ministra Sprawiedliwości (RPo–599168–I/08) z dnia 8 paź- 
dziernika 2008 r. – w sprawie wyników tegorocznego egzaminu 
na aplikacje prawnicze. 

Zaniepokojenie Rzecznika wzbudziły doniesienia prasowe oraz wpły-
wające do niego skargi na temat tegorocznego egzaminu na aplikacje 
prawnicze. Z ustaleń komisji egzaminacyjnych wynika, iż tylko niewiel-
ki procent osób podchodzących do tego egzaminu zdało go pomyślnie. 
Nawet pobieżny przegląd pytań egzaminacyjnych pokazuje, że w znacz-
nej części nie służyły one właściwemu sprawdzeniu wiedzy i przygo-
towaniu kandydatów. W czasie kiedy tak wiele mówi się o otwarciu 
dostępu do zawodów prawniczych, egzamin ten zamknął de facto kan-
dydatom dostęp już na samym początku drogi zawodowej. 
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Ze wstępnych danych dotyczących liczby osób, którym udało się 
pomyślnie zdać egzamin wynika, iż na 12 829 osoby, które przystąpiły 
do egzaminów, test zaliczyło jedynie 1699, co daje średnią 13,24 proc. 
Na aplikację adwokacką dostało się zaledwie 11,68 proc. zdających, 
na radcowską – 11,56 proc, zaś na notarialną – 25,29 proc. Są jednak 
regiony w Polsce, gdzie np. aplikacji adwokackiej nikt nie rozpocznie. 
Takim przykładem jest Opole („Rzeczpospolita” z dnia 25 września 
2008 r., Dostał się tylko co siódmy, winnych nie ma). Rzecznik zwrócił 
się o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Sprawiedliwości (23.10.2008 r.)  
wyjaśnił, że pytania na poszczególne egzaminy na aplikacje opracowują 
powoływane co roku przez Ministra Sprawiedliwości pięcioosobowe ze-
społy, w skład których wchodzi 3 przedstawicieli Ministra Sprawiedliwo-
ści oraz 2 przedstawicieli delegowanych przez samorządy prawnicze. Py-
tania na egzamin są układane wyłącznie w oparciu o akty prawne wcho-
dzące w skład dziedzin prawa określonych w poszczególnych ustawach 
jako zakres egzaminu konkursowego. W opinii Ministra Sprawiedliwości 
tegoroczne testy na aplikacje prawnicze miały średni poziom trudności, 
a niskie wyniki spowodowane były wieloma czynnikami. Jednym z nich 
była rekordowa liczba osób, które przystąpiły do egzaminu. Wpływ na wy-
nik egzaminu mogło mieć także słabe przygotowanie absolwentów uczelni 
prywatnych, w których poziom nauczania jest z reguły niższy. 

Jednocześnie poinformowano o złożonym już w Sejmie przez Mi-
nistra Sprawiedliwości projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo 
o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy – Prawo 
o notariacie, zgodnie z którym zawężony ma być zakres dziedzin pra-
wa będących przedmiotem egzaminów konkursowych, zmniejszona 
zostanie liczba pytań testowych oraz limit poprawnych odpowiedzi, 
ponadto do publicznej wiadomości podany zostanie wykaz aktów 
prawnych stanowiących podstawę opracowania testu. Proponuje się 
również wprowadzenie jednakowego testu na aplikację adwokacką 
i radcowską. Znowelizowane przepisy mają obowiązywać do wejścia 
w życie ustawy o państwowych egzaminach prawniczych, której pro-
jekt został skierowany do konsultacji społecznych. 

19. Prezesa Rady ministrów (RPo–598884–I/08) z dnia 8 paź-
dziernika 2008 r. – w sprawie udzielenia przez organy i instytucje 
podległe Prezesowi Rady Ministrów odpowiedzi na wystąpienia Rzecz-
nika Praw Obywatelskich. 

Rzecznik Praw Obywatelskich w systemie organów państwowych 
zajmuje szczególne miejsce i pełni specyficzną rolę. Jako konstytu-



38

cyjny organ ochrony prawa znajduje się poza klasycznym, trójdziel-
nym podziałem organów władzy. ustawa o Rzeczniku Praw Obywa-
telskich przewiduje szereg uprawnień, dzięki którym Rzecznik może 
skutecznie pomagać skarżącym się podmiotom w ochronie ich wol-
ności i praw. Jednocześnie ustawa ta statuuje po stronie organu, or-
ganizacji czy instytucji, do których zwróci się Rzecznik, obowiązek 
współdziałania i udzielania mu pomocy, w tym poprzez ustosunko-
wywanie się do ogólnych ocen, uwag i opinii Rzecznika (art. 17), bez 
zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni. Rzecznik 
podkreślił, że co do zasady jego współpraca z organami władzy wyko-
nawczej jest zadowalająca. Niestety, część jego wystąpień pozostaje 
bez odpowiedzi. Stanowi to naruszenie obowiązku prawnego i służ-
bowego leżącego po stronie adresata wystąpień. Może to też niekie-
dy wywoływać, oby niesłusznie, wrażenie, iż niektóre zgłaszane przez 
obywateli problemy, podejmowane przez Rzecznika, są ignorowane. 
Wobec powyższego, Rzecznik zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów 
z prośbą o spowodowanie udzielenia przez podległe organy i instytucje 
zaległych odpowiedzi na wystąpienia Rzecznika.

Szef kancelarii Prezesa Rady ministrów (29.10.2008 r.) poinfor-
mował, że wystąpił do właściwych ministrów z prośbą o pilne udzie-
lenie stosownych informacji i dochowanie należytej staranności przy 
procedowaniu spraw kierowanych przez Rzecznika Praw Obywatel-
skich.

20. ministra Gospodarki (RPo–542153–V/06) z dnia 9 paździer-
nika 2008 r. – w sprawie stanu prac nad projektem rozporządzenia 
Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjono-
wania systemu gazowego.

Pismem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki z dnia 
28 grudnia 2007 r. Rzecznik został poinformowany, iż w Minister-
stwie trwają prace nad projektem rozporządzenia Ministra Gospo-
darki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 
gazowego. W udzielonej Rzecznikowi odpowiedzi wskazano, iż w dniu 
24 października 2007 r. projekt ww. rozporządzenia został skiero-
wany do uzgodnień międzyresortowych. Natomiast, z zamieszczone-
go na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki „Programu prac 
legislacyjnych dotyczących projektów rozporządzeń Ministra Gospo-
darki (II połowa 2008 r.)” wynika, iż wydanie przedmiotowego rozpo-
rządzenia planowane było na sierpień 2008 r. Z uwagi na powyższe 
Rzecznik zwrócił się o nadesłanie informacji o etapie, na jakim znaj-
dują się obecnie prace legislacyjne nad w/w przepisami.
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21. ministra zdrowia (RPo–599605–X/08) z dnia 9 październi-
ka 2008 r. – w sprawie problemów związanych ze stosowaniem leków 
poza wskazaniami rejestracyjnymi, szczególnie w neonatologii, pedia-
trii i onkologii. 

Zarówno w specjalistycznych wydawnictwach medycznych, jak 
i w prasie popularnej, sygnalizowane są problemy związane ze stoso-
waniem leków poza wskazaniami rejestracyjnymi, szczególnie w neo-
natologii, pediatrii i onkologii. Mimo korzystnych dla zdrowia i życia 
pacjenta rokowań co do efektywności terapii lekami poza wskazania-
mi rejestracyjnymi, lekarze skłaniają się nieraz do rezygnacji z takiej 
terapii ze względu na brak jednoznacznych unormowań w zakresie 
niezbędnych procedur prawnych oraz kłopotów z uzyskaniem refun-
dacji kosztów przeprowadzonych działań leczniczych. Rzecznik zwró-
cił się o ustosunkowanie się do poruszonych kwestii, a w szczególno-
ści do możliwości stworzenia prostych procedur uzyskiwania zgody 
na stosowanie terapii niestandardowej oraz refundacji kosztów tej 
terapii.

Sekretarz Stanu w ministerstwie zdrowia (13.11.2008 r.) poin-
formował, że leki co do zasady powinny być stosowane zgodnie z cha-
rakterystyką produktu leczniczego. Prawo przewiduje jednak odstęp-
stwa od tej zasady i dopuszcza stosowanie leków poza ich wskaza-
niami rejestracyjnymi w ramach badań klinicznych i eksperymentu 
medycznego.  

W Ministerstwie Zdrowia prowadzone są prace nad nowelizacją 
ustawy Prawo farmaceutyczne, wprowadzającą badania kliniczne nie-
komercyjne (niesłużące rejestracji bądź poszerzeniu rejestracji leków). 
W tej procedurze powinny zostać przeprowadzone badania skutecz-
ności i bezpieczeństwa terapii poza wskazaniami terapeutycznymi. 
Prowadzone są również prace nad projektem tzw. ustawy refunda-
cyjnej, w której leki stosowane poza wskazaniami terapeutycznymi, 
po zakończeniu badań klinicznych naukowych i uzyskaniu pozytyw-
nej rekomendacji przez Agencję Oceny Technologii Medycznych, będą 
mogły być obejmowane refundacją ze środków publicznych. 

22. ministra Sprawiedliwości (RPo–462591–IV/04) z dnia 9 paź- 
dziernika 2008 r. – w sprawie nieterminowego załatwiania spraw 
w sądach wieczystoksięgowych. 

Do Rzecznika napływają niepokojące sygnały dotyczące termino-
wości i sprawności załatwiania spraw w sądach wieczystoksięgowych. 
Co istotne, zwiększa się liczba skarg dotyczących działalności tych 
sądów, w których nastąpiła już migracja ksiąg i prowadzone są one 
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w systemie informatycznym. Mimo informatyzacji w dalszym ciągu 
rozpatrzenie wniosku o dokonanie wpisu do księgi wieczystej trwa 
wiele miesięcy, w niektórych wypadkach prawie rok. Sytuacja taka 
występuje nie tylko w dużych ośrodkach, ale także w małych miejsco-
wościach, gdzie skala obrotu nieruchomościami – a co za tym idzie, 
zakres jego ewidencjonowania w księgach – nie są znaczne. 

Skarżący wskazują także na wymierność strat majątkowych, ja-
kie ponoszą w związku z opóźnieniami w rozpatrzeniu wniosku – jest 
to najczęściej kwota ubezpieczenia kredytu, którą muszą opłacać 
przed dokonaniem właściwego zabezpieczenia transakcji (w postaci 
wpisu hipoteki do księgi wieczystej). Realny uszczerbek majątkowy 
jest spowodowany także przez „zamrożenie” możliwości zbycia pra-
wa do czasu dokonania wpisu. Jest to szczególnie istotny problem  
w przypadku tych praw, dla których powstania wpis do księgi wie-
czystej jest niezbędny. Owa „wymierność strat” jest ważna również 
ze względu na ewentualność procesów odszkodowawczych, wytacza-
nych na podstawie art. 15 i 16 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. 
o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w po-
stępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki – w świetle orzeczni-
ctwa Sądu Najwyższego, a także europejskiego Trybunału Praw Czło-
wieka, trudności natury organizacyjnej nie zwalniają państwa z odpo-
wiedzialności za przewlekłe prowadzenie sprawy. W związku z powyż-
szym Rzecznik zwrócił się o poinformowanie o przyczynach znacznych 
opóźnień w załatwianiu wniosków przez sądy wieczystoksięgowe oraz 
o przedsięwziętych i planowanych środkach zaradczych. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Sprawiedliwości 
(02.12.2008 r.) poinformował, że każdego roku opracowywane są kie-
runki nadzoru nad działalnością administracyjną sadów powszech-
nych, kierowane są pisma nadzorcze do prezesów sądów okręgowych 
którym podlegają sądy rejonowe prowadzące księgi wieczyste. Ponad-
to prowadzony jest monitoring ruchu spraw w odniesieniu do wydzia-
łów, w których funkcjonuje system Nowej Księgi Wieczystej. Jedno-
cześnie nie został jeszcze zakończony proces wdrażania informatycz-
nego systemu zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych, co może 
być przyczyną przejściowych opóźnień w rozpoznawaniu spraw wie-
czystoksięgowych. Prowadzone są również prace analityczne w celu 
dalszego zautomatyzowania dostępu do ksiąg wieczystych oraz po-
stępowania wieczystoksięgowego, które spowodują wzrost bezpieczeń-
stwa obrotu i przyspieszenia rozpoznawania wniosków.

ustosunkowując się do problemu „zamrożenia” możliwości zby-
cia prawa do czasu dokonania wpisu, Podsekretarz Stanu wyjaśnił, 
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że w systemie prawa polskiego istnieje dualizm charakteru wpisów 
dokonywanych w księgach wieczystych. Nabycie, powstanie, zmiana 
czy wygaśnięcie prawa, przy konstytutywnym charakterze wpisu, na-
stępuje zawsze z chwilą dokonania wpisu, nawet nieprawomocnego, 
ale ze skutkiem wstecznym od chwili złożenia wniosku o jego doko-
nanie. Dotyczy to ustanowienia hipoteki, odrębnej własności loka-
lu, czy ustanowienia i przeniesienia prawa użytkowania wieczystego.  
Przed dokonaniem konstytutywnego wpisu, a po złożeniu wniosku 
o jego dokonanie, osobie, na rzecz której wpis ma nastąpić oraz 
jej spadkobiercom przysługują wszystkie uprawnienia wynikające 
z umowy o ustanowienie prawa, które ma być wpisane, oprócz sa-
mego prawa (ekspektatywa). W przypadku zaś własności nierucho- 
mości, jej nabycie następuje z chwilą zawarcia umowy i nie jest uza-
leżnione od wpisu do księgi wieczystej (tzw. deklaratoryjny charakter 
wpisu).

23. ministra Sprawiedliwości (RPo–546825–V/06) z dnia 9 paź-
dziernika 2008 r. – w sprawie potrzeby zniesienia ustawowego obo-
wiązku osobistego uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółdzielni. 

Rzecznik został poinformowany we wcześniejszej koresponden-
cji, że prace legislacyjne nad regulacjami, które umożliwią członkom 
spółdzielni uczestnictwo w walnym zgromadzeniu spółdzielni przez 
pełnomocnika, zostaną podjęte po nadesłaniu opinii wszystkich właś-
ciwych ministrów. Poselski projekt ustawy Prawo spółdzielcze (druk 
nr 1035) zawiera art. 21 ust. 2 będący w istocie powtórzeniem obo-
wiązującego przepisu art. 36 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. 
Prawo spółdzielcze, statuującego obowiązek osobistego uczestnictwa 
w walnym zgromadzeniu spółdzielni. Przedmiotowy projekt oprócz 
przepisów ogólnych, mających zastosowanie do wszystkich spółdziel-
ni, w sposób szczególny odnosi się do pięciu rodzajów spółdzielni: 
rolniczych spółdzielni produkcyjnych, kółek rolniczych, pracy, rze-
mieślniczych, uczniowskich. Jak natomiast zostało wskazane w uza-
sadnieniu do projektu ustawy, brak regulacji szczególnych w zakresie 
spółdzielni mieszkaniowych wynika z nierozstrzygnięcia przez Trybu-
nał Konstytucyjny kwestii zgodności z Konstytucją licznych przepisów 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz jej ostatniej noweliza-
cji. Mając na uwadze powyższe, Rzecznik zwrócił się o wskazanie, czy 
w Ministerstwie Sprawiedliwości nadal trwają przygotowania do zmia-
ny przepisu zakazującego udzielania pełnomocnictwa do udziału 
w walnym zgromadzeniu, a jeżeli tak, to na jakim obecnie znajdują 
się etapie. 
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24. konsula Generalnego RP w Reykjaviku (RPo–600185–
III/08) z dnia 10 października 2008 r. – w sprawie sytuacji Polaków 
w Islandii w związku z kryzysem gospodarczym, który miał miejsce 
w tym kraju.

W październiku 2008 r. pojawiły się w mediach bardzo niepoko-
jące informacje o sytuacji gospodarczej Republiki Islandii oraz przy-
szłości tego kraju. Populację polską w Islandii można szacować, we-
dług różnych źródeł, od 7 do 20 tysięcy osób. W związku z lawinowym 
spadkiem wartości korony islandzkiej oraz rosnącą inflacją, znacząco 
topnieją oszczędności polskich obywateli mieszkających w Islandii 
i realnie zmniejszają się otrzymywane przez nich wynagrodzenia. Po-
jawiają się również informacje o możliwych masowych zwolnieniach 
w miejscowych firmach, które dotkną w pierwszej kolejności obywateli 
polskich. Rzecznik zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji 
o obecnej sytuacji obywateli polskich przebywających na terenie Is-
landii oraz działaniach podjętych i planowanych przez Konsulat Ge-
neralny.

konsul Generalny RP w Reykjaviku (13.10.2008 r.) poinformo-
wała, iż rząd Republiki Islandii podejmuje niezbędne kroki w celu za-
pobieżenia załamaniu systemu bankowego. Banki islandzkie znajdują 
się pod zarządem komisarycznym państwa. W ocenie Konsulatu Ge-
neralnego informacje przekazywane przez niektóre środki masowego 
przekazu w Polsce na temat wzmożonych zakupów i paniki w Islandii 
są mocno przesadzone. Trudna sytuacja ekonomiczna Islandii skut-
kuje bankructwem niektórych firm, zmianami na rynku pracy i zwol-
nieniami pracowników, w tym również obywateli polskich. Rosnąca 
inflacja powoduje, że praca w Islandii staje się coraz mniej opłacal-
na dla Polaków. Z informacji posiadanych przez Konsulat wynika, 
że wiele osób decyduje się na powrót do kraju bądź poszukiwanie 
zatrudnienia w innych państwach unii europejskiej. Konsulat służy 
obywatelom polskim pomocą, informując o przysługujących im pra-
wach pracowniczych, zorganizował także spotkanie dla osób zainte-
resowanych uzyskaniem pomocy informacyjnej, na które zaproszono 
przedstawiciela urzędu pracy, prawnika oraz przedstawiciela dwóch 
organizacji związkowych.

25. Prezesa Rady ministrów (RPo–600191–I/08) z dnia 13 paź-
dziernika 2008 r. – w sprawie podjęcia działań dla ochrony polskich 
obywateli w Islandii w związku z kryzysem gospodarczym w tym kraju. 

Kryzys gospodarczy trwający w Republice Islandii dotknął także 
wielu polskich obywateli mieszkających i pracujących w tym kraju. 
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Brak jest jednak informacji o podejmowanych przez polskie władze 
państwowe działaniach mających na celu zminimalizowanie skutków 
kryzysu dla poszkodowanych krachem systemu bankowego w Islan-
dii. Podjęcie takich działań wydaje się tym bardziej niezbędne, iż kry-
zys islandzki może nieść za sobą dalsze konsekwencje, jak np. maso-
wy powrót polskich obywateli z Islandii bez wystarczających środków 
do życia. Rzecznik zwrócił się o rozważenie niezwłocznego podjęcia 
odpowiednich działań dla ochrony polskich obywateli oraz poinformo-
wanie o zajętym stanowisku.

Podsekretarz Stanu w ministerstwie finansów (25.11.2008 r.) 
poinformował w odpowiedzi na wystąpienie skierowane do Prezesa 
Rady Ministrów, że według wstępnych szacunków jedynie niewielka 
część depozytów obywateli polskich w bankach islandzkich przekra-
cza gwarantowaną przez rząd islandzki kwotę 20 000 euro. Niezależ-
nie od ewentualnych strat w wymiarze indywidualnym, straty w skali 
makro nie powinny okazać się znaczące. Ponadto podkreślił, że bry-
tyjskie rozwiązania dotyczące wsparcia finansowego dla brytyjskich 
obywateli zamieszkałych na terytorium Islandii nie mają odzwiercied-
lenia w polskiej rzeczywistości. Rekompensowanie przez rząd polski 
różnicy pomiędzy wielkością kwoty depozytów gwarantowanych przez 
Islandię i Polskę, ze względu na konsekwencje budżetowe tego rozwią-
zania mogłoby wiązać się z koniecznością objęcia nimi również depo-
zytów polskich obywateli w innych krajach.

26. ministra Sprawiedliwości (RPo–574487–IV/07) z dnia 13 
października 2008 r. – w sprawie dawnych ksiąg wieczystych, spo-
rządzonych w językach obcych.

Rzecznik, nawiązując do wcześniejszej korespondencji w sprawie 
dawnych ksiąg wieczystych, sporządzonych w językach obcych (wy-
stąpienie Rzecznika z 10 grudnia 2007 r., odpowiedź z 3 kwietnia 
2008 r.), zwrócił się o udzielenie informacji o wynikach badania do-
tychczasowej praktyki sądów prowadzących księgi wieczyste i ewen-
tualnych decyzjach Ministra Sprawiedliwości co do zasadności podję-
cia w tym zakresie prac legislacyjnych.

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Sprawiedliwości 
(06.11.2008 r.) poinformował, że analiza dokonana w Ministerstwie 
potwierdziła fakt małej skali problemu poruszonego w wystąpieniu 
Rzecznika, z dwóch powodów: w wydziałach ksiąg wieczystych więk-
szości sądów rejonowych księgi dawne nie są prowadzone lub nie za-
wierają wpisów w językach obcych, albo księgi dawne były prowadzo-
ne, lecz utraciły moc prawną z dniem 1 stycznia 1989 r., zostały za-
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mknięte z urzędu i przekazane do właściwych archiwów państwowych. 
Ponadto o niszowym charakterze omawianego problemu świadczy 
sporadyczność wniosków o wydanie odpisów dawnych ksiąg wieczy-
stych zawierających wpisy w języku obcym lub brak takich wniosków. 
Natomiast w sądach, w których zdarzają się przypadki wydawania od-
pisów ksiąg dawnych zawierających wpisy obcojęzyczne, sporządzenie 
odpisu nie nastręcza trudności. W związku z powyższym nie zachodzi 
potrzeba podjęcia prac legislacyjnych w przedstawionym zakresie.

27. ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPo–580790–X/08) 
z dnia 13 października 2008 r. – w sprawie doprecyzowania przepi-
sów odnoszących się do pobierania przez lekarzy ubezpieczenia zdro-
wotnego opłat od pacjentów za wystawienie zaświadczenia o stanie 
zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego. 

W odpowiedzi na kolejne wystąpienie Rzecznika dotyczące przed-
miotowej kwestii, Minister Zdrowia podkreśliła, że z uwagi na fakt, iż 
procedura składania do organu rentowego odpowiedniej dokumenta-
cji (w tym zaświadczenia o stanie zdrowia) przez osoby ubiegające się 
o świadczenia rentowe nie jest związana z instytucją ubezpieczenia 
zdrowotnego, lecz należy do instytucji ubezpieczenia społecznego, Mi-
nister Zdrowia nie ma kompetencji do ingerowania w sposób postę-
powania organów rentowych lub zmiany przepisów z zakresu ubez-
pieczenia społecznego. Rzecznik zwrócił się zatem do Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z prośbą o spowodowanie zbadania omawianej 
sprawy i usunięcia występujących nieprawidłowości oraz rozważe-
nie możliwości doprecyzowania odnośnych przepisów, w taki sposób, 
aby nie budziły wątpliwości w praktyce. Jednocześnie zwrócił się o 
przygotowanie i przekazanie zainteresowanym instytucjom (w szcze-
gólności Zakładowi ubezpieczeń Społecznych, Pełnomocnikowi Rządu 
do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Narodowemu Funduszowi 
Zdrowia) stanowiska Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 
stosowania przepisów obowiązujących w omawianej materii.

28. Podsekretarza Stanu w ministerstwie Sprawiedliwości 
(RPo–533355–X/06) z dnia 13 października 2008 r. – w sprawie 
niekonstytucyjnej kumulacji odpowiedzialności administracyjnej i od-
powiedzialności za wykroczenia z tytułu zajęcia pasa drogowego bez 
zezwolenia. 

W nawiązaniu do wcześniejszych wystąpień w tej sprawie, Rzecz-
nik zwrócił się o udzielenie informacji na temat obecnego stanu prac 
nad zmianą Kodeksu wykroczeń, która ma doprowadzić do likwidacji 
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wykroczenia polegającego na zajęciu pasa drogowego bez zezwolenia 
lub samowolnym prowadzeniu robót w pasie drogowym. 

Sekretarz Stanu w ministerstwie Sprawiedliwości (22.10.2008 r.)  
wyjaśnił, że w Ministerstwie przygotowany został projekt ustawy 
o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania 
karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny 
skarbowy oraz niektórych innych ustaw, przewidujący także uchyle-
nie pkt 1 i 4 w art. 99 § 1 Kodeksu wykroczeń. Wspomniany projekt 
został przekazany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. 

29. Szefa urzędu do Spraw Cudzoziemców (RPo–587132–X/08) 
z dnia 14 października 2008 r. – w sprawie przewlekłości w wyda-
waniu kart pobytu cudzoziemcom.

W Biurze Rzecznika w dalszym ciągu prowadzone jest postępowa-
nie wyjaśniające w sprawie przewlekłości w wydawaniu kart pobytu 
cudzoziemcom objętym na terytorium Polski ochroną międzynarodo-
wą w jednym z trybów określonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 
r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o poinformo-
wanie o ostatecznych wynikach kontroli oraz działaniach podjętych 
w związku z ustaleniami poczynionymi podczas kontroli.

Szef urzędu do Spraw Cudzoziemców (20.10.2008 r.) wyjaś-
nił, że kontrola potwierdziła konieczność utworzenia w strukturze 
organizacyjnej urzędu do Spraw Cudzoziemców komórki organiza-
cyjnej zajmującej się całością procesu personalizacji dokumentów 
wydawanych cudzoziemcom. Jednocześnie konieczne jest opracowa-
nie wewnętrznego dokumentu określającego zasady postępowania  
z wnioskami o przedłużenie dokumentu dla cudzoziemca oraz granice 
czasowe, w jakich powinna zostać dokonana personalizacja. Obecnie 
trwają prace nad realizacją wniosków pokontrolnych. urząd podjął 
także działania zmierzające do powierzenia personalizacji części do-
kumentów wydawanych cudzoziemcom wyspecjalizowanej instytucji, 
aby skrócić czas oczekiwania na wymianę lub wydanie dokumentu. 

30. ministra Sprawiedliwości (RPo–571203–IV/07) z dnia  
15 października 2008 r. – w sprawie nieprawidłowej regulacji doty-
czącej wpisywania nazwisk osób do ksiąg wieczystych prowadzonych 
w systemie informatycznym.

Zgodnie z informacjami zawartymi w odpowiedzi Ministra Spra-
wiedliwości z dnia 30 kwietnia 2008 r., do końca pierwszego półrocza 
2008 roku miały zostać zakończone prace pozwalające na wpisywa-
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nie w księgach wieczystych prowadzonych w systemie informatycz-
nym znaków diakrytycznych języków obcych. W tym celu miał zostać 
uzupełniony załącznik nr 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg 
wieczystych w systemie informatycznym. Rzecznik zwrócił się o poin-
formowanie o podjętych działaniach.

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Sprawiedliwości 
(29.10.2008 r.) wyjaśnił, że na ukończeniu są prace mające na celu 
modyfikację systemu Nowej Księgi Wieczystej w zakresie pozwalają-
cym na wpisywanie znaków diakrytycznych innych języków niż pol-
ski 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 Cen-
tralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych. Przygotowano już niezbędne 
projekty zmian rozporządzeń, w tym rozporządzenia Ministra Spra-
wiedliwości w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych  
w systemie informatycznym oraz rozporządzenia Ministra Sprawied-
liwości w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księ-
gi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie 
informatycznym. Planuje się, że przedmiotowe rozporządzenia wejdą 
w życie w styczniu 2009 r. 

31. ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego (RPo–
577154–II/07) z dnia 15 października 2008 r. – w sprawie dostępu 
stron do akt sprawy o wykroczenie na etapie czynności wyjaśniają-
cych. 

Rzecznik wskazał w wystąpieniu, iż art. 38 § 1 Kodeksu postę-
powania w sprawach o wykroczenia pomija § 5 art. 156 Kodeksu 
postępowania karnego, zgodnie z którym „Jeżeli ustawa nie stanowi 
inaczej, w toku postępowania przygotowawczego stronom, obrońcom, 
pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta, 
umożliwia sporządzanie odpisów i kserokopii oraz wydaje odpłatnie 
uwierzytelnione odpisy lub kserokopie tylko za zgodą prowadzącego 
postępowanie przygotowawcze. Za zgodą prokuratora akta w toku po-
stępowania przygotowawczego mogą być w wyjątkowych wypadkach 
udostępnione innym osobom”. 

Oznacza to, że strony postępowania w sprawach o wykroczenia 
– na etapie prowadzenia czynności wyjaśniających, tj. przed skiero-
waniem do sądu wniosku o ukaranie – nie posiadają prawa wglądu 
do akt, sporządzania odpisów i kserokopii z akt oraz otrzymywania 
uwierzytelnionych odpisów lub kserokopii z akt, co stanowi z jednej 
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strony ograniczenie prawa do obrony osoby, co do której istnieje uza-
sadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o uka-
ranie, a także naruszenie praw pokrzywdzonego, który nie ma do-
stępu do dowodów zebranych w sprawie. Rzecznik zwrócił się zatem 
o udzielenie informacji, czy Ministerstwo Sprawiedliwości przewiduje 
zmiany legislacyjne, które stanowiłyby rozwiązanie przedstawionego 
problemu. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Sprawiedliwości 
(15.12.2008 r.) podzielił pogląd, iż brak w art. 38 § 1 Kodeksu po-
stępowania w sprawach o wykroczenia odesłania do odpowiedniego 
stosowania art. 156 § 5 Kodeksu postępowania karnego jest ograni-
czeniem zarówno prawa do obrony osoby, wobec której istnieje pod-
stawa do sporządzenia wniosku o ukaranie, jak i naruszeniem praw 
pokrzywdzonego. Przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości pro-
jekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych 
innych ustaw przewiduje nowelizację art. 38 § 1 Kodeksu postępowa-
nia w sprawach o wykroczenia, polegającą na rozszerzeniu dyspozycji 
tego przepisu o odpowiednie stosowanie w postępowaniu w sprawach  
o wykroczenia przepisów art. 156 § 5 oraz art. 159 Kodeksu postępo-
wania karnego. Projekt ustawy został przekazany do uzgodnień mię-
dzyresortowych.

32. ministra Infrastruktury (RPo–594942–VI/08) z dnia 15 
października 2008 r. – w sprawie badań technicznych pojazdów wy-
konywanych przed ich pierwszą rejestracją w Polsce. 

ustawa – Prawo o ruchu drogowym nakłada obowiązek przeprowa-
dzenia badań technicznych przed pierwszą rejestracją pojazdów w Pol-
sce. Obowiązkowi temu podlegają tylko samochody używane sprowa-
dzane z innych państw członkowskich ue. Przepisy pozwalają na po-
bieranie za przeprowadzane badania techniczne opłaty prawie dwa 
razy wyższej od opłaty za badanie okresowe pojazdu krajowego tej sa-
mej kategorii. Obowiązujący stan prawny spowodował podjęcie działań 
przez Komisję We. Ostatecznie Komisja skierowała przeciwko Polsce 
skargę do europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w której zażądała 
stwierdzenia, że poprzez wprowadzenie wymogu badań technicznych 
importowanych pojazdów używanych przed ich rejestracją, wobec bra-
ku takiego wymogu w stosunku do krajowych pojazdów znajdujących 
się w tych samych okolicznościach, Polska nie dopełniła obowiązków 
spoczywających na niej na mocy art. 28 Traktatu ustanawiającego 
We. europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 5 czerwca 2008 r.  
w sprawie C–170/07 podzielił stanowisko Komisji We uznając, iż pol-



48

skie przepisy są niezgodne z zasadą swobodnego przepływu towarów, 
uregulowaną w art. 28 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę europej-
ską. Trybunał zobowiązał Polskę do zmiany obowiązujących przepi-
sów. Przygotowana nowelizacja budzi jednak wątpliwości co do zgod-
ności z treścią opinii wyrażanych przez Komisję We, dlatego Rzecznik 
zwrócił się do Ministra Infrastruktury o przedstawienie stanowiska 
w tej sprawie. 

minister Infrastruktury (30.10.2008 r.) poinformował, że w re-
sorcie trwają prace legislacyjne nad wdrożeniem postanowień wyroku 
europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 5 czerwca 2008 r.  
w sprawie C–170/07. Projekt po przyjęciu przez Radę Ministrów zosta-
nie skierowany do parlamentu celem dalszych prac legislacyjnych.

33. ministra zdrowia (RPo–594968–VII/08) z dnia 16 paździer-
nika 2008 r. – w sprawie zakazu oddawania krwi przez osoby odby-
wające karę pozbawienia wolności. 

Rzecznik podjął z urzędu sprawę przedstawioną w publikacji 
w internetowym wydaniu dziennika łódzkiego „Polska”, zatytułowaną 
Więźniowie z Łódzkiego chcą oddawać krew. Zgodnie z treścią załącz-
nika nr 1 – część 2.2.2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 
kwietnia 2005 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandyda-
tów na dawców krwi i dawców krwi, osoby odbywające karę pozba-
wienia wolności są tymczasowo wyłączone z możliwości oddawania 
krwi w czasie pobytu w zakładzie karnym oraz przez okres 6 miesięcy 
od jego opuszczenia. Analizowane uregulowania prawne może zostać 
uznane za naruszenie wyrażonej w art. 32 Konstytucji zasady równo-
ści. Rzecznik stwierdził ponadto, iż osoby tymczasowo aresztowane 
nie zostały wymienione jako grupa wyłączona z oddawania krwi przez 
sam fakt pobytu w areszcie śledczym. Obecne uregulowanie prawne, 
wymieniające jedynie osoby odbywające karę pozbawienia wolności 
jako tymczasowo wyłączone z możliwości oddawania krwi, jest więc 
niezrozumiałe. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o podję-
cie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do nowelizacji wspomnia-
nego rozporządzenia, w części, w jakiej odbywanie kary pozbawienia 
wolności wyłącza osoby skazane na taką karę z możliwości oddawania 
krwi. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie zdrowia (17.12.2008 r.) nie 
podzielił stanowiska Rzecznika o potrzebie nowelizacji rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków po-
bierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi. Zgodnie 
z tym rozporządzeniem, odbywanie kary pozbawienia wolności stano-
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wi przyczynę dyskwalifikacji kandydata na dawcę krwi na czas pobytu 
w zakładzie karnym i okres 6 miesięcy po jego opuszczeniu. Wymóg 
ten ma na celu jedynie zapewnienie bezpieczeństwa biorców krwi, nie 
zaś dyskryminację osadzonych. Zgodnie z zaleceniami Rady europy, 
prawo biorców krwi do ochrony zdrowia, a w szczególności do mini-
malizacji ryzyka zakażenia, powinno mieć bezwzględne pierwszeństwo 
przed wszystkimi innymi czynnikami, w tym także przed wyrażoną 
przez inne osoby chęcią oddawania krwi. 

34. ministra Spraw wewnętrznych i administracji (RPo–
545710–VII/06) z dnia 16 października 2008 r. – w sprawie prob-
lemów związanych z konwojowaniem przez Policję osób na polecenie 
sądów i prokuratury.

Od dłuższego czasu wpływają do Rzecznika niepokojące sygnały 
o problemach związanych z konwojowaniem przez Policję osób na po-
lecenie sądów i prokuratury. Rzecznik sygnalizował je we wcześniej-
szych wystąpieniach. Z uzyskiwanych odpowiedzi wynikało, iż obo-
wiązujące w tym zakresie przepisy art. 14 ust. 2 i 3 ustawy o Policji 
oraz § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań 
i zasad organizacji policji sądowej są nader ogólne i istnieje potrze-
ba ich doprecyzowania. Wyjaśniano także, że prace nad odpowiedni-
mi zmianami przepisów są na ukończeniu. Różnice dotyczyły jedynie 
rangi aktu prawnego, który zastąpi Załącznik do Rozkazu Nr 2/95 
Komendanta Głównego Policji z dnia 3 kwietnia 1995 r. – Instrukcję 
w sprawie wykonywania przez policjantów służby konwojowej. Z uwa-
gi na zakres przedmiotowy przygotowywanego aktu prawnego oraz 
treść art. 87 i art. 93 ust. 2 Konstytucji, nie może to być zarządzenie 
Komendanta Głównego Policji, lecz rozporządzenie, znajdujące umo-
cowanie w ustawie o Policji. Konieczne jest także przyspieszenie prac 
nad nową regulacją, która określi warunki przewożenia przez Policję 
osób konwojowanych na zlecenie sądów i prokuratury oraz uniemoż-
liwi utrwalanie niewłaściwych praktyk. Rzecznik zwrócił się o poinfor-
mowanie o stopniu zaawansowania prac nad aktem prawnym regulu-
jącym wyżej wskazaną problematykę.

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Spraw wewnętrznych 
(17.11.2008 r.) wyjaśnił, że w ramach prac nad projektem zarzą-
dzenia Komendanta Głównego Policji w sprawie wykonywania przez 
policjantów konwojów i doprowadzeń osób, nowelizującego przepisy 
Rozkazu nr 2/95 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 kwietnia 
1995 r. w sprawie wykonywania przez policjantów służby konwojowej, 
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zakończono uzgodnienia na poziomie poszczególnych komend woje-
wódzkich Policji/Komendy Stołecznej Policji oraz biur KGP. Obecnie 
projekt znajduje się na końcowym etapie prac legislacyjnych w KGP. 
Z uwagi na specyfikę realizacji zadań konwojowania osób przez Poli-
cję, wewnętrzny zakres obowiązywania przepisów regulujących przed-
miotową problematykę powinien zostać utrzymany. Podobne rozwią-
zania posiada Służba Więzienna, która realizuje zadania konwojowe 
również na podstawie wewnętrznych regulacji.

W projekcie zarządzenia przyjęto, że podczas konwojów lub do-
prowadzeń użycie środków przymusu bezpośredniego oraz broni 
palnej następuje na zasadach określonych w odrębnych przepisach, 
a także wprowadzono całkowity zakaz palenia tytoniu w policyjnych 
środkach transportu wykorzystywanych do konwojowania osób po-
zbawionych wolności. Natomiast w kwestii potrzeby uregulowania 
zasad transportowania osób, których przewożenie z uwagi na ciążę, 
stan zdrowia, czy wiek obarczone jest ryzykiem, w Komendzie Głów-
nej Policji rozpoczęto prace związane z nowelizacją Kodeksu karnego 
wykonawczego. W nowelizowanym art. 253 k.k.w. zawarto regulację 
uwzględniającą tzw. „przerwę humanitarną”, której dokonanie będzie 
mogło nastąpić w jednostce organizacyjnej Policji, przy trasie prze-
jazdu konwoju.

35. ministra kultury i Dziedzictwa narodowego (RPo–482827–
IV/04) z dnia 16 października 2008 r. – w sprawie wymagań i kwa-
lifikacji, jakie powinny spełniać osoby uprawnione do prowadzenia 
badań architektonicznych. 

Rzecznik wystąpił w dniu 20 marca 2008 r. z wnioskiem o roz-
ważenie zasadności rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do pro-
wadzenia badań architektonicznych również o osoby, które uzyska-
ły stosowne umiejętności kończąc studia podyplomowe, oraz w razie 
pozytywnego ustosunkowania się do powyższego wystąpienia, zaini-
cjowanie prac nad przystosowaniem prawnym treści rozporządzenia 
Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia 
prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań 
konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych 
i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych.

W odpowiedzi z dnia 21 kwietnia 2008 r. Minister Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego zwrócił uwagę na zawiłość problemu i jednocześnie 
skierował sprawę do konsultacji Generalnego Konserwatora Zabyt-
ków, Dziekana Wydziału Sztuk Pięknych uniwersytetu Mikołaja Ko-
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pernika w Toruniu oraz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architek-
tów Polskich. Na jej podstawie miała zostać podjęta decyzja co do po-
trzeby zmiany treści § 9 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 
czerwca 2004 r. Z uwagi na powyższe Rzecznik ponownie wystąpił 
z zapytaniem o decyzję Ministra co do zasadności poszerzenia kręgu 
osób uprawnionych do prowadzenia badań architektonicznych oraz 
stan prac legislacyjnych nad zmianą rozporządzenia. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie kultury i Dziedzictwa 
narodowego (13.11.2008 r.) poinformował, że po analizie zebranych 
opinii podjęto decyzję o konieczności dokonania zmian przepisu § 9 
rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. Zakończe-
nie prac przewiduje się na I kwartał 2009 r. Ostateczny kształt § 9 
ww. rozporządzenia nie został jeszcze przesądzony.

36. Prezydenta m.st. warszawy, Głównego Inspektora Pracy 
oraz Głównego Inspektora Transportu Drogowego (RPo–595214–
III/08) z dnia 16 października 2008 r. – w sprawie naruszania praw 
pracowniczych kierowców zatrudnionych w przedsiębiorstwach reali-
zujących zadania z zakresu komunikacji miejskiej.

Na podstawie pojawiających się w mediach informacji oraz w opar-
ciu o napływające skargi, Rzecznik podjął sprawę naruszania praw 
pracowniczych kierowców zatrudnionych w przedsiębiorstwach rea-
lizujących zadania z zakresu komunikacji miejskiej, ze szczególnym 
uwzględnieniem sytuacji kierowców świadczących pracę na terenie 
Warszawy. 

Kontrole przeprowadzone w latach 2007–2008 przez Mazowieckie-
go Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego oraz Okręgowe-
go Inspektora Pracy w Warszawie wykazały szereg nieprawidłowości 
dotyczących w szczególności nieprzestrzegania przez pracodawców 
norm czasu pracy, przysługujących odpoczynków (skracanie odpo-
czynków dobowych i tygodniowych), czy też dopuszczania pracowni-
ków do pracy bez stosownych badań lekarskich i psychologicznych. 
Ponadto użytkowanie niektórych autobusów zagraża zdrowiu i życiu 
kierowców oraz pasażerów, a także innych uczestników ruchu drogo-
wego. Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w przedstawionych 
sprawach, a także o podjęcie przez Głównego Inspektora Pracy ogól-
nopolskiej akcji kontroli przedsiębiorstw realizujących zadania z za-
kresu komunikacji miejskiej (w zakresie przestrzegania prawa pra-
cy oraz zasad bhp) oraz przeprowadzenie przez Głównego Inspektora 
Transportu Drogowego kontroli w zakresie przestrzegania praw kie-
rowców i stanu technicznego taboru. 
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Główny Inspektor Pracy (31.10.2008 r.) wyjaśnił, że w latach 
2006–2007 oraz w pierwszej połowie 2008 r. przeprowadzono 422 
kontrole przestrzegania przepisów o czasie pracy w firmach transpor-
towych. W wyniku kontroli inspektorzy pracy wydali 1276 decyzji oraz 
1720 wniosków w wystąpieniach stwierdzających nieprawidłowości 
w zakresie przestrzegania przepisów o czasie pracy. 

Najwięcej nieprawidłowości odnotowano w zakresie nierzetelnego 
prowadzenia ewidencji czasu pracy. Inspektorzy pracy wydali w tym za-
kresie 324 wniosków skierowanych do 290 pracodawców. Najczęstsze 
nieprawidłowości polegały na niewykazywaniu faktycznie przeprowadzo-
nej liczby godzin pracy, a w szczególności na nieewidencjonowaniu pracy 
w godzinach nadliczbowych. Kontrole wykazały również nieprawidłowo-
ści w zakresie zatrudniania pracowników z naruszeniem przepisów o mi-
nimalnym odpoczynku dobowym. Te nieprawidłowości spowodowały ko-
nieczność skierowania 169 wniosków do 155 pracodawców. 

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi przez inspektorów pracy nie-
prawidłowości te spowodowane są najczęściej nieznajomością prze-
pisów lub liczbą zlecanych zadań, których wykonanie nie jest moż-
liwe w ramach powszechnie obowiązujących norm czasu pracy. Jed-
nocześnie poinformowano, że obecnie trwają prace nad programem 
działania PIP na rok 2009, w ramach którego przewidziane są dalsze 
kontrole czasu pracy kierowców zatrudnionych w przedsiębiorstwach 
realizujących zadania z zakresu komunikacji miejskiej.

Główny Inspektor Transportu Drogowego (24.11.2008 r.) poin-
formował, iż na skutek napływających informacji o nieprawidłowoś-
ciach, w 2008 roku dokonano kontroli kilku przedsiębiorstw realizu-
jących usługi w zakresie komunikacji miejskiej na terenie Warszawy. 
Kontrola obejmowała sprawdzenie zgodności wykonywanego transpor-
tu z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą o trans-
porcie drogowym i ustawą o czasie pracy kierowców. We wszystkich 
skontrolowanych przedsiębiorstwach stwierdzono poważne narusze-
nia obowiązujących przepisów, co skutkowało wydaniem decyzji o na-
łożeniu kary. W odpowiedzi zapewniono Rzecznika, że stan techniczny 
autobusów komunikacji miejskiej jest przedmiotem wielu codzien-
nych kontroli drogowych, a pojazdy nie spełniające odpowiednich wa-
runków są natychmiast eliminowane z ruchu.

Prezydent miasta Stołecznego warszawy (29.12.2008 r.) pod-
kreśliła, że zagadnienia dotyczące przestrzegania praw pracowniczych 
kierowców, jakości usług transportowych, w tym stanu technicznego 
taboru, stanowią jeden z priorytetów m.st. Warszawy. W wyniku prze-
prowadzonych w latach 2007–2008 przez organy zewnętrzne kontroli 
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w MZA sp. z o.o., stwierdzono nieprawidłowości polegające na prze-
kraczaniu bezwzględnie obowiązujących norm czasu pracy. Spół-
ka otrzymała zalecenia pokontrolne, które stara się konsekwentnie 
realizować. W ramach kontroli ustalono, że mają miejsce przypadki 
nieterminowego wykonywania badań lekarskich i psychologicznych 
kierowców. Powyższe zjawisko dotyczyło około 0,68% zatrudnionych 
kierowców. 

Spółka wykonuje badania stanu technicznego autobusów. Poza 
wydatkami na bieżące naprawy, Spółka ponosi znaczne nakłady in-
westycyjne na zakup nowego taboru autobusów. W następnych la-
tach planuje się sukcesywne wycofywanie najstarszych autobusów 
tak, aby docelowo ich wiek nie przekroczył 10 lat. Ze strony m.st. 
Warszawy nadzór nad jakością usług transportowych sprawuje ZTM, 
który również czyni starania mające na celu podwyższenie standar-
dów świadczonych usług oraz zapewnienia zgodnych z prawem wa-
runków pracy kierowców, obsługujących transport publiczny.

37. Prezesa Telewizji Polskiej S.a. (RPo–600188–I/08) z dnia 
16 października 2008 r. – w sprawie języka używanego w programie 
„Gwiazdy tańczą na lodzie”, emitowanym w TVP 2. 

Rzecznik z zaniepokojeniem obserwuje wszelkie przejawy wulgary-
zacji języka polskiego, który stanowi podstawowy element narodowej 
tożsamości i jest dobrem narodowej kultury. Zjawisko to stałoby się 
szczególnie niebezpieczne, gdyby dotyczyło również programów na-
dawanych przez publiczną telewizję. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy 
z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, do ochrony języka 
polskiego są obowiązane wszystkie organy władzy publicznej oraz in-
stytucje i organizacje uczestniczące w życiu publicznym. Do podmio-
tów tych z pewnością należy także publiczna telewizja. Jak wskazuje 
przepis art. 3 ust. 1 tejże ustawy, ochrona języka polskiego polega 
w szczególności na dbaniu o poprawne używanie języka i doskona-
leniu sprawności językowej użytkowników oraz na przeciwdziałaniu 
jego wulgaryzacji. Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. 
o radiofonii i telewizji na Telewizji Polskiej ciąży szczególna odpowie-
dzialność – poprzez pełnienie powierzonej jej misji publicznej ma ona 
przyczyniać się do kulturalnego i intelektualnego rozwoju obywateli. 
Aby osiągnąć ten cel, sprawę o zasadniczym znaczeniu stanowi dba-
łość o wysoki poziom nadawanych programów.

Rzecznik spotkał się z wieloma krytycznymi uwagami dotyczący-
mi programu rozrywkowego „Gwiazdy tańczą na lodzie”, emitowanego 
przez TVP 2. Występujący w nim artyści i gwiazdy pop kultury mają 
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używać języka uważanego za niestosowny. Okoliczność ta, gdyby mia-
ła miejsce, byłaby tym bardziej bulwersująca, iż program ten skiero-
wany jest m.in. do dzieci i młodzieży, a jego celem jest popularyzo-
wanie jazdy na lodzie wśród młodych ludzi. W związku z powyższym 
Rzecznik zwrócił się o przesłanie nagrań z programem „Gwiazdy tań-
czą na lodzie” (III edycja) oraz o zajęcie stanowiska w sprawie uwag 
dotyczących stosowności języka używanego w tym programie.

Prezes zarządu Telewizji Polskiej S.a. (05.11.2008 r.) poinfor-
mował, że wszelkie wypowiedzi w programie „Gwiazdy tańczą na lo-
dzie”, które w świetle ustawy o języku polskim mogłyby zostać uzna-
ne za niestosowne, nie były elementem scenariusza programu, lecz 
wynikiem nieoczekiwanych, spontanicznych wypowiedzi uczestników 
programu. W związku emisją „na żywo” stacja nie miała możliwości 
wpływu na zaistniałą sytuację, ale już w powtórce programu – na-
stępnego dnia – wszystkie kontrowersyjne fragmenty audycji zostały 
usunięte. Ponadto natychmiast po programie jego uczestnicy zostali 
powiadomieni o niestosowności swojego zachowania oraz o katego-
rycznym braku aprobaty ze strony TVP 2 dla używania zwrotów nie-
cenzuralnych.

38. Prezesa Telewizji Polskiej S.a. (RPo–600189–I/08) z dnia 
16 października 2008 r. – w sprawie udostępnienia archiwalnych 
nagrań z przekazania na ręce żony Lecha Wałęsy pokojowej Nagrody 
Nobla w 1983 roku. 

Za sprawą środków masowego przekazu Rzecznik powziął informa-
cję o rzekomej odmowie udostępnienia Panu Lechowi Wałęsie archi-
walnych nagrań z przekazania na ręce jego żony pokojowej Nagrody 
Nobla w 1983 roku. Jak wynika z doniesień prasowych, organizato-
rzy uroczystej gali z okazji 25–lecia tego wydarzenia zostali zmuszeni 
do wypożyczenia nagrania z archiwum w Oslo. Zgodnie z § 33 ust. 1 
i 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 
22 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu gromadzenia, 
ewidencjonowania, kwalifikowania, klasyfikacji oraz udostępniania 
materiałów archiwalnych tworzących zasób jednostek publicznej ra-
diofonii i telewizji, jednostki telewizji publicznej udostępniają materia-
ły archiwalne na wniosek osoby zainteresowanej, a odmowa udostęp-
nienia materiałów musi zawierać pisemne uzasadnienie. W związku  
z powyższym Rzecznik zwrócił się o ustosunkowanie się do przedsta-
wionych kwestii oraz poinformowanie o powodach, dla których od-
mówiono Panu Lechowi Wałęsie udostępnienia wskazanych powyżej 
materiałów.
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Prezes Telewizji Polskiej S.a. (05.11.2008 r.) poinformował, 
że rozpowszechniane przez niektóre media informacje nie są zgodne 
ze stanem faktycznym. Prezes wyjaśnił, że zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 maja 2006 r. 
w sprawie szczegółowych zasad i trybu gromadzenia, ewidencjono-
wania, kwalifikowania, klasyfikacji oraz udostępniania materiałów 
archiwalnych tworzących zasób jednostek publicznej radiofonii i tele-
wizji, jednostki publicznej radiofonii i telewizji udostępniają materiały 
archiwalne na pisemny wniosek, tymczasem ze strony Pana Lecha 
Wałęsy, a także Instytutu Jego imienia, czy innego upoważnionego 
podmiotu, żaden formalny wniosek nie wpłynął. Ponadto podkre-
ślił, że wyłącznym dysponentem praw do wykorzystania materiałów 
archiwalnych z ceremonii wręczenia nagrody Nobla jest Fundacja 
Nobla, która udzieliła organizatorom warszawskiego koncertu licen-
cji na użycie materiałów z ceremonii w 1983 r. i udostępniła im te 
materiały do wykorzystania. Przegrania materiału mogłaby dokonać 
Telewizja Polska, jednak wymagałoby to okazania przez kontrahenta 
pisemnej zgody (licencji) strony norweskiej. Informacje o rzekomej od-
mowie udostępnienia organizatorom koncertu poświęconego Lechowi 
Wałęsie archiwalnego zapisu ceremonii w Oslo były wielokrotnie de-
mentowane przez służby prasowe TVP S.A.

39. ministra obrony narodowej (RPo–599682–IX/08) z dnia 
17 października 2008 r. – w sprawie bezpieczeństwa żołnierzy peł-
niących służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Afganistanie, 
w związku z informacjami prasowymi o wypożyczeniu od Amerykanów 
transporterów Cougar. 

W dniu 30 września 2008 r. w „Gazecie Wyborczej” ukazał się ar-
tykuł zatytułowany Polscy żołnierze w niechcianych wozach. Autor 
publikacji, w oparciu o wypowiedzi niektórych ekspertów, kwestionu-
je zasadność wypożyczenia od Amerykanów transporterów opancerzo-
nych Cougar dla żołnierzy pełniących służbę w Polskim Kontyngencie 
Wojskowym w Afganistanie. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie sta-
nowiska w przedmiotowej sprawie.

minister obrony narodowej (13.11.2008 r.) poinformował, 
że MON nie podjęło jeszcze decyzji, jakiego rodzaju pojazdy o zwięk-
szonej odporności na eksplozje min i improwizowanych ładunków 
wybuchowych zakupi na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Pilna potrzeba 
wyposażenia Polskich Kontyngentów Wojskowych w pojazdy zwięk-
szające bezpieczeństwo żołnierzy wynika ze wzrastającego zagrożenia 
w rejonie prowadzonych operacji, w tym głównie w Afganistanie. Dla-
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tego też, w dniu 19 września 2008 r. Ministerstwo Obrony Narodowej 
wystąpiło do Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych o użycze-
nie Polsce pojazdów typu MRAP Cougar 4×4, odpornych na miny i sil-
ne ładunki wybuchowe. Cougary są w tej chwili jedynym dostępnym 
pojazdem tego typu, jaki mogli w krótkim czasie otrzymać polscy żoł-
nierze uczestniczący w misji w Afganistanie. Są one na wyposaże-
niu Sił Zbrojnych uSA i w swoich parametrach dorównują modelowi 
RG–31 produkcji południowoafrykańskiej, ponadto są przystosowane 
do działania w specyficznych warunkach Afganistanu. 

Pierwsza partia tych pojazdów została już dostarczona do Polskie-
go Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Ponadto zostanie rozpi-
sany przetarg nieograniczony na pojazdy specjalne typu MRAP. Prze-
widuje się, że pierwsza ich dostawa będzie możliwa po upływie około 
dziewięciu miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą. Rozważana 
jest możliwość zakupu ponad stu kilkudziesięciu sztuk pojazdów tego 
typu. Minister zapewnił w odpowiedzi, iż decydując się na zakup no-
wego sprzętu dla Sił Zbrojnych RP, MON kieruje się zawsze zasadą 
zapewnienia najwyższych standardów w tym względzie. 

40. Szefa Sztabu Generalnego wojska Polskiego (RPo–599777–
IX/08) z dnia 17 października 2008 r. – w sprawie pojawiających 
się w mediach informacji o możliwych opóźnieniach w utworzeniu 
profesjonalnej armii. 

W dzienniku „Rzeczypospolita” z dnia 2 października 2008 r. uka-
zał się artykuł zatytułowany Profesjonaliści w armii najwcześniej 
za kilka lat, w którym autor kwestionuje zapowiadane stworzenie pro-
fesjonalnej armii w 2010 r. Zdaniem publicysty o takim wojsku będzie 
można mówić znacznie później z uwagi na dość długi okres wyszkole-
nia (trzy lub cztery lata) zgłaszających się do służby wojskowej ochot-
ników. W przedstawionych argumentach powołuje się na opracowany 
w Sztabie Generalnym dokument „Model szkolenia SZ RP w warun-
kach pełnej profesjonalizacji”. Rzecznik zwrócił się o poinformowanie 
o zajętym stanowisku w przedstawionej sprawie.

Szef Sztabu Generalnego wojska Polskiego (22.10.2008 r.) 
poinformował, iż proces profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP na lata 
2008–2010 opiera się na trzech zasadniczych filarach zmian w funk-
cjonowaniu sił zbrojnych, tj. na wprowadzeniu zawodowej służby 
wojskowej, modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP oraz dostoso-
waniu procesu szkolenia żołnierzy do warunków pełnej profesjonali-
zacji sił zbrojnych. Przyjęty przez Rząd RP w dniu 5 sierpnia 2008 r. 
„Program Profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP na lata 2008–2010” stał 
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się wyznacznikiem zmian również w procesie szkolenia armii zawo-
dowej. 

Obecnie w wojsku służbę pełni ok. 80 tys. żołnierzy zawodowych 
i ok. 10 tys. żołnierzy nadterminowych. Powyższe zasoby osobowe 
są już wyszkolone i realizują zadania na rzecz obronności kraju. Ma-
jąc na uwadze planowaną liczebność Sił Zbrojnych, potrzeby w za-
kresie wyszkolenia nowowcielonych żołnierzy wynoszą maksymalnie 
20 tys. żołnierzy. Istniejąca obecnie baza szkoleniowa w siłach zbroj-
nych pozwala na wyszkolenie w ramach jednego cyklu szkoleniowego 
7,5 tys. żołnierzy. W 2009 roku organizowane będą dwa cykle szko-
leniowe. Natomiast od 2010 roku żołnierze szkolić się będą w trzech 
cyklach szkoleniowych. Jednocześnie proces szkolenia realizowany 
będzie w czterech brygadach ogólnowojskowych. 

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego stwierdził ponadto, iż 
argumentację zawartą w artykule opublikowanym w „Rzeczpospolitej” 
należy uznać za bezzasadną i opartą na niewłaściwej kalkulacji liczbo-
wej. Rzecznik prasowy Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przesłał 
do autora artykułu stosowną polemikę, która została opublikowana 
w serwisie informacyjnym PAP oraz na stronach internetowych MON  
i Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. 

41. ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego (RPo–
564860–II/07) z dnia 17 października 2008 r. – w sprawie zawie-
szania postępowań dyscyplinarnych wobec przedstawicieli zawodów 
prawniczych. 

Z analizy danych statystycznych dotyczących postępowań dyscy-
plinarnych wobec osób wykonujących zawody prawnicze wynika, iż 
jedną z przyczyn przewlekłości tych postępowań jest ich zawiesza-
nie ze względu na równolegle prowadzone postępowanie karne. Rodzi 
to niebezpieczeństwo przedawnienia przewinienia dyscyplinarnego 
w przypadku zakończenia postępowania karnego orzeczeniem stwier-
dzającym, że dana osoba nie dopuściła się przestępstwa. Należy bo-
wiem podkreślić, iż konkretne zachowanie przedstawiciela zawodów 
prawniczych, niebędące przestępstwem, może mimo to stanowić de-
likt dyscyplinarny.

Równoległe prowadzenie postępowania karnego nie stanowi jak 
się wydaje przeszkody w toku postępowania dyscyplinarnego, nie 
da się bowiem racjonalnie uzasadnić, w jaki sposób wykonywanie 
czynności w postępowaniu karnym uniemożliwia prowadzenie postę-
powania dyscyplinarnego. Nie jest także jasne ratio legis przepisów 
umożliwiających zawieszenie postępowania dyscyplinarnego w sto-
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sunku do radców prawnych lub adwokatów ze względu na równolegle 
prowadzone postępowanie karne. Rzecznik zwrócił się o rozważenie 
możliwości podjęcia działań mających na celu zwiększenie efektywno-
ści i sprawności prowadzonych przeciwko członkom zawodów praw-
niczych postępowań dyscyplinarnych w zakresie, w jakim dochodzi 
do przewlekłości tych postępowań spowodowanych nieuzasadnionym 
ich zawieszaniem. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Sprawiedliwości (04.12.2008 r.)  
wyjaśnił, iż zagadnienie poruszone w wystąpieniu Rzecznika było przed-
miotem rozważań zarówno Trybunału Konstytucyjnego, jak i Sądu 
Najwyższego. W ocenie Trybunału Konstytucyjnego niedopuszczalne 
jest samodzielne ustalenie np. przesłanki popełnienia przestępstwa 
w innych postępowaniach niż właściwe do tego postępowanie karne 
(np. wyrok z dnia 27 lutego 2001 r., sygn. akt K 22/00).

Nadto Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 28 września 2006 r. (sygn. 
akt I KZP 8/06) stwierdził co prawda, iż postępowanie dyscyplinarne 
unormowane w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju 
sądów powszechnych toczy się niezależnie od postępowania karne-
go, także w wypadku jednoczesności, jednak gdy przemawia za tym 
wzgląd na ekonomię procesową lub konieczność zastosowania insty-
tucji określonej w art. 108 § 4 tej ustawy oraz podmiotowo-przed-
miotowa tożsamość tych postępowań, postępowanie dyscyplinarne 
należy zawiesić do czasu ukończenia postępowania karnego. Także 
w najnowszym orzecznictwie europejskiego Trybunału Praw Człowie-
ka dominuje pogląd, że wypowiedź organu władzy publicznej, a nie 
sądu, stwierdzająca popełnienie przestępstwa, narusza domniemanie 
niewinności gwarantowane art. 6 ust. 2 europejskiej Konwencji. 

Należy podkreślić, że liczba postępowań dyscyplinarnych prowa-
dzonych wobec sędziów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy 
w związku z zachowaniami będącymi jednocześnie przedmiotem po-
stępowań karnych w stosunku do wszystkich postępowań dyscypli-
narnych, dotyczy nieznacznej ilości spraw. Z tego też względu wyda-
je się, iż nie jest zasadny zarzut wskazujący jako główną przyczynę 
przewlekłości postępowań dyscyplinarnych ich zawieszanie z powodu 
oczekiwania na zakończenie toczącego się równolegle postępowania 
karnego. 

W przypadku uniewinnienia w postępowaniu karnym, może dojść 
do przedawnienia karalności czynu, który wprawdzie nie wypełnia 
znamion przestępstwa, ale wypełnia znamiona deliktu dyscyplinar-
nego. Z drugiej jednak strony należy mieć na uwadze, że jeżeli orze-
czenie dyscyplinarne zapadłoby przed orzeczeniem karnym, mogłoby 
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dojść do wymierzenia niewspółmiernie łagodnej kary dyscyplinarnej. 
Wówczas w wypadku skazania za przestępstwo i nieorzeczenia środka 
karnego w postaci zakazu wykonywania zawodu, brak byłoby pod-
staw do odwołania ze stanowiska osoby skazanej w wyroku karnym. 
Orzeczona kara dyscyplinarna, z uwagi na zasadę res iudicata, nie 
mogłaby zostać zmieniona. 

42. Szefa agencji Bezpieczeństwa wewnętrznego (RPo–
596458–II/08) z dnia 17 października 2008 r. – w sprawie bezpie-
czeństwa cyberprzestrzeni Polski. 

Rzecznik podziękował za przekazanie raportu przygotowanego 
w ABW i zapewnił, że problematyka związana z bezpieczeństwem cy-
berprzestrzeni RP pozostaje w jego stałym zainteresowaniu. Z tego 
powodu, a także zważywszy na treść raportu, Rzecznik poprosił o po-
informowanie, czy w ABW podjęto, bądź też planuje się podjęcie prac 
mających na celu przygotowanie rozwiązań legislacyjnych, które pro-
wadziłyby do rozwiązania problemów sygnalizowanych w raporcie. 

Z korespondencji prowadzonej z Ministerstwem Sprawiedliwości 
wynikało, iż nieodzowne jest dokonanie zmian zakresu art. 267 Ko-
deksu karnego dotyczącego kradzieży informacji (hackingu, którego 
ustawowym znamieniem jest uzyskanie informacji zawartej w sy-
stemie komputerowym). ustawa nowelizująca została przyjęta przez 
Sejm w dniu 19 września 2008 r. Konieczne są też zmiany dotyczące 
brzmienia przepisów w zakresie pornografii dziecięcej, tj. art. 202 § 4 
i 4a Kodeksu karnego.

Szef agencji Bezpieczeństwa wewnętrznego (07.11.2008 r.) po-
informował, że w MSWiA podjęto prace nad rządowym planem ochro-
ny cyberprzestrzeni. Projekt znajduje się w fazie uzgodnień między-
resortowych. Zgodnie z założeniami dokument ma mieć charakter 
strategiczny i stanowić będzie podstawę do stworzenia projektów wy-
konawczych służących wdrożeniu mechanizmów ochronnych. Obec-
nie trwają prace nad ostateczną wersją założeń. Z perspektywy ABW 
kluczową sprawą jest przyjęcie dokumentu przez Radę Ministrów, po-
nieważ od tego uzależnione są dalsze działania Agencji w aspekcie 
ochrony cyberprzestrzeni RP. Aktualnie MSWiA przedłożyło projekt 
nowelizacji ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzy-
sowym. ABW uczestniczy w uzgodnieniach międzyresortowych w tym 
obszarze. uzgodnienia te uwzględniają propozycje rozwiązań ochrony 
cyberprzestrzeni RP. 

MSWiA planuje powołanie zespołu do spraw opracowania rządo-
wego projektu ustawy antyterrorystycznej. Przedstawiciele ABW będą 
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aktywnie uczestniczyć w pracach tego gremium, opowiadając się 
m.in. za wprowadzeniem do projektu ustawy uregulowań związanych 
z rozpoznawaniem i zwalczaniem zagrożeń cyberterrorystycznych. 
W MSWiA trwają także prace nad propozycjami legislacyjnymi zmie-
rzającymi do ochrony infrastruktury krytycznej państwa. ABW zgłosi 
propozycje ochrony cyberprzestrzeni. 

43. ministra Spraw wewnętrznych i administracji (RPo–
586891–X/08) z dnia 21 października 2008 r. – w sprawie zasad 
hodowli i posiadania psów ras uznawanych za niebezpieczne. 

W dniu 10 lipca 2008 r. Rzecznik skierował wystąpienie poświęcone 
regulacjom prawnym dotyczącym zasad hodowli i posiadania psów ras 
uznawanych za niebezpieczne. Rzecznik podjął sprawę z uwagi na po-
wtarzające się w środkach masowego przekazu sygnały o wypadkach 
pogryzień przez psy swych właścicieli oraz ich dzieci, w tym ze skutkiem 
śmiertelnym. Odpowiedzi udzielonej na powyższe wystąpienie Rzecznika 
(pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 
2008 r.) nie można uznać za zadowalającą. Wskazano w niej wprawdzie 
na obowiązujący stan prawny (opisany też w wystąpieniu Rzecznika), 
jednakże w odniesieniu do materii wniosku Rzecznika ograniczono się 
jedynie do stwierdzenia, iż zasygnalizowany problem zasługuje na uwa-
gę i poparcie. Nie odniesiono się natomiast ani do istoty problemu, ani 
wskazanej we wniosku potrzeby dokonania stosownych zmian w prawie. 
W związku z powyższym Rzecznik ponownie zwrócił się o zajęcie stanowi-
ska w zakresie potrzeby zmiany przepisów prawa.

minister Spraw wewnętrznych i administracji (31.10.2008 r.)  
poinformował, że podtrzymuje swoje stanowisko, iż właściwym 
do zainicjowania ewentualnych działań legislacyjnych prowadzących 
do zmiany obecnego stanu prawnego w przedmiotowym zakresie jest 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

44. ministra zdrowia (RPo–599848–X/08) z dnia 21 paździer-
nika 2008 r. – w sprawie funkcjonowania systemu zapobiegania 
i zwalczania chorób zakaźnych.

W 2008 roku Rzecznik kilkakrotnie zwracał się do Ministra Zdrowia 
w sprawach związanych z niepokojącą sytuacją epidemiologiczną za-
każeń i chorób zakaźnych. Napływają kolejne sygnały potwierdzające 
zasadność obaw dotyczących funkcjonowania systemu zapobiegania 
i zwalczania chorób zakaźnych (np. publikacja w dzienniku „Polska” 
z dnia 2 i 3 października 2008 r., o sytuacji 163 uczniów i 30 nauczy-
cieli, którzy mieli kontakt z nauczycielką chorą na gruźlicę). 
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W 2007 r. zachorowalność na gruźlicę w Polsce była dwukrotnie 
wyższa od średniej zachorowalności w krajach „starej” ue, a około 
30% wyższa od średniej w rozszerzonej ue. Wydaje się, że dotychczas 
nie udało się zbudować w Polsce, zalecanego przez światową Organi-
zację Zdrowia, skutecznego systemu leczenia bezpośrednio nadzoro-
wanego. Według raportu Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, pogarsza 
się funkcjonowanie Krajowego Rejestru Wyników Leczenia Przeciw-
prątkowego, wskutek uchybień w realizacji ustawowego obowiązku 
zgłaszania zachorowania (także zgonu) na gruźlicę. Opisana sytua-
cja zdaje się przemawiać za potrzebą weryfikacji polityki zdrowotnej 
w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych, w tym przede 
wszystkim gruźlicy. Rzecznik zwrócił się o udzielenie informacji doty-
czącej oceny sytuacji oraz przewidywanych działań na rzecz podnie-
sienia bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Podsekretarz Stanu w ministerstwie zdrowia (01.12.2008 r.) wy-
jaśnił, że światowa Organizacja Zdrowia (WhO) zaleca wykonywanie 
jednego szczepienia przeciw gruźlicy w wieku noworodkowym w kra-
jach o wysokim ryzyku zachorowania na gruźlicę. W Polsce szcze-
pienie przeciw gruźlicy jest obowiązkowo wykonywane u noworodków 
w ciągu 24 godzin po urodzeniu. W opinii Krajowego Konsultanta  
w dziedzinie epidemiologii w ostatnich latach stan wyszczepienia dzie-
ci utrzymywał się na najwyższym poziomie i wynosił w 2006 roku 
– 99,6%, w 2007 roku – 99,7%. 

Krajowy Konsultant w dziedzinie chorób płuc nie potwierdził infor-
macji, iż do chwili obecnej zagrożone infekcją dzieci ze szkoły w B. nie 
zostały poddane badaniom. Do 31 października 2008 r. przebadano 
281 osób, które miały lub mogły mieć styczność z chorą nauczyciel-
ką. Wśród przebadanych nie stwierdzono dotychczas zachorowania 
na gruźlicę. 

Obecnie trwają prace w Parlamencie nad rządowym projektem 
ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi. ustawa umożliwi realizację kompleksowego programu nadzo-
ru epidemiologicznego, monitorowanie zachorowalności i umieralno-
ści z powodu zakażeń, kompleksowej profilaktyki, nowoczesnej diag-
nostyki oraz terapii zakażeń i chorób zakaźnych. 

Zapadalność na gruźlicę jest w Polsce 3–krotnie wyższa niż w kra-
jach o najlepszej sytuacji epidemiologicznej. Dystans dzielący nas 
od tych krajów szacowany jest na 25 lat i nie zmienia się, mimo po-
dejmowanych działań w zakresie zapobiegania i leczenia tego schorze-
nia. W 2007 roku, po raz pierwszy od 1994 roku, nie zarejestrowano 
spadku zachorowań na gruźlicę; nastąpił nawet nieznaczny wzrost 
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o 0,9%. Na relatywnie niskim poziomie utrzymuje się zachorowalność 
na gruźlicę wśród dzieci. Najważniejszym problemem w opanowaniu 
gruźlicy w Polsce jest brak dyscypliny leczenia – co ósmy chory prze-
rywa leczenie. 

Minister Zdrowia przekaże informację o sytuacji epidemiologicznej 
w dziedzinie gruźlicy Konsultantowi Krajowemu w dziedzinie medycy-
ny rodzinnej oraz Polskiemu Towarzystwu Medycyny Rodzinnej w celu 
wypracowania, w porozumieniu z Krajowym Konsultantem w dziedzi-
nie chorób płuc oraz Państwową Inspekcją Sanitarną sposobu postę-
powania z pacjentami chorymi na gruźlicę, na poziomie podstawowej 
opieki zdrowotnej. 

45. ministra Spraw zagranicznych (RPo–595379–I/08) z dnia 
22 października 2008 r. – w sprawie problemu wykonywania polsko-
ukraińskiej umowy o ochronie miejsc pamięci i spoczynku ofiar wojny 
i represji politycznych. 

Do Rzecznika zgłaszają się obywatele polscy, którzy pragną zorga-
nizować pogrzeby chrześcijańskie członkom swoich rodzin spoczywa-
jących obecnie na terenie ukrainy, którzy zostali zamordowani przez 
nacjonalistów ukraińskich. Przedmiotową kwestię reguluje umowa 
z dnia 21 marca 1994 r. zawarta w Warszawie między Rządem Rze-
czypospolitej Polskiej a Rządem ukrainy o ochronie miejsc pamięci  
i spoczynku ofiar wojny i represji politycznych. Niestety, zgodnie z in-
formacjami przedstawionym przez Sekretarza Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa wyżej wymieniona umowa nie jest przez stronę 
ukraińską wykonywana. Jednocześnie Rada nie posiada instrumen-
tów, które pozwoliłyby na zachęcenie strony ukraińskiej do bardziej 
stanowczych działań. Z tego też względu Rzecznik zwrócił się z proś-
bą o zajęcie stanowiska w sprawie i poinformowanie o podjętych dzia-
łaniach.

Sekretarz Stanu w ministerstwie Spraw zagranicznych 
(10.12.2008 r.) poinformował, że Ministerstwo zwróciło się do polskich 
placówek dyplomatyczno-konsularnych na ukrainie oraz do Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w sprawie realizacji przez stronę 
ukraińską polsko-ukraińskiej umowy o ochronie miejsc pamięci i spo-
czynku ofiar wojny i represji politycznych. Z nadesłanych materiałów 
wynika, że sytuacja związana z upamiętnieniem Polaków zamordo-
wanych przez nacjonalistów ukraińskich jest nadal trudna. Strona 
polska napotyka w tej materii na zdecydowaną niechęć władz ukraiń-
skich do rozwiązania tego problemu, zarówno na szczeblu centralnym, 
jak i lokalnym. Dlatego też Ministerstwo Spraw Zagranicznych podjęło 
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decyzję o włączeniu kwestii związanych z realizacją powyższej umowy 
do pakietu tematów omawianych na szczeblu politycznym ze stroną 
ukraińską. MSZ wystąpiło również do Rady Ochrony Pamięci Walk i 
Męczeństwa z propozycją odbycia specjalnych konsultacji ze stroną 
ukraińską, poświęconych tej kwestii, z udziałem przedstawicieli MSZ 
i Rady. 

46. ministra zdrowia (RPo–600374–X/08) z dnia 22 paździer-
nika 2008 r. – w sprawie procedury przyjmowania do szpitala psy-
chiatrycznego osoby, która nie wyraża zgody na leczenie. 

Rzecznik przedstawił wątpliwości dotyczące treści art. 30 ust. 1, 
3 i 4 ustawy z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychiczne-
go. Przepisy te określają procedurę stosowaną w sytuacji, gdy osoba 
chora psychicznie nie wyraża zgody na leczenie psychiatryczne, a jej 
dotychczasowe zachowanie wskazuje, że nieprzyjęcie do szpitala spo-
woduje znaczne pogorszenie stanu jej zdrowia psychicznego lub jest 
niezdolna do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb ży-
ciowych, zaś uzasadnione jest przewidywanie poprawy jej stanu zdro-
wia w rezultacie leczenia w szpitalu psychiatrycznym. 

Osoba chora jest kierowana do szpitala na podstawie orzeczenia 
sądu opiekuńczego. uprawniony podmiot dołącza do wniosku do sądu, 
stosownie do art. 30 ust. 1 i 2, świadectwo lekarza psychiatry zakładu 
psychiatrycznej opieki zdrowotnej, o potrzebie leczenia szpitalnego. 
Stosownie do art. 30 ust. 3 i 4 ustawy, lekarz psychiatra zakładu 
psychiatrycznej opieki zdrowotnej, o ile uzna wydanie świadectwa 
za uzasadnione, wyznacza termin badania i zawiadamia o tym osobę 
chorą. Lekarzowi przyznane jest zatem dyskrecjonalne i pozostające 
poza kontrolą uprawnienie do oceny potrzeby wydania świadectwa.

Lekarz ma prawo zwrócić się do Policji o doprowadzenie osoby 
na badanie, o ile uchyla się ona od badania. Z przepisów ustawy nie 
wynika prawo do kontroli i nadzoru lekarskiego nad sposobem do-
prowadzenia, w tym stosowaniem przymusu bezpośredniego. Wąt-
pliwości budzi też stosowanie przy doprowadzaniu na przymusowe 
badania psychiatryczne zasad i środków przymusu bezpośredniego, 
określonych w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Poli-
cji. Rzecznik zwrócił się o podjęcie prac nad zmianą ustawy o ochro-
nie zdrowia psychicznego, w celu zapewnienia należytych standardów 
ochrony wolności i praw osób chorych psychicznie.

47. ministra Infrastruktury (RPo–569379–IV/07) z dnia 22 
października 2008 r. – w sprawie renty planistycznej. 
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Rzecznik podjął problem, który ujawnił się na tle regulacji ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy, jeżeli w związku z uchwaleniem 
planu miejscowego albo jego zmianą, wartość nieruchomości wzro-
sła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, 
wójt, (burmistrz lub prezydent miasta) pobiera jednorazową opłatę 
ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzro-
stu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gmi-
ny. Obowiązek uiszczenia opłaty aktualizuje się w momencie zbycia 
nieruchomości i obciąża zbywcę (poprzedniego właściciela) nierucho-
mości. Przyjmuje się bowiem, że to on uzyskał korzyść majątkową 
z tytułu wzrostu ceny nieruchomości, która znalazła odzwierciedle-
nie w jej cenie. 

W praktyce zdarzają się jednak sytuacje, gdy uchwała gminy w spra-
wie planu miejscowego utraci moc prawną np. na skutek zaskarżenia 
do sądu administracyjnego. Wówczas, zgodnie z art. 36 ust. 5 usta-
wy, opłata uiszczona przez zbywcę podlega zwrotowi. uprawnionym 
do otrzymania zwrotu jest aktualny właściciel (użytkownik wieczysty) 
nieruchomości. Wydaje się, iż przeciwko rozwiązaniu przyjętemu w art. 
36 ust. 5 ustawy przemawia głównie publicznoprawny charakter renty 
planistycznej, który sprawia, że obowiązek wniesienia opłaty na rzecz 
gminy w istocie jest niezależny od tego, czy zbywca ostatecznie osiąg-
nął realny zysk w następstwie zbycia gruntu, którego wartość wzrosła 
w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego. Regulacja, 
w świetle której uprawnionym do otrzymania zwrotu opłaty jest zawsze 
aktualny właściciel, budzi zastrzeżenia co do poszanowania praw ma-
jątkowych obywateli. Zdaniem Rzecznika prawidłowym byłoby ustala-
nie zwrotu takiej opłaty (a zatem i podmiotu, który jest uprawniony 
do zwrotu) w stosownym postępowaniu administracyjnym. 

48. Prezesa Rady ministrów (RPo–579448–V/08) z dnia 23 
października 2008 r. – w sprawie potrzeby nowelizacji ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych. 

Od ponad roku obowiązują przepisy ustawy o spółdzielniach miesz-
kaniowych, znowelizowane ustawą z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw. Ich prawidłowe stosowanie jest jednak w wielu przy-
padkach bardzo utrudnione, z uwagi na nieprecyzyjną treść oraz brak 
jednoznacznych i wyczerpujących przepisów przejściowych. Rzecznik 
zasygnalizował kilka najważniejszych problemów, które w jego ocenie 
wymagają niezwłocznego doprecyzowania, bądź uregulowania w usta-
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wie o spółdzielniach mieszkaniowych, bez czekania na rozstrzygnięcie 
spraw znajdujących się w Trybunale Konstytucyjnym. 

W wystąpieniu poruszono: problem braku przepisu określającego 
formę czynności prawnej polegającej na „przekształceniu” spółdziel-
czego lokatorskiego prawa do lokalu na prawo własnościowe; proble-
matykę związaną z praktycznymi skutkami wprowadzenia do ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych zasady, że lokal, do którego wyga-
sło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu może być zbyty przez 
spółdzielnię wyłącznie w trybie przetargu na ustanowienie odrębnej 
własności lokalu; problem praktycznych skutków wyeliminowania 
z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przepisów regulujących 
zasady obliczania wartości zwracanych wkładów mieszkaniowych; 
problem funkcjonowania w praktyce regulacji likwidujących zebrania 
przedstawicieli członków spółdzielni mieszkaniowej i stanowiących, 
że najwyższym organem spółdzielni jest walne zgromadzenie człon-
ków spółdzielni; kwestię nieprecyzyjnej treści art. 48 ust. 1 usta-
wy o spółdzielniach mieszkaniowych, przyznającego najemcom lokalu 
spółdzielczego, który przed przejęciem przez spółdzielnię mieszkanio-
wą był mieszkaniem zakładowym roszczenie o przeniesienie własności 
lokalu na warunkach określonych w tym przepisie. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Infrastruktury (27.11.2008 r.)  
zapewnił, iż ma świadomość niedogodności wynikających z braku jas-
nych i precyzyjnych przepisów i potrzeby ich zmian, nawet jeśli doty-
czą one niewielkiej grupy zainteresowanych. Nie można jednak pomi-
jać tego, że w odniesieniu do części ocenionych jako zasadne zmian, 
sama pilna nowelizacja ustawy nie będzie wystarczająca do ich stoso-
wania. Wejście w życie części tych zmian spowoduje bowiem koniecz-
ność zwołania w spółdzielniach mieszkaniowych nadzwyczajnych 
walnych zgromadzeń lub zebrań przedstawicieli celem uchwalenia 
kolejnych zmian statutów i następnie ich zarejestrowania.

Z uwagi na powyższe, uznać za zasadną należy opinię Kierowni-
ctwa Ministerstwa Infrastruktury z dnia 12 marca 2008 r., aby pro-
jekt całościowy nowelizacji został przygotowany po orzeczeniach Try-
bunału Konstytucyjnego. Podstawą takiej opinii było wtedy również 
to, że orzeczenia te będą znane w nieodległym czasie (termin pierwszej 
rozprawy, na której Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone py-
tania prawne został wyznaczony na 17 grudnia 2008 r.). 

Jednocześnie poinformowano, że w resorcie infrastruktury od daw-
na trwają prace przygotowawcze nad projektami regulacji prawnych 
przewidzianych do umieszczenia w planowanej nowelizacji. Przygoto-
wywane są wariantowe projekty rozwiązań nie tylko tych problemów, 
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które spowodowane zostały wejściem w życie ustawy nowelizującej 
z 14 czerwca 2007 r., ale również doprecyzowanie tych regulacji, które 
już wcześniej budziły wątpliwości interpretacyjne. 

49. ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego (RPo–
578572–II/08) z dnia 23 października 2008 r. – w sprawie proce-
dury przyznawania odszkodowania dla osób pokrzywdzonych w wyni-
ku wypadków komunikacyjnych. 

Rzecznik otrzymuje wnioski od osób pokrzywdzonych wypadka-
mi drogowymi, które podnoszą, iż dochodzenie roszczeń od spraw-
cy wypadku jest utrudnione ze względu na fakt odłożenia momentu 
zasądzenia odszkodowania do czasu wydania prawomocnego wyroku 
w sprawie karnej, co oznacza wielomiesięczny, a często dłuższy okres 
oczekiwania. Tymczasem, osoby pokrzywdzone w wypadku drogowym 
największej pomocy wymagają zaraz po nim. Zwłoka w przyznaniu 
im odszkodowania powoduje często nieodwracalne konsekwencje dla 
stanu ich zdrowia. 

W poprzedniej kadencji Parlamentu, rząd skierował do Sejmu pro-
jekt zmiany Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw, w celu 
poprawy sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem, które dozna-
ły szkody majątkowej lub/i uszczerbku zdrowotnego, w wyniku czy-
nu sprawcy, którego skutki są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem 
odpowiedzialności cywilnej lub takim obowiązkowym ubezpieczeniem 
objęte być powinny. Regulacja ta nie stała się jednak przedmiotem 
prac legislacyjnych Sejmu, ze względu na jego przedterminowe roz-
wiązanie. W przyjętym w 2008 r. przez Radę Ministrów projekcie no-
welizacji Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania karnego oraz in-
nych ustaw nie znalazły się powyższe rozwiązania. Dla zapewnienia 
właściwej ochrony prawa do zdrowia osób pokrzywdzonych wypadka-
mi drogowymi konieczne jest stworzenie możliwości uzyskiwania już 
w toku procesu karnego (na etapie postępowania przygotowawczego) 
świadczenia tymczasowego. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił 
się o zajęcie stanowiska, a także poinformowanie o motywach zanie-
chania prac nad nowelizacją powyższych unormowań i czy przewidy-
wane jest ich podjęcie. 

50. ministra finansów (RPo–600307–III/08) z dnia 23 paź-
dziernika 2008 r. – w sprawie konsekwencji prawnych wprowadze-
nia w ustawie regulacji dotyczących wygaśnięcia stosunku pracy. 

Rzecznik przedstawił uwagi do zamieszczonego na stronie interne-
towej Ministerstwa Finansów projektu z dnia 7 października 2008 r.  
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ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, 
w którym przewidziano instytucję „wygaśnięcia” stosunków pracy (art. 
76). W ocenie Rzecznika nie należy stawiać znaku równości pomię-
dzy klasycznymi przypadkami wygaśnięcia stosunku pracy, o których 
mowa w Kodeksie pracy i przypadkami, gdy wygaśnięcie to nie jest 
związane z konkretnymi zdarzeniami wywołującymi skutek w postaci 
ustania stosunku pracy z mocy prawa i poprzedzone jest okresem, 
w którym pracodawca musi dokonać oceny kwalifikacji pracownika, 
przebiegu jego dotychczasowej pracy oraz podjąć decyzję o dalszym 
zatrudnieniu opartą na obiektywnych kryteriach. Z taką właśnie sy-
tuacją mielibyśmy do czynienia w przypadkach przewidzianych w art. 
76 ust. 3 projektu ustawy.

Wygaśnięcie stosunku pracy z pracownikiem Biura lub Oddziału 
PFRON z mocy prawa spowoduje wyłączenie przepisów prawa pracy 
o szczególnej ochronie niektórych stosunków pracy mających zasto-
sowanie przy wypowiadaniu umów o pracę. Wprowadzenie szczegól-
nej instytucji wygaśnięcia stosunku pracy może pociągać za sobą nie-
korzystne konsekwencje w zakresie niektórych uprawnień pracowni-
czych wiążących się z rozwiązaniem, a nie ustaniem stosunku pracy, 
np. prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, prawa do świad-
czenia przedemerytalnego. Zastosowanie przez prawodawcę instytucji 
wygaśnięcia stosunku pracy wywołuje też niekorzystne konsekwencje 
w zakresie możliwości merytorycznego badania przez sąd pracy przy-
czyn ustania stosunku pracy. To zaś oznacza ograniczenie konstytu-
cyjnie gwarantowanego prawa do sądu. Rzecznik zwrócił się o zajęcie 
stanowiska w sprawie. 

Sekretarz Stanu w ministerstwie finansów (21.11.2008 r.) 
przedstawiła stanowisko w sprawie problematyki wygasania stosun-
ków pracy z pracownikami, w związku z wdrażaniem zmian organi-
zacyjnych w funkcjonowaniu PFRON zawartych w projekcie ustawy 
– Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, jako roz-
wiązań niespójnych z Kodeksem pracy. 

W ramach prowadzonej reformy finansów publicznych opracowa-
no w Ministerstwie Finansów projekty nowej ustawy o finansach pub-
licznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 
publicznych, które obecnie są przedmiotem prac parlamentarnych. 
W przypadku kwestionowanych przepisów projektu ustawy, projek-
todawca nie przekroczył swych kompetencji przy reorganizacji funk-
cjonowania jednostek sektora finansów publicznych, mając prawo 
do swoistej weryfikacji pracowników tych jednostek, a przestrzegając 
jedynie norm, zasad i wartości konstytucyjnych. Przepis art. 76 ust. 3 
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projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach pub-
licznych, określa sześciomiesięczny okres zabezpieczający. W art. 76 
ust. 5 przewidziane zostały dalsze osłony dla pracowników, w postaci 
świadczeń przysługujących pracownikom, z którymi stosunki pracy 
rozwiązuje pracodawca z przyczyn niedotyczących pracowników. 

51. ministra Infrastruktury (RPo–597286–XX/08) z dnia 23 
października 2008 r. – w sprawie rozwiązań przewidzianych w pro-
jekcie ustawy o kierujących pojazdami. 

Do Rzecznika napływają sygnały od obywateli dotyczące projektu 
ustawy o kierujących pojazdami, nad którym zakończono prace w Mi-
nisterstwie Infrastruktury. Kwestionowany jest art. 57 ust. 1 pkt 10 
projektu ustawy, w którym wyłącza się możliwość bycia egzaminato-
rem osobom pozostającym w stosunkach prawnych, o których mowa 
w art. 24 k.p.a. z instruktorami, wykładowcami oraz przedsiębiorca-
mi lub jednostkami prowadzącymi szkolenie kandydatów na kierow-
ców. Argumentuje się przy tym, że wystarczający dla osiągnięcia celu 
ustawodawcy byłby zapis przewidujący, iż egzaminator nie egzami-
nuje kandydatów na kierowców szkolonych przez osoby (podmioty), 
z którymi pozostaje w stosunkach prawnych, o których mowa w art. 
24 k.p.a.

Zdaniem Rzecznika projektowana regulacja budzi zasadnicze wąt-
pliwości, jeżeli chodzi o zgodność z zasadą proporcjonalności, wywo-
dzoną z zasady demokratycznego państwa prawnego zawartej w art. 2,  
w związku z art. 31 ust. 3, oraz z art. 22 (wolność prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej) i art. 65 ust. 1 (wolność wykonywania zawodu) 
Konstytucji. W dotychczasowym orzecznictwie dotyczącym zasady 
proporcjonalności Trybunał Konstytucyjny konsekwentnie wskazy-
wał, że jeżeli dany cel jest możliwy do osiągnięcia przy zastosowaniu 
innego środka, nakładającego mniejsze ograniczenia na prawa i wol-
ności, to zastosowanie przez ustawodawcę środka bardziej uciążli-
wego wykracza poza to, co jest konieczne, a zatem narusza Konsty-
tucję.

Sekretarz Stanu w ministerstwie Infrastruktury (23.12.2008 r.) 
poinformował, że resort infrastruktury, po wskazaniu przez Rzeczni-
ka problemu ograniczenia naruszającego istotę wolności i praw, jakie 
może powodować brzmienie art. 57 ust. 1 pkt 10 projektu ustawy 
o kierujących pojazdami oraz mając na uwadze zastrzeżenia zgłasza-
ne do tego przepisu przez partnerów społecznych w ramach dyskusji 
nad projektem ustawy, pozostawi tę kwestię do rozstrzygnięcia na ko-
lejnym etapie prac nad projektem. 
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52. ministra Edukacji narodowej (RPo–600259–III/08) z dnia 
23 października 2008 r. – w sprawie procedury przesłuchiwania 
uczniów w charakterze świadków w postępowaniu dyscyplinarnym 
nauczycieli. 

Rzecznik, na podstawie publikacji prasowej, powziął wiadomość 
o negatywnych dla uczniów konsekwencjach przesłuchań w charak-
terze świadków w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach na-
uczycieli. Ma to bezpośredni związek z przepisami § 29 ust. 3 zdanie 
drugie i ust. 4 rozporządzenia Ministra edukacji Narodowej z dnia 
22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych i trybu po-
stępowania dyscyplinarnego, które stanowią, iż każdego ze świadków 
przesłuchuje się osobno na sali rozpraw, przesłuchanie odbywa się 
w obecności obwinionego, ma on prawo zadawać pytania i wypowia-
dać się, co do każdego zeznania świadka. Przepis ten gwarantuje ob-
winionemu nauczycielowi skuteczną obronę jego praw i interesów. 
Niestety, poza ochroną przed konsekwencjami wypowiedzi na sali roz-
praw, pozostawia ucznia (często nieletniego).

Zdaniem Rzecznika konieczne jest wprowadzenie zmian w prze-
pisach powołanego rozporządzenia, które chroniłyby uczniów zezna-
jących w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli przed przykrymi 
następstwami tych zeznań, bez jednoczesnego, radykalnego ograni-
czania nauczycielom prawa do obrony. Wydaje się, że uzasadnione 
byłoby dopuszczenie w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli 
możliwości przesłuchiwania uczniów w oddzielnym pomieszczeniu, 
bez bezpośredniego kontaktu z obwinionym, za to w obecności psy-
chologa, rodzica lub innej zaufanej osoby. Rzecznik zwrócił się o roz-
ważenie możliwości wprowadzenia postulowanych zmian przepisów. 

Sekretarz Stanu w ministerstwie Edukacji narodowej 
(24.11.2008 r.) poinformowała, że w Ministerstwie prowadzone 
są prace nad nowym rozporządzeniem w sprawie postępowania wy-
jaśniającego i postępowania dyscyplinarnego nauczycieli. Oprócz do-
stosowania rozporządzenia do aktualnego stanu prawnego, projekt 
uwzględnia zgłaszane uwagi i sugestie organów państwa oraz prakty-
ków z dziedziny odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. W pro-
jekcie nowego rozporządzenia zostaną uwzględnione również propozy-
cje przedstawione w wystąpieniu Rzecznika. 

53. Podsekretarza Stanu w ministerstwie Pracy i Polityki 
Społecznej (RPo–596138–III/08) z dnia 23 października 2008 r. 
– w sprawie zasad kontynuowania dobrowolnych ubezpieczeń emery-
talno-rentowych.
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Do Rzecznika wpływa coraz więcej skarg od osób, które podjęły 
decyzję o dobrowolnym kontynuowaniu ubezpieczeń emerytalno-
rentowych, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. 
o systemie ubezpieczeń społecznych. Samo pojawienie się z dniem  
1 stycznia 1999 r. instytucji dobrowolnej kontynuacji ubezpieczeń eme-
rytalnego i rentowych należy ocenić pozytywnie. W zmieniających się 
warunkach społeczno-ekonomicznych powstała możliwość opłacania 
składek na poczet przyszłych świadczeń długookresowych z ubezpie-
czeń społecznych, tj. emerytur i rent, osobom, które z różnych powodów 
nie mogły podlegać tym ubezpieczeniom obowiązkowo. Kontynuowanie 
ubezpieczenia emerytalnego i rentowych uzależnione zostało od zgłosze-
nia wniosku o objęcie tymi ubezpieczeniami w terminie 30 dni od usta-
nia ubezpieczeń społecznych, przy czym nie ma możliwości przywrócenia 
tego terminu. Wprowadzenie tak rygorystycznych zasad w zakresie zgło-
szenia wniosku o objęcie tymi ubezpieczeniami, pozostaje w sprzeczno-
ści z charakterem dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno-rentowych. 

Konieczna wydaje się regulacja stwarzająca ZuS podstawy, w uza-
sadnionych przypadkach, do wyrażania, na wniosek ubezpieczonego, 
zgody na dobrowolną kontynuację ubezpieczeń emerytalnego i ren-
towych, pomimo przekroczenia terminu zgłoszenia wniosku o obję-
cie tymi ubezpieczeniami. Zdarzają się bowiem przypadki, w których 
z powodu niestarannego działania ZuS osoby, które zgłosiły akces 
do omawianego ubezpieczenia po terminie będąc nieświadome tego 
faktu, przez kilka lat opłacały należne składki, obecnie dowiadują się, 
że zostały pozbawione ochrony socjalnej. Rzecznik zwrócił się o zajęcie 
stanowiska w sprawie. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Pracy i Polityki Społecz-
nej (12.12.2008 r.) poinformował, iż resort zaproponował zmiany 
przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, m.in. w kierunku 
całkowitego zniesienia ograniczeń czasowych w możliwości złożenia 
skutecznego wniosku o dobrowolne kontynuowanie ubezpieczeń eme-
rytalnego i rentowych, uznając, że w aktualnej sytuacji ekonomicznej 
utrzymywanie krótkiego, 30-dniowego terminu na złożenie wniosku 
o dobrowolne przystąpienie do ubezpieczeń nie znajduje uzasadnie-
nia. Zmiany zamieszczone są w projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy Prawo bankowe, który 
dnia 9 grudnia 2008 r. został skierowany do uzgodnień międzyresor-
towych i konsultacji z partnerami społecznymi.

54. ministra Spraw zagranicznych (RPo–536046–III/06) z dnia 
24 października 2008 r. – w sprawie inicjatywy powołania stanowi-
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ska „oficera łącznikowego” w państwach europejskiego Obszaru Go-
spodarczego w celu monitorowania sytuacji Polaków na miejscowych 
rynkach pracy. 

Rzecznik przedstawiał najwyższym władzom państwowym w Pol-
sce oraz właściwym ministrom inicjatywę powołania w państwach 
europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowiska „oficera łączniko-
wego” przy lokalnych ministrach ds. pracy bądź przy organach nad-
zorujących warunki zatrudnienia. Zadaniem „oficerów łącznikowych” 
byłoby monitorowanie sytuacji Polaków na miejscowych rynkach pra-
cy i „uczulanie” władz na ich problemy (np. dotyczące dyskryminacji 
na rynku pracy). Rzecznik uzyskał częściową akceptację dla przed-
stawionego rozwiązania, tzn. został poinformowany, że ze względu 
na stopień skomplikowania nie będzie możliwe szybkie utworzenie in-
stytucji „oficera łącznikowego”, a niejako zamiennie zostanie utworzo-
na instytucja konsula do spraw pracy. Niestety, Rzecznik nie otrzymał 
dotychczas informacji o utworzeniu takich stanowisk. 

Ponadto Rzecznik postuluje utworzenie stanowiska konsula 
do spraw kontaktów z „nową emigracją”. Do jego zadań należałoby 
m.in. tworzenie i organizowanie miejscowej Polonii oraz sprawowa-
nie nad nią opieki, kontakt z miejscowymi instytucjami zajmującymi 
się problematyką migracji i integracji społecznej migrantów, pomoc 
w rozwoju życia kulturalnego, czy też pomoc osobom nowoprzybyłym. 
Wyodrębnienie takiego stanowiska wpłynęłoby pozytywnie na sytua-
cję Polaków w poszczególnych krajach, a także na ich więzi z Polską. 
Rzecznik zwrócił się o przedstawienie informacji dotyczącej stopnia 
realizacji inicjatywy utworzenia stanowisk konsulów ds. pracy (a tak-
że „oficera łącznikowego”) oraz możliwości utworzenia stanowiska 
konsula ds. kontaktów z „nową emigracją”. 

Sekretarz Stanu w ministerstwie Spraw zagranicznych 
(04.12.2008 r.) poinformował, iż reakcją Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych na zjawisko masowej migracji zarobkowej po akcesji Polski 
do unii europejskiej jest program działań na rzecz zwiększenia opieki 
nad polską emigracją zarobkową pod nazwą „Bliżej pracy, bliżej Pol-
ski”, realizowany od 2006 roku (ogłoszenie nastąpiło w roku 2007). 
Celem programu jest zapewnienie licznemu gronu rodaków dostępu 
do urzędów konsularnych i świadczonej przez nie opieki i pomocy. 
Poprzez wdrożenie w życie tego programu dokonano istotnych zmian 
natury organizacyjnej w pracy urzędów konsularnych, zwiększono 
obsadę etatową w niektórych z nich, dokonano zmian w warunkach 
lokalowych tychże urzędów oraz zintensyfikowano akcję informacyjną 
adresowaną do grona emigrujących za pracą Polaków. 
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Koncepcja ustanawiania łączników ds. pracy w krajach docelo-
wych polskich emigrantów zarobkowych pojawiła się w trakcie prac 
nad programem „Bliżej pracy, bliżej Polski”. Ministerstwo Pracy i Poli-
tyki Społecznej zaproponowało w tym czasie ustanowienie przy Amba-
sadach RP w wybranych państwach członkowskich stanowisk ds. mi-
grujących za pracą obywateli polskich. Ostatecznie ustalono, że będą 
to stanowiska konsularne finansowane z budżetu MPiPS. Ze względu 
na brak środków budżetowych projekt pozostał niezrealizowany. Mi-
nisterstwo Spraw Zagranicznych deklarujące od początku otwartość 
wobec przyjęcia przedstawicieli MPiPS w swoich urzędach, zwróciło się 
do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z zapytaniem o aktualny 
stan prac nad ustanowieniem wyżej wspomnianych stanowisk. Wię-
cej informacji na ten temat Ministerstwo przekaże, gdy tylko otrzyma 
stosowną odpowiedź z MPiPS. Natomiast nowe stanowiska konsular-
ne powinny być ustanowione nie tyle do obsługi osób z grona „nowej 
emigracji”, ile do załatwiania spraw z zakresu prawa pracy wnoszo-
nych przez każdego obywatela polskiego zgłaszającego się do urzędu 
konsularnego o pomoc. 

55. Szefa kancelarii Prezesa Rady ministrów (RPo–601196–
I/08) z dnia 24 października 2008 r. – w sprawie wniosku Prezesa 
Rady Ministrów do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu 
kompetencyjnego między Prezydentem RP a Prezesem Rady Ministrów. 

W związku z wniesieniem przez Prezesa Rady Ministrów wniosku 
do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyj-
nego między Prezydentem RP a Prezesem Rady Ministrów w trybie art. 
189 Konstytucji, Rzecznik zwrócił się, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 
2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich, 
do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z prośbą o nadesłanie 
kopii tego wniosku wraz z uzasadnieniem. 

Prezes Rządowego Centrum Legislacji (05.11.2008 r.) poinfor-
mował, że jeśli Trybunał Konstytucyjny uzna, że Rzecznik Praw Oby-
watelskich może wstąpić do toczącego się postępowania, odpowied-
ni odpis wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego zostanie 
przekazany bezpośrednio z Biura Trybunału Konstytucyjnego.

56. Szefa Inspektoratu wojskowej Służby zdrowia (RPo–
595485–IX/08) z dnia 27 października 2008 r. – w sprawie woj-
skowej służby zdrowia. 

W dniu 7 sierpnia 2008 r. Zastępca Rzecznika przebywał w 8 Ba-
zie Lotniczej oraz 13 eskadrze lotnictwa transportowego w Krakowie, 



73

w celu zapoznania się z warunkami pełnionej służby oraz sprawdzenia 
przestrzegania praw obywatelskich żołnierzy. Wśród wielu problemów 
poruszonych przez żołnierzy znalazły się także krytyczne oceny woj-
skowej służby zdrowia. Problemy te zostały przedstawione Ministrowi 
Obrony Narodowej w stosownym wystąpieniu. W udzielonej odpowie-
dzi Minister, odnosząc się do opieki zdrowotnej w wojsku stwierdził, iż 
funkcjonujący obecnie system jest niezadowalający, również w ocenie 
komórki odpowiedzialnej za tę sferę życia w resorcie obrony – Inspekto-
ratu Wojskowej Służby Zdrowia. Nawiązując do przedstawionego stano-
wiska Rzecznik zwrócił się o poinformowanie o planowanych w najbliż-
szym czasie działaniach mających na celu poprawę istniejącej sytuacji.

Szef Inspektoratu wojskowej Służby zdrowia (17.11.2008 r.) 
potwierdził, że system wojskowej opieki medycznej jest niezadowala-
jący zarówno w zakresie opieki medycznej, dostępności dla pacjentów 
– żołnierzy, funkcjonalności oraz potrzeb zabezpieczenia misji poza 
granicami kraju i ćwiczeń poligonowych. Do obecnej sytuacji w sy-
stemie opieki zdrowotnej nad żołnierzami w sposób istotny przyczy-
niło się włączenie ich do powszechnego systemu ubezpieczeń zdro-
wotnych, który nie uwzględnia specyficznych potrzeb wojska i zadań 
związanych z obronnością państwa i jest nastawiony na osiągnięcie 
efektu ekonomicznego. 

Aby zmienić istniejący stan rzeczy, należy zmodyfikować mecha-
nizmy działania systemu opieki zdrowotnej i obowiązujące regulacje 
prawne tak, żeby żołnierze w jednostkach i wojskowych placówkach SP 
ZOZ traktowani byli w sposób szczególny, odpowiedni do wykonywa-
nych przez nich zadań, jak ma to miejsce w innych państwach NATO. 
Istotą postulowanej reformy jest: zwiększenie efektywności działania 
służby zdrowia w procesie zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych 
RP, w szczególności misji poza granicami kraju oraz wymogów armii 
profesjonalnej, która powstanie po 1 stycznia 2010 r.; wprowadzenie 
nowych rozwiązań mających na celu odbudowę korpusu medycznego 
poprzez stworzenie systemu pozyskiwania, szkolenia i doskonalenia 
zawodowego; modernizacja techniczna wojskowej służby zdrowia po-
przez wprowadzenie transporterów opancerzonych do ewakuacji me-
dycznej z pola walki, konteneryzacji polowych jednostek wojskowej 
służby zdrowia, a także rozwój systemu ewakuacji medycznej drogą 
powietrzną na szczeblu taktycznym i strategicznym oraz wdrażanie 
Systemu Zarządzania Informacjami Medycznymi (MIMS).

57. ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPo–600963–III/08) 
z dnia 28 października 2008 r. – w sprawie projektowanych zmian 



74

w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronio-
nej. 

Do Rzecznika kierowanych jest wiele skarg od osób niepełno-
sprawnych w związku z przedstawioną w projekcie z dnia 23 wrześ-
nia 2008 r. zmianą ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
Z uzasadnienia projektowanych zmian ustawy wynika, że zostały one 
podyktowane koniecznością dostosowania tej regulacji do przepisów 
rozporządzenia Komisji (We) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. 
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem 
w zastosowaniu art. 88 i 89 Traktatu (ogólne rozporządzenie w spra-
wie wyłączeń blokowych, Dz. urz. We L 214 z 9.8.2008).

W efekcie tych zmian dojdzie jednak do faktycznego zmniejszenia 
zakresu dotychczasowej pomocy świadczonej pracodawcom prowa-
dzącym zakłady pracy chronionej i zwiększenia skali pomocy udziela-
nej pracodawcom z otwartego rynku pracy. Skarżący wyrażają obawy, 
że doprowadzi to przede wszystkim do redukcji zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych w zakładach pracy chronionej. Analiza projektowa-
nych rozwiązań nie daje podstaw do potraktowania wysuwanych w 
skargach zastrzeżeń jako pozbawionych uzasadnienia. W związku 
z powyższym Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w spra-
wie. 

58. ministra Środowiska (RPo–599853–X/08) z dnia 29 paź-
dziernika 2008 r. – w sprawie likwidacji mogilników stanowiących 
istotne zagrożenie dla środowiska naturalnego.

Rzecznik podjął przedmiotową sprawę z urzędu, w związku z do-
niesieniami medialnymi (m.in. w Faktach TVN z dnia 3 października 
2008 r.). uchwałą Rady Ministrów Nr 233 z dnia 29 grudnia 2006 r.  
przyjęto Krajowy plan gospodarki odpadami 2010 (M.P. z 2006 r. 
Nr 90, poz. 946). W okresie do 2010 r. planuje się likwidację mogil-
ników i magazynów zawierających przeterminowane środki ochrony 
roślin oraz rozpoczęcie likwidacji zagrożeń powodowanych przez skła-
dowiska poprodukcyjnych odpadów pestycydowych, niespełniające 
wymogów ochrony środowiska. Ma to umożliwić rozpoczęcie kolejnego 
etapu od 2011 r., polegającego na likwidacji pestycydowych skażeń 
terenu spowodowanych przez mogilniki, zagrażających bezpieczeń-
stwu użytkowanych wód podziemnych. Ponadto do 2018 r. nastąpić 
ma likwidacja zagrożeń powodowanych przez składowiska poproduk-
cyjnych odpadów pestycydowych. Równocześnie w Krajowym planie 
gospodarki odpadami 2010 określono szczegółowe działania, które 
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należy podjąć w zakresie gospodarowania przeterminowanymi pesty-
cydami. Wskazane działania oraz terminy ich realizacji mają na celu 
wypełnienie postanowień Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwa-
łych zanieczyszczeń organicznych. Wobec powyższego Rzecznik zwró-
cił się o przekazanie wyjaśnień dotyczących skali problemu, etapu 
realizacji Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 w zakresie mo-
gilników i szans na dotrzymanie ww. terminów.

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Środowiska (27.11.2008 r.)  
poinformował, że proces likwidacji mogilników jest przeprowadzany 
sukcesywnie od 1999 r. W ciągu trzech ostatnich lat wspomniany 
proces uległ znacznemu spowolnieniu. Według stanu na dzień 15 
sierpnia 2008 r. na terenie kraju pozostało do likwidacji ok. 100 mo-
gilników. Likwidacja składowisk przeterminowanych środków ochro-
ny roślin jest przedsięwzięciem złożonym i wymagającym znacznych 
nakładów finansowych. Ministerstwo środowiska stale monitoruje re-
alizację Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 w zakresie mo-
gilników, analizuje bieżącą sytuację i stara się wpłynąć na jej popra-
wę. W najbliższym czasie Ministerstwo poczyni ostateczne ustalenia z 
Narodowym Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej 
dotyczące możliwości pozyskania przez urzędy marszałkowskie fun-
duszy na likwidację mogilników i magazynów przeterminowanych 
środków ochrony roślin, aby zagwarantować dotrzymanie terminu 
określonego w Krajowym planie gospodarki odpadami 2010. 

59. Prezesa naczelnej Rady adwokackiej oraz Prezesa krajo-
wej Izby Radców Prawnych (RPo–582023–II/08) z dnia 29 paź-
dziernika 2008 r. – w sprawie informatyzacji sal sądowych.

Rzecznik skierował w dniu 4 września 2008 r. wystąpienie do Ministra 
Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego z prośbą o udzielenie infor-
macji, czy przewidywana jest informatyzacja wszystkich sądów umożli-
wiająca wizyjne i foniczne rejestrowanie przebiegu rozpraw i jakie będą 
jej rzeczywiste koszty. Rzecznik podkreślił, że usprawnienie procedur 
i zapewnienie sądom odpowiedniej infrastruktury technicznej, umożliwi 
rejestrowanie przebiegu rozpraw w sposób szybszy niż metodą dykto-
wania przez sędziego do protokołu przebiegu postępowania, co z kolei 
doprowadzi do skrócenia czasu rozpoznawania spraw sądowych. 

Minister Sprawiedliwości poinformował Rzecznika, iż w latach 
2006–2007 Ministerstwo zrealizowało projekt wyposażenia wszyst-
kich sądów okręgowych w urządzenia do wizyjnej i fonicznej rejestra-
cji przebiegu rozpraw oraz przekazywania obrazu i dźwięku (wideo-
konferencje), umożliwiające przesłuchanie na odległość. 
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W ocenie Ministra, wdrożenie takiego systemu we wszystkich 
salach rozpraw w sądach powszechnych (ok. 4200) byłoby możliwe 
do zrealizowania w okresie trzyletnim i stanowiłoby znaczne obcią-
żenie dla budżetu państwa. Minister Sprawiedliwości wyraził pogląd, 
że wobec braku doświadczeń wynikających z zastosowania takiego 
rozwiązania w polskiej praktyce sądowej nie jest celowe wdrażanie 
kosztownego postępu organizacyjno-technologicznego poprzez działa-
nia odgórne, tym bardziej, że brak jest wyraźnie artykułowanych przez 
środowiska prawnicze potrzeb stosowania rejestracji audio przebiegu 
rozpraw. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o przedstawie-
nie stanowiska Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Izby Radców 
Prawnych w kwestii rejestracji rozpraw sądowych.

Prezes naczelnej Rady adwokackiej (10.12.2008 r.) poinformo-
wała, że podczas posiedzenia plenarnego w dniu 22 listopada 2008 r.,  
Naczelna Rada Adwokacka podjęła uchwałę nr 31/2008 dotyczącą 
rejestrowania przebiegu rozpraw sądowych. W uchwale Naczelna 
Rada Adwokacka wyraziła swoje poparcie dla prac zmierzających 
do rejestrowania przebiegu posiedzeń sądowych przy pomocy urzą-
dzeń rejestrujących. W przekonaniu Rady rozwiązanie takie służy 
zarówno wymiarowi sprawiedliwości, jak i stronom i ich pełnomoc-
nikom, wzmacniając gwarancje procesowe i podnosząc jakość orzeka-
nia. Dźwiękowy lub wizualny zapis posiedzenia umożliwi wyjaśnienie 
wszelkich niejasności, pomyłek, błędów protokołu, przyczyniając się 
do większej pewności co do zgromadzonego materiału dowodowego. 
Zwiększy to gwarancje praworządności, pozwalając sądowi na orzeka-
nie w oparciu o materiał zgodny z tym, co w rzeczywistości zdarzyło 
się w ramach dokonywanych czynności procesowych. elektroniczny 
zapis przebiegu rozprawy nie powinien jednak zastąpić tradycyjnego 
protokołu, nadal stanowiącego podstawę do sporządzenia orzeczenia. 

60. ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPo–600644–III/08) 
z dnia 30 października 2008 r. – w sprawie skutków prawnych za-
wieszenia działalności gospodarczej w okresie faktycznej przerwy w jej 
wykonywaniu, w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Na podstawie analizy art. 36a w związku z art. 13 pkt 4 ustawy 
z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
Rzecznik stwierdził, iż w rezultacie wprowadzonych zmian osoba, któ-
ra złożyła wniosek o zawieszenie działalności na okres, który nie po-
krywa się z miesiącem kalendarzowym, pozostaje w ubezpieczeniach 
społecznych w okresie niewykonywania działalności, jak również nie 
pozostaje w ubezpieczeniach społecznych w okresie faktycznego wy-
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konywania działalności. Należałoby więc wprowadzić regulację za-
pewniającą pokrywanie się w czasie okresu zawieszenia działalności 
z okresem wyłączenia z ubezpieczeń społecznych. 

Drugim problemem jest dobrowolne ubezpieczenie emerytalno-ren-
towe osób, które zawiesiły działalność gospodarczą. Z wyjaśnień na stro-
nie internetowej ZuS wynika, że możliwość ubezpieczenia dobrowolnie 
kontynuowanego mają wyłącznie wspólnicy jednoosobowych spółek 
z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek jawnych, komandyto-
wych lub partnerskich. Wniosek o objęcie tymi ubezpieczeniami mogą 
złożyć w terminie 30 dni od daty ustania ubezpieczeń obowiązkowych. 
Podstawę wymiaru składek stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa 
od kwoty minimalnego wynagrodzenia. Natomiast osoby prowadzące 
pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o dzia-
łalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych mają prawo 
przystąpić do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno-rentowych w do-
wolnym momencie w okresie niepodlegania ubezpieczeniom w związku 
z zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej. Podstawę wy-
miaru składek stanowi podstawa wymiaru obowiązująca daną osobę 
przed zawieszeniem działalności, tj. 60% przeciętnego miesięcznego wy-
nagrodzenia w poprzednim kwartale lub 30% minimalnego wynagrodze-
nia. Zdaniem Rzecznika takie zróżnicowanie podmiotów w powyższym 
zakresie nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach. 

minister Pracy i Polityki Społecznej (23.12.2008 r.) poinformowa-
ła, że w trakcie prac w Komisji Gospodarki Sejmu RP rozpatrującej pro-
jekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie gospodarczej oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw, została wniesiona poprawka poselska 
do przepisów regulujących skutki prawne wynikające ze zobowiązań 
o charakterze publicznoprawnym w okresie zawieszenia wykonywania 
działalności gospodarczej. Zgodnie z tą poprawką, w zakresie ubezpie-
czeń społecznych, zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej 
spowoduje ustanie obowiązku ubezpieczeń społecznych od dnia, w któ-
rym przedsiębiorca rozpocznie zawieszenie wykonywania działalności 
gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania 
działalności gospodarczej. Wprowadzenie tej zmiany oznacza, że okres 
zawieszenia wykonywania pozarolniczej działalności będzie tożsamy 
z okresem, w którym przedsiębiorca będzie zwolniony z obowiązku 
opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. ustawa o zmianie usta-
wy o swobodzie gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
została uchwalona przez Sejm w dniu 19 grudnia 2008 r. 

Ponadto Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało pro-
jekt, który zakłada uchylenie przepisu ograniczającego możliwość zło-
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żenia skutecznego wniosku o dobrowolne kontynuowanie ubezpieczeń 
emerytalnego i rentowych do 30 dni od daty ustania obowiązkowych 
ubezpieczeń. Regulacja umożliwia osobom nie mającym innego tytułu 
do ubezpieczeń emerytalno-rentowych przystąpienie do ubezpieczeń 
na zasadzie dobrowolnego kontynuowania w dowolnie wybranym ter-
minie. Propozycja ta jest zawarta w projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy Prawo bankowe, który 
został skierowany do uzgodnień międzyresortowych oraz z partnerami 
społecznymi. 

61. ministra Sprawiedliwości (RPo–589886–IV/08) z dnia 31 
października 2008 r. – w sprawie gwarancji proceduralnych dla 
stron postępowania i osób trzecich, których prawa mogą zostać naru-
szone podczas egzekucji sądowej. 

Na tle jednej ze skarg, która wpłynęła do Rzecznika, ujawnił się 
problem odpowiednich gwarancji proceduralnych zapewnianych stro-
nom postępowania, jak również osobom trzecim, których prawa mogą 
zostać naruszone podczas egzekucji sądowej. Zgodnie z art. 767 § 2 
k.p.c., skargę na czynności komornika może wnieść nie tylko stro-
na postępowania egzekucyjnego, ale też każda osoba, której prawa 
zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź 
zagrożone. Jednocześnie art. 767 § 3 k.p.c. nakłada na osobę wno-
szącą skargę określone rygory formalne: przede wszystkim, skarga 
na czynności komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma 
procesowego, określonym przez art. 126 k.p.c. Osoba wnosząca skar-
gę powinna więc oznaczyć strony postępowania egzekucyjnego oraz 
ich pełnomocników, a także – według interpretacji niektórych sądów 
– podać adresy tych podmiotów. 

We wnioskach kierowanych do Rzecznika skarżący wskazują, 
że nie są w stanie spełnić tych wymogów, gdyż informacje wymaga-
ne przez art. 126 k.p.c. pozostają niedostępne osobom postronnym. 
Jednocześnie komornik odmawia udzielenia osobom trzecim jakich-
kolwiek informacji, powołując się na tajemnicę zawodową. W efekcie, 
skarga na czynności komornika, w której nie podano wszystkich nie-
zbędnych danych, nie uzupełniona w terminie tygodniowym, podle-
ga odrzuceniu. Rzecznik postuluje uzupełnienie uprawnienia do za-
skarżenia czynności komornika, przewidzianego przez art. 767 § 2 
k.p.c., o taką regulację, która nakładałaby na komornika obowiązek 
przekazania skarżącemu wszelkich informacji, niezbędnych do spo-
rządzenia skargi zgodnej z wymogami przewidzianymi przez art. 767 
§ 3 k.p.c.
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Podsekretarz Stanu w ministerstwie Sprawiedliwości 
(28.11.2008 r.) zgodził się z postulatem Rzecznika dotyczącym wpro-
wadzenia zmian w Kodeksie postępowania cywilnego, które zobowiązy-
wałyby komornika do udzielenia osobie zainteresowanej niezbędnych 
informacji do wniesienia skargi na czynność komornika. Powyższa 
propozycja zostanie uwzględniona przy najbliższej nowelizacji Kodek-
su postępowania cywilnego w zakresie postępowania egzekucyjnego.

62. ministra zdrowia (RPo–600495–X/08) z dnia 31 paździer-
nika 2008 r. – w sprawie zagrożenia dostępu pacjentów do niektórych 
specjalistycznych usług szpitalnych.

Z listów obywateli kierowanych do Rzecznika wynika, że zagrożony 
jest dostęp pacjentów do niektórych specjalistycznych usług szpital-
nych. Kierownicy publicznych zakładów opieki zdrowotnej i szpitali 
decydują się na likwidację lub znaczne ograniczenie działalności nie-
których oddziałów szpitalnych, głównie z powodu braku odpowiednich 
lekarzy specjalistów oraz z uwagi na nierentowność tych oddziałów 
(wysokie koszty funkcjonowania). Informacje te potwierdzają donie-
sienia środków masowego przekazu. 

Obowiązujące w omawianym zakresie przepisy nie stwarzają wy-
starczających gwarancji ochronnych, zapewniających prawo do nie-
przerwanego i niepogorszonego dostępu, warunków udzielania i jako-
ści usług świadczonych przez likwidowany lub przekształcany zakład 
opieki zdrowotnej. Realnego wpływu na omawiane decyzje organów 
założycielskich zakładów opieki zdrowotnej nie posiadają konsul-
tanci krajowi i wojewódzcy zobowiązani m.in. do kontroli dostępno-
ści do świadczeń zdrowotnych. ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pub-
licznych określa wprawdzie zadania władz publicznych w zakresie 
zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych, ale nie wyposaża tych władz w wy-
starczające kompetencje w tej materii. Rzecznik zwrócił się o zajęcie 
stanowiska w sprawie, a także o przekazanie informacji o działaniach 
i zamierzeniach Ministra Zdrowia w kwestii zapewnienia faktycznego 
nadzoru nad zabezpieczeniem szpitalnej opieki zdrowotnej na terenie 
kraju i poszczególnych województw oraz wprowadzenia odpowiednich 
w tej materii mechanizmów i narzędzi prawnych.

63. Szefa kancelarii Prezesa Rady ministrów (RPo–572578–
X/07) z dnia 31 października 2008 r. – w sprawie planowanego 
terminu opublikowania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
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przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału uprawnień do emisji dwutlenku 
węgla na lata 2008–2012 dla wspólnotowego systemu handlu upraw-
nieniami do emisji.

Rzecznik od listopada 2007 roku monitoruje proces legislacyjny 
związany z wydaniem przez Radę Ministrów rozporządzenia na pod-
stawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu 
uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych 
substancji. W sprawie tej Rzecznik prowadził korespondencję z Mini-
strem środowiska sygnalizując znaczne opóźnienie w wydaniu tego 
aktu wykonawczego. Z informacji zamieszczonych na stronie inter-
netowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wynika, że przedmiotowe 
rozporządzenie zostało przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 1 lipca 
2008 r., jednakże nie zostało dotychczas opublikowane. W związku 
z powyższym Rzecznik zwrócił się z prośbą o pomoc w ustaleniu pla-
nowanego terminu opublikowania rozporządzenia.

wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji (07.11.2008 r.) wy-
jaśnił, że rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Krajo-
wego Planu Rozdziału uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 
2008 – 2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami 
do emisji, zostało przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 1 lipca 2008 r.,  
a następnie – zgodnie z wymogami prawa europejskiego – notyfikowa-
ne w dniu 17 lipca 2008 r. Komisji europejskiej. Komisja europejska 
nie wyraziła jednak stanowiska w terminie wynikającym z art. 9 ust. 3 
dyrektywy 2003/87/We Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. uznającej system handlu przydziałami emisji ga-
zów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 
96/61/We tj. w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania notyfikacji. 
W związku z zaistniałym faktem urząd Komitetu Integracji europej-
skiej w dniu 31 października 2008 r. wyraził stanowisko, że brak re-
akcji Komisji europejskiej w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania 
notyfikacji (tj. do dnia 17 października 2008 r.) należy uznać za jej 
zgodę dla przedstawionego przez Polskę Krajowego Planu Rozdziału 
uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008–2012 dla wspól-
notowego systemu handlu uprawnieniami do emisji. Wobec powyż-
szego wymienione rozporządzenie Rady Ministrów zostało skierowane 
do ogłoszenia w Dzienniku ustaw i ukaże się w nim najpóźniej do po-
łowy listopada 2008 r.

64. ministra zdrowia (RPo–595130–X/08) z dnia 3 listopada 
2008 r. – w sprawie nieprzestrzegania praw pacjenta w publicznych 
szpitalach. 
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Z posiadanych informacji, w tym listów obywateli kierowanych 
do Rzecznika wynika, że w publicznych szpitalach prawa pacjenta nie 
są powszechnie respektowane i wciąż postrzegane są jako dodatek 
do właściwej opieki medycznej. Podstawowe prawa pacjenta definiuje 
art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowot-
nej. Zarówno pacjent, jak i upoważnione przez niego osoby nie zawsze 
mogą uzyskać przystępną i przekazaną w godnych warunkach infor-
mację o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych 
metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć 
następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia 
oraz rokowaniu. Wiele do życzenia pozostawia również respektowanie 
prawa do intymności i poszanowania godności. Zdarza się, że nie jest 
przestrzegane prawo do opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez oso-
bę bliską. Wiele wątpliwości budzi stosowanie wobec chorych środ-
ków przymusu bezpośredniego (głównie unieruchomienia z użyciem 
pasów), niejednokrotnie bez uprzedzenia o tym pacjenta i jego opie-
kunów, zachowania szczególnej ostrożności i dbałości o dobro chore-
go i jego godność. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska 
w sprawie, w tym przekazanie informacji o działaniach Ministra Zdro-
wia w tej materii, w szczególności w zakresie monitoringu przestrzega-
nia praw pacjenta i usunięcia występujących nieprawidłowości. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie zdrowia (01.12.2008 r.) 
poinformował, że przy Ministrze Zdrowia funkcjonuje Biuro Praw Pa-
cjenta, powołane na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
27 kwietnia 2006 r. Przedmiotem działalności Biura jest realizacja 
zadań związanych z ochroną praw pacjenta. Biuro Praw Pacjenta 
w 2007 r. zarejestrowało 18.280 spraw dotyczących przestrzegania 
praw pacjenta w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych. W celu 
wzmocnienia ochrony praw pacjentów w szpitalach psychiatrycznych, 
od 1 stycznia 2006 r. wprowadzono funkcję Rzecznika Praw Pacjenta 
Szpitala Psychiatrycznego, będącego pracownikiem Biura. W 2007 r. 
Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego zarejestrowali 643 
sprawy związane ze stosowaniem przymusu bezpośredniego. Biuro 
Praw Pacjenta natomiast nie zarejestrowało skarg dotyczących stoso-
wania przymusu bezpośredniego w szpitalach ogólnych. 

Ponadto w odpowiedzi poinformowano, że wejście w życie usta-
wy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta wzmocni pozycję pacjenta podczas udzielania świadczeń 
zdrowotnych. Prawa sformułowane w treści projektu są obecnie unor-
mowane w kilku ustawach z zakresu ochrony zdrowia. Stanowi to po-
tencjalne utrudnienie zarówno dla pacjentów, jak i podmiotów udzie-
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lających świadczeń zdrowotnych. Zaletą ustawy jest także stworzenie 
nowej kategorii zbiorowych praw pacjenta. ustawa stwarza również 
możliwości podejmowania działań prewencyjnych.

65. Podsekretarza Stanu w ministerstwie finansów – Szefa 
Służby Celnej (RPo–599569–IX/08) z dnia 5 listopada 2008 r. 
– w sprawie przepisów wewnętrznych uzależniających zwrot kosztów 
delegacji funkcjonariuszom celnym od wykazania przez nich niepra-
widłowości w trakcie dokonywania kontroli.

Z artykułu prasowego zamieszczonego w Gazecie Prawnej z dnia 
26 września 2008 r. pod tytułem Zwrot kosztów delegacji zależy 
od wyników kontroli, a także sygnałów uzyskiwanych od przedsta-
wicieli związków zawodowych Służby Celnej wynikało, że w Izbach 
Celnych w Szczecinie i w Gdyni wprowadzono przepisy wewnętrzne 
uzależniające zwrot kosztów delegacji celnikom od wykazania przez 
nich nieprawidłowości w trakcie dokonywania kontroli. Wprowadze-
nie tego typu regulacji budzi wątpliwości Rzecznika co do zgodności 
z powszechnie obowiązującym prawem. W niniejszej sprawie powinno 
mieć zastosowanie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługu-
jących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządo-
wej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obsza-
rze kraju. Przepisy niniejszego rozporządzenia nie uzależniają prawa 
do otrzymania zwrotu kosztów przejazdu przez funkcjonariusza cel-
nego od efektów wykazania uchybień u podmiotu kontrolowanego. 
W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Szefa Służby Celnej 
z prośbą o nadesłanie kopii decyzji dyrektorów izb celnych regulują-
cych niniejsze zagadnienie oraz przedstawienie swojego stanowiska 
w sprawie. 

Szef Służby Celnej (08.12.2008 r.) wyjaśnił, iż problem omówio-
ny w wystąpieniu Rzecznika dotyczył Izby Celnej w Szczecinie. Zgod-
nie z § 13 ust. 2 Instrukcji regulującej kwestie podróży służbowych, 
w przypadku pracowników szczególnego nadzoru podatkowego wy-
konujących kontrole u przedsiębiorcy lub podatnika zwrot kosztów 
przejazdu następuje za przejazd pracowników w celach sprawowania 
szczególnego nadzoru podatkowego, mający związek z ujawnieniem 
i dostarczeniem zatrzymanych rzeczy z miejsca ujawnienia do siedzi-
by komórki i powrotu do miejsca zamieszkania. 

Zgodnie z wyjaśnieniami dyrektora Izby Celnej w Szczecinie, mimo 
potwierdzenia przez okręgową inspekcję pracy prawidłowości zasto-
sowanych rozwiązań, w celu dostosowania do regulacji stosowanych 
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w całej Służbie Celnej, podjęto decyzję o wykreśleniu przepisu § 13 
Instrukcji. 

66. Prezesa Rady ministrów (RPo–585661–IV/08) z dnia 6 li-
stopada 2008 r. – w sprawie przewlekłości postępowań reprywatyza-
cyjnych. 

Z „Informacji o wynikach kontroli wykonywania zadań przez Mini-
stra Skarbu Państwa i inne organy administracji rządowej w zakre-
sie reprywatyzacji” sporządzonej przez NIK w grudniu 2007 r. oraz 
wyjaśnień udzielonych Rzecznikowi przez naczelne i terenowe organy 
administracji rządowej dotyczących ilości nierozpatrzonych wniosków 
reprywatyzacyjnych i przewidywanego terminu ich załatwienia wyni-
ka, że organy administracji rządowej nie radzą sobie z terminowym 
rozpatrywaniem roszczeń reprywatyzacyjnych. W ocenie Rzecznika 
sytuacja, w której organy administracji publicznej prowadzą postępo-
wania administracyjne z rażącym naruszeniem terminów załatwiania 
spraw administracyjnych, nie może być dłużej tolerowana. 

Niezbędne wydaje się powiązanie odpowiedzialności finansowej 
za przewlekłość postępowania z budżetem jednostki organizacyj-
nej administracji publicznej rozpoznającej sprawę administracyjną, 
na wzór rozwiązania przyjętego w ustawie z dnia 17 czerwca 2004 r. 
o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w po-
stępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. Zasadnym może 
być też wprowadzenie odpowiedzialności odszkodowawczej urzęd-
ników państwowych za szkodę wyrządzoną stronom postępowania 
administracyjnego przez rażącą przewlekłość postępowania admini-
stracyjnego, gdyż dotychczas istniejące możliwości dyscyplinowania 
urzędników państwowych nie są wystarczające lub nie są właściwie 
wykorzystywane. Wobec powyższego Rzecznik zwrócił się o podjęcie 
stosownych działań legislacyjnych i organizacyjnych zapobiegających 
nadmiernej przewlekłości postępowań administracyjnych. 

zastępca Szefa kancelarii Prezesa Rady ministrów (25.11.2008 r.)  
poinformował, że problem poruszony przez Rzecznika jest wynikiem 
wieloletnich zaniedbań i nie może być – biorąc pod uwagę m.in. ka-
drowe i budżetowe możliwości administracji publicznej – natychmiast 
rozwiązany. Jednocześnie zapewnił, że wnioski i sugestie zawarte 
w wystąpieniu Rzecznika zostaną wykorzystane w działaniach podej-
mowanych w tej sprawie przez administrację rządową. 

67. ministra Rozwoju Regionalnego (RPo–601773–I/08) z dnia 
6 listopada 2008 r. – w sprawie zabezpieczenia środków finansowych 
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wypłacanych beneficjentom w procesie absorpcji środków unijnych 
w perspektywie finansowania 2007–2013. 

W przypadku zaistnienia nieprawidłowości po stronie beneficjenta 
w korzystaniu ze środków unijnych, w projektach do 1 mln złotych, 
zabezpieczenie stanowi weksel in blanco. Przy podpisywaniu umowy 
o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą wnioskodawca jest zobo-
wiązany do wystawienia weksla in blanco, który pozostaje w Instytucji 
Zarządzającej przez pięć lat od daty wypłaty dofinansowania i może 
być, w chwili gdy Instytucja Zarządzająca uzna, że wnioskodawca nie 
wywiązuje się z umowy, wypełniony na pełną kwotę dofinansowania 
plus odsetki karno-skarbowe (dziś 12%) z dwutygodniowym termi-
nem płatności. W większości przypadków przedstawienie takiego wek-
sla wnioskodawcy będzie oznaczało upadłość jego firmy, a w konse-
kwencji nie tylko niewykupienie weksla, ale też niespłacenie kredytu  
i likwidację miejsc pracy. Ponadto, Instytucja Zarządzająca żąda takiej 
formy wystawienia weksla, która w przypadku indosu zwalnia nowego 
właściciela weksla od obowiązku przestrzegania deklaracji wekslowej. 
Brak jest również nie budzących wątpliwości kryteriów określających 
prawo do uznania przez Instytucję Zarządzającą, że wnioskodawca 
nie wywiązał się z umowy. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie sta-
nowiska, czy obecne rozwiązanie kwestii zabezpieczenia płatności nie 
stanowi zbyt dużego ryzyka dla przedsiębiorców ubiegających się o do-
tacje i czy zmiana sposobu wypełnienia weksla nie byłaby korzystna 
dla potencjalnych beneficjentów. 

Sekretarz Stanu w ministerstwie Rozwoju Regionalnego 
(27.11.2008 r.) poinformowała, że obecnie funkcjonujące rozwiązania 
dotyczące kryteriów zaistnienia nieprawidłowości oraz uznania przez 
Instytucję Zarządzającą, że beneficjent funduszy strukturalnych nie 
wywiązał się z umowy o dofinansowanie projektu, są bardzo precy-
zyjne. 

Niewywiązanie się przez beneficjenta ze zobowiązań umownych 
skutkuje koniecznością podjęcia działań zmierzających do odzyskania 
nieprawidłowo wydatkowanych środków, co może zostać zrealizowa-
ne w pierwszej kolejności poprzez pomniejszenie o kwotę nieprawid-
łowości ilości środków przekazywanych beneficjentowi na podstawie 
złożonego przez niego kolejnego wniosku o płatność. W przypadku, 
gdy nie są przewidywane dalsze płatności na rzecz beneficjenta lub 
są one zbyt niskie w stosunku do kwoty pozostającej do odzyskania, 
właściwa instytucja występuje do beneficjenta o zwrot nieprawidłowo 
wydatkowanych środków. Dopiero w sytuacji odmowy zwrotu środ-
ków wykorzystywany jest złożony przez beneficjenta weksel in blanco. 
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Instytucje zaangażowane we wdrażanie funduszy unijnych dokładają 
wszelkich starań, aby dokumenty te nie zostały wykorzystane do in-
nych celów niż zabezpieczenie realizacji projektu. Niemniej jednak, 
do Instytucji Zarządzających poszczególnymi programami operacyj-
nymi zostanie skierowane zalecenie stosowania wzoru weksla zawie-
rającego zapis wykluczający wykorzystanie go przez stronę trzecią.

68. ministra zdrowia (RPo–602156–X/08) z dnia 6 listopada 
2008 r. – w sprawie dzieci wymagających leczenia wysokospecjali-
stycznego, zwłaszcza kardiologicznego. 

Rzecznik zwrócił się z prośbą o ustosunkowanie się do porusza-
jących opinię społeczną informacji dotyczących problemów dzieci 
wymagających leczenia wysokospecjalistycznego, zwłaszcza kardiolo-
gicznego oraz udzielenie tym dzieciom systemowej pomocy ze strony 
Ministerstwa Zdrowia. 

Według danych Klubu Kardiochirurgów Polskich operacje serca 
wykonywane są w ciągu roku u 2,2 tys. dzieci, natomiast przeprowa-
dzenie takich zabiegów należałoby wykonać u 3 tys. dzieci, co ozna-
cza, że corocznie w Polsce ok. 800 chorych na serce dzieci pozba-
wionych jest szans na niezbędne leczenie. Narastające zakłócenia w 
funkcjonowaniu lecznictwa pediatrycznego w latach 2006–2007 były 
już przedmiotem wystąpień Rzecznika do Ministerstwa Zdrowia. Nie-
stety, w 2008 roku dotarły do Rzecznika kolejne informacje o pogar-
szaniu się sytuacji chorych dzieci wymagających skomplikowanych 
zabiegów kardiochirurgicznych. 

W czerwcu 2008 r. kardiochirurdzy z uniwersyteckiego Szpitala 
Dziecięcego w Krakowie – Prokocimiu informowali o wielotygodnio-
wych opóźnieniach w wykonywaniu zabiegów operacyjnych ratujących 
życie i zdrowie dzieci („Polska. Gazeta Krakowska” z dnia 24 czerwca 
2008 r.). Do opinii publicznej dotarły również na początku czerwca 
informacje z Wielkopolski o tym, że ciężko chore dzieci oczekują na-
wet cztery miesiące na operację serca z powodu braku pielęgniarek i 
anestezjologów („Polska. Głos Wielkopolski” z dnia 1 sierpnia 2008 r.). 
Wydłużająca się kolejka chorych dzieci do pilnych operacji stała się 
także powodem narastającego niepokoju kardiochirurgów w Centrum 
Zdrowia Matki Polki w łodzi. 

Początek listopada 2008 r. przyniósł alarmujące informacje pra-
sowe, że liczba wykonywanych operacji serca u dzieci może ulec re-
dukcji nawet o połowę („Metro” z dnia 3 listopada 2008 r.). Zagrożenia 
spowodowane wyżej wymienionymi problemami kadrowymi, aparatu-
rowymi i organizacyjnymi, mogą drastycznie wzrosnąć w wyniku pod-
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jętej przez Ministerstwo Zdrowia decyzji zmieniającej zasady finanso-
wania operacji kardiochirurgicznych u dzieci. Do tej pory leczenie wad 
serca u dzieci finansowane było z dwóch źródeł: za operacje płaciło 
Ministerstwo Zdrowia (były to tzw. procedury wysokospecjalistyczne), 
a za hospitalizację dziecka przed operacją i po niej płacił NFZ. Obec-
nie operacje będą finansowane wyłącznie przez NFZ, który – zdaniem 
specjalistów – płaci najczęściej dopiero pod koniec roku i poniżej rze-
czywistych kosztów zabiegów.

Sekretarz Stanu w ministerstwie zdrowia (02.12.2008 r.) po-
informował, że rozwiązanie problemu mniejszej liczby wykonywa-
nych operacji kardiochirurgicznych u dzieci jest możliwe poprzez 
zwiększenie liczby stanowisk intensywnej terapii kardiochirurgicznej 
w najaktywniejszych ośrodkach kardiochirurgii dziecięcej. W 2008 
roku Ministerstwo Zdrowia podjęło w tej sprawie pierwsze działania. 
Zakupiono pewną liczbę stanowisk dla ośrodków kardiochirurgii 
dziecięcej w łodzi, Poznaniu i Katowicach w ramach Programu Profi-
laktyki i Leczenia Chorób układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD. 
Zdaniem Konsultanta Krajowego w dziedzinie kardiochirurgii, dzieci 
wymagające szybkiej interwencji kardiochirurgicznej są operowane 
natychmiast. Zgodnie z decyzją Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia 
zostanie powołany zespół, którego zadaniem będzie dokonanie ana-
lizy sytuacji w obszarze świadczeń kardiochirurgicznych dla dzieci 
i przedstawienie wytycznych kierunkowych, na podstawie których 
zostanie zbudowany system w pełni zapewniający dostępność ww. 
świadczeń.

W odpowiedzi sprostowano informacje prasowe stwierdzając, 
że spośród świadczeń wysokospecjalistycznych z dziedziny kardiochi-
rurgii dziecięcej i dziecięcej kardiologii inwazyjnej Ministerstwo Zdro-
wia zamierza przekazać w 2009 r. do finansowania przez NFZ jedynie 
operację izolowanego przetrwałego przewodu tętniczego wchodzącą 
w skład świadczenia – Operacje wad wrodzonych serca u niemowląt, 
oraz świadczenie – Diagnostyczne cewnikowanie serca, biopsja mięś-
nia sercowego u dzieci do lat 18. środki uzyskane z tytułu przekaza-
nia ww. świadczeń do finansowania przez NFZ zostaną przeznaczone 
na zwiększenie liczby i poszerzenie zakresu świadczeń kardiologicz-
nych i kardiochirurgicznych, a także wprowadzenie na listę nowych, 
dotychczas nie wykonywanych świadczeń. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami należności z tytułu realizacji umowy wypłacane są przez 
oddział wojewódzki NFZ za miesiąc poprzedni, w terminie 15 dni 
po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę wymaganych doku-
mentów. 
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69. Szefa Sztabu Generalnego wojska Polskiego (RPo–602064–
IX/08) z dnia 6 listopada 2008 r. – w sprawie informacji o pozba-
wieniu żołnierzy zawodowych nagród w wyniku decyzji o wstrzymaniu 
przeprowadzania testów sprawnościowych. 

W dzienniku „Polska” z dnia 30 października 2008 r. ukazał się 
artykuł pt. MON odebrał nagrody najlepszym żołnierzom dotyczący 
wstrzymania przeprowadzenia w 2008 r. testów sprawnościowych 
w Wojsku Polskim. Skutkiem tej decyzji jest pozbawienie żołnierzy 
zawodowych nagród należnych w przypadku uzyskania oceny bardzo 
dobrej. Autor artykułu stwierdził nadto, że decyzja ta podyktowana 
jest chęcią zaoszczędzenia w budżecie Ministerstwa Obrony Narodo-
wej środków finansowych przeznaczonych na ten cel. żołnierze, któ-
rzy przygotowali się do zdania testu na najwyższą ocenę, czują się 
pokrzywdzeni pozbawieniem ich nagród, zaś rezygnację z obowiązku 
zaliczenia testu sprawnościowego traktują jako przyzwolenie na obni-
żenie poziomu przygotowania fizycznego. Rzecznik zwrócił się o zaję-
cie stanowiska wobec przedstawionego problemu.

zastępca Szefa Sztabu Generalnego wojska Polskiego 
(21.11.2008 r.) poinformował o trwających pracach nad nowelizacją 
rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 września 2002 
r. w sprawie wyróżniania żołnierzy. W trakcie prac nad rozporządze-
niem Sztab Generalny Wojska Polskiego zgłosił propozycję dodania 
nowego przepisu, na postawie którego żołnierz, za uzyskanie oceny 
bardzo dobrej ze sprawdzianu sprawności fizycznej, wyróżniony zo-
stanie Wojskową Odznaką Sprawności Fizycznej, co będzie się wiązało 
z odpowiednią gratyfikacją finansową w wysokości 75 % najniższego 
uposażenia żołnierza zawodowego.

70. ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego (RPo–
578573–II/08) z dnia 7 listopada 2008 r. – w sprawie projektu no-
welizacji Kodeksu postępowania karnego dotyczącej procedury wno-
szenia przez pokrzywdzonego subsydiarnego aktu oskarżenia. 

W poprzedniej kadencji Parlamentu rząd przygotował i skierował 
do Sejmu projekt zmiany Kodeksu postępowania karnego i innych 
ustaw (projekt z dnia 12 września 2007 r., druk sejmowy nr 2177). 
W projekcie tym przewidziano m.in. zmianę unormowań zawartych 
w art. 55 i art. 330. 

Projektowane zmiany polegać miały przede wszystkim na tym, 
że jeśli sąd rozpoznający zażalenie na rozstrzygnięcia prokuratora 
o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania przygotowawczego 
uznawał, że w materiale dowodowym istnieją luki, które należy uzu-
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pełnić, konsekwentnie nakazywał prokuratorowi podejmowanie od-
powiednich czynności dowodowych. Dopiero w sytuacji, w której sąd 
nie podzielał oceny prawnej lub faktycznej prokuratora, ale uznawał 
materiał dowodowy za kompletny i uchylał postanowienie prokurato-
ra o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania przygotowaw-
czego, pokrzywdzony zyskiwał prawo do wniesienia subsydiarnego 
aktu oskarżenia, jeżeli prokurator ponownie odmówił ścigania. Pro-
jektowane unormowania stwarzały realną kontrolę działalności pro-
kuratorskiej, a także nie nakładały na pokrzywdzonego – niedyspo-
nującego w tym zakresie uprawnieniami właściwymi dla oskarżyciela 
publicznego – obowiązku gromadzenia materiału dowodowego. Po-
nadto, chroniły sądy (i osoby niesłusznie oskarżane) przed napływem 
nieuzasadnionych aktów oskarżenia. 

W przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 28 sierpnia 2008 r. pro-
jekcie nowelizacji Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania karne-
go oraz innych ustaw, nie znalazły się analogiczne do przytoczonych 
wyżej uregulowania. Rzecznik zwrócił się więc o zajęcie stanowiska 
wobec przedstawionego problemu, a także poinformowanie o moty-
wach zaniechania prac nad nowelizacją powyższych unormowań i czy 
projektowane jest ich podjęcie.

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Sprawiedliwości 
(29.12.2008 r.) poinformował, że obecny stan prawny zapewnia dosta-
tecznie szerokie możliwości ingerencji sądu w przebieg postępowania 
przygotowawczego w płaszczyźnie oceny zasadności podjętych przez 
prokuratora decyzji o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowa-
nia, należycie zabezpieczając przy tym interes pokrzywdzonego. Tym 
niemniej, analiza istniejącego brzmienia art. 330 § 2 k.p.k. prowadzi 
do wniosku, że w płaszczyźnie legislacyjnej nie jest ono wystarczająco 
precyzyjne, czego negatywny rezultat stanowią występujące w prak-
tyce błędne interpretacje tego przepisu. Z uwagi na powyższe w Mini-
sterstwie Sprawiedliwości zostaną podjęte prace mające na celu przy-
gotowanie rozwiązań precyzujących brzmienie art. 330 § 2 k.p.k. 

71. ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Pełnomocni-
ka Rządu ds. Równego Traktowania (RPo–591750–II/08) z dnia  
7 listopada 2008 r. – w sprawie szkodliwej dla zwalczania przemocy 
w rodzinach stereotypizacji kobiet jako ofiar i mężczyzn jako spraw-
ców. 

Problem psychicznego i fizycznego znęcania się przez kobiety nad 
mężczyznami nie jest przedmiotem dużej ilości wniosków wpływa-
jących do Biura Rzecznika, a także spraw karnych, w których po-
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krzywdzonymi są mężczyźni. Wydaje się jednak, iż problem ten nie 
jest dogłębnie zdiagnozowany i udokumentowany, co może potwier-
dzać wątpliwości wyrażone w kierowanych do Rzecznika wnioskach 
organizacji pozarządowych, wskazujących na selektywność zainte-
resowania przemocą domową ze strony właściwych organów i insty-
tucji. Nieliczne organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką 
znęcania się nad mężczyznami podnoszą problem pomijania w kam-
paniach społecznych kwestii znęcania się kobiet nad mężczyznami. 
W ocenie Rzecznika należy poszukiwać uniwersalnego podejścia: nie 
płeć sprawcy, czy ofiary powinna mieć decydujące znaczenie, ale sam 
fakt przemocy w rodzinie. Rzecznik przedstawił wniosek Stowarzy-
szenia na Rzecz Równouprawnienia i Poszanowania Prawa dotyczą-
cy omawianego problemu i zwrócił się o przedstawienie stanowiska 
w sprawie. 

W wystąpieniu do Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania 
Rzecznik zwrócił się o rozważenie podjęcia działań na podstawie § 
3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r. 
w sprawie Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. Przepis 
ten stanowi, że Pełnomocnik może występować do właściwych orga-
nów administracji rządowej, wskazując problemy należące do obszaru 
jego zainteresowań, których rozwiązanie należy do kompetencji tych 
organów, z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy i zajęcie stanowiska. 

72. ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego (RPo–
601153–II/08) z dnia 7 listopada 2008 r. – w sprawie przesłuchiwa-
nia w charakterze świadków pacjentów Oddziału Alzheimerowskiego 
Kliniki Neurologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warsza-
wie.

Rzecznik otrzymał do wiadomości kopię pisma z dnia 13 paździer-
nika 2008 r., skierowanego do Ministra Sprawiedliwości przez hel-
sińską Fundację Praw Człowieka. W piśmie tym poruszono problem 
przesłuchiwania w charakterze świadków pacjentów Oddziału Al-
zheimerowskiego Kliniki Neurologii Centralnego Szpitala Kliniczne-
go Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie 
w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez Prokuratu-
rę Okręgową w Warszawie, dotyczącym korupcji w służbie zdrowia. 
W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się z prośbą o poinformowa-
nie o stanowisku zajętym wobec kwestii poruszonych w powyższym 
piśmie.

zastępca Prokuratora Generalnego – Prokurator krajowy 
(21.11.2008 r.) wyjaśnił, że udzielił stosownej odpowiedzi Sekretarzo-
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wi helsińskiej Fundacji Praw Człowieka pismem z dnia 7 listopada 
2008 r. i przekazał Rzecznikowi kopię tego pisma. 

Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadziła śledztwo w spra-
wie wyłudzenia w okresie od listopada 2007 r. do stycznia 2008 r. 
świadczeń na szkodę Narodowego Funduszu Zdrowia oraz poświad-
czenia nieprawdy w dokumentacji elektronicznej pacjentów, to jest 
przestępstwa z art. 286 § 1 i art. 271 § 1 Kodeksu karnego w związku 
z art. 11 § 2 i 12 Kodeksu karnego. Postępowanie w tej sprawie zostało 
wyodrębnione ze śledztwa w sprawie dotyczącej w szczególności za-
gadnienia czynów o charakterze korupcyjnym zarzuconych Mirosła-
wowi G. Wówczas Centralne Biuro Antykorupcyjne i właściwe miej-
scowo ze względu na miejsce zamieszkania świadków jednostki Policji 
otrzymały polecenie prowadzenia czynności przesłuchania świadków. 
Nie przesłuchiwano świadków, których stan zdrowia to uniemożliwiał 
lub gdy czynność mogłaby mieć negatywny wpływ na stan zdrowia 
świadka. Funkcjonariusze dokumentowali fakt odstąpienia od czyn-
ności sporządzając notatkę służbową lub przesłuchiwali członków ro-
dziny pacjenta. Jeżeli zachodziła wątpliwość co do stanu psychiczne-
go świadka, jego stanu rozwoju umysłowego, zdolności postrzegania 
lub odtwarzania przez niego spostrzeżeń, przeprowadzano czynności 
przesłuchania świadka z udziałem biegłego psychologa. Dotychczas 
przesłuchano 4 200 pacjentów. 

W odpowiedzi podkreślono, odnosząc się do zagadnienia celowości 
i legalności tego rodzaju postępowania, że na prokuraturze ciążą obo-
wiązki wynikające z zasady legalizmu oraz powinność wszechstron-
nego wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności sprawy, w tym 
zgromadzenia i następnie dokonania oceny wszelkich dostępnych do-
wodów. 

73. Głównego Inspektora Pracy (RPo–601188–III/08) z dnia  
7 listopada 2008 r. – w sprawie warunków pracy kobiet zatrudnio-
nych w supermarketach. 

W dniu 21 października 2008 r. w „Dzienniku” ukazał się arty-
kuł zatytułowany Wielkie sklepy pełne wyzysku, w którym autorka, 
na podstawie raportu Koalicji Karat zajmującej się prawami kobiet, 
opisała warunki pracy kobiet zatrudnionych w sieciach handlowych, 
takich jak: Carrefour, Real, Tesco, Rast i Biedronka. Z artykułu wy-
nikało, że sprawą wyzysku pracownic supermarketów zajmowali się 
przedstawiciele Głównego Inspektoratu Pracy, organizacje pozarządo-
we, prawnicy, a ich wnioski miały zostać przekazane m.in. do Mi-
nisterstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sprawiedliwości 
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oraz do posłów z komisji kodyfikacyjnej. Rzecznik zwrócił się o umoż-
liwienie mu zapoznania się z przedmiotowymi wnioskami.

zastępca Głównego Inspektora Pracy (11.12.2008 r.) przekazała 
raport Koalicji Karat z badania „Sytuacji pracownic super– i hipermar-
ketów” nadesłany do Głównego Inspektoratu Pracy. Raport ten wraz 
z wnioskami został przesłany również wszystkim okręgowym inspek-
torom pracy, w celu uwzględnienia w bieżącej działalności kontrolnej. 
Dokonywana na wniosek Rady Ochrony Pracy ocena przestrzegania 
przepisów prawa pracy w placówkach handlowych, w szczególności 
wielkopowierzchniowych, jest od 1999 r. stałym elementem działalno-
ści kontrolno- nadzorczej Państwowej Inspekcji Pracy. 

W 2007 r. inspektorzy pracy przeprowadzili kompleksowe kontrole 
w 78 supermarketach należących do 28 sieci handlowych. 49 z nich 
kontrolowano po raz pierwszy, 29 – po raz kolejny. Do najczęściej 
stwierdzanych nieprawidłowości należały: nieudzielanie w odpowied-
nim terminie urlopów wypoczynkowych, łamanie przepisów o czasie 
pracy, wystawianie błędnych świadectw pracy, niezachowanie porząd-
ku w ciągach komunikacyjnych, niewłaściwe składowanie towarów 
i zły stan pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Podobna była struk-
tura nieprawidłowości ujawnianych przez inspektorów pracy w mniej-
szych placówkach handlowych. 

W wyniku ujawnienia naruszeń przepisów prawa pracy inspekto-
rzy PIP skierowali do pracodawców wiele decyzji nakazujących usu-
nięcie uchybień oraz skierowali wystąpienia o wyeliminowanie niepra-
widłowości. Ogółem w latach 1999–2007 na skutek ich interwencji 
wyegzekwowano na rzecz blisko 20 tysięcy osób kwotę około 3,6 mln 
złotych.

74. Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania (RPo–
599671–I/08) z dnia 7 listopada 2008 r. – w sprawie raportu Agencji 
Praw Podstawowych unii europejskiej dotyczącego stanu przestrze-
gania praw osób homoseksualnych w krajach członkowskich ue. 

W dniu 30 czerwca 2008 r. Agencja Praw Podstawowych unii eu-
ropejskiej opublikowała raport pn. Homofobia i dyskryminacja z po-
wodu orientacji seksualnej w krajach członkowskich Unii Europejskiej. 
Raport sporządzony na zlecenie Parlamentu europejskiego jest kom-
pleksowym opracowaniem dotyczącym stanu przestrzegania praw 
osób homoseksualnych w krajach członkowskich – w tym w Polsce. 
Zakres przedmiotowy opracowania obejmuje m.in. kwestie związane 
z implementacją Dyrektywy nr 78/2000 zakazującej dyskryminacji 
z powodu orientacji seksualnej w zatrudnieniu i pracy, odpowiedzial-
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ności karnej za przestępstwa propagowania nienawiści wobec osób 
homoseksualnych, wolności zrzeszania się, a także zasad uznawania 
zawartych przez obywateli polskich rejestrowanych związków part-
nerskich za granicą. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się 
o ustosunkowanie się do zawartych w raporcie konkluzji dotyczących 
stanu przestrzegania praw osób homoseksualnych w Polsce, a także 
udzielenie informacji na temat ewentualnych działań dotyczących wy-
pełniania rekomendacji Agencji Praw Podstawowych.

75. konsula Generalnego RP w Brukseli (RPo–601850–III/08) 
z dnia 7 listopada 2008 r. – w sprawie ograniczeń w dostępie do ryn-
ku pracy dla polskich obywateli – małżonków urzędników zatrudnia-
nych w instytucjach unii europejskiej na terenie Belgii.

Do Rzecznika zwrócił się Sekretarz Komitetu Integracji europej-
skiej z problemem dotyczącym polskich obywateli zatrudnianych 
w instytucjach unii europejskiej na terenie Królestwa Belgii oraz ich 
rodzin. Problem ten może dotyczyć około 1500–2000 osób. Królestwo 
Belgii utrzymuje przejściowe ograniczenia w dostępie do rynku pracy 
dla obywateli polskich oraz obywateli innych państw członkowskich, 
które przystąpiły do ue z dniem 1 maja 2004 r. Dotyczy to w szcze-
gólności małżonków urzędników instytucji ue mających siedziby 
w tym kraju, którzy nawet w przypadku specjalistycznych ofert pracy 
(np. ze szkół międzynarodowych) muszą legitymować się pozwoleniem 
na pracę. Natomiast małżonkowie obywateli państw ue–15, nawet 
jeśli są obywatelami państwa trzeciego, mają prawo pracować w Belgii 
bez specjalnych pozwoleń. Problem ten był podnoszony przez komisa-
rza ds. zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans, Vladimira 
Spidlę. Sprawą zajęły się też związki zawodowe działające w insty-
tucjach europejskich. Rzecznik podkreślił, że analogiczna sytuacja 
w Luksemburgu została rozwiązana na korzyść pracowników z ue–12 
i ich małżonków. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie wszelkich in-
formacji, które mogłyby okazać się przydatne w badaniu tej sprawy.

konsul Generalny RP w Brukseli (01.12.2008 r.) poinformował, 
że dostęp do rynku pracy w Belgii jest ograniczony do dnia 30 kwietnia 
2009 r. Belgia może jednak skorzystać z przedłużenia okresu przejścio-
wego w dostępie do rynku pracy o kolejne 2 lata. Ogólną zasadą jest 
zwolnienie z obowiązku ubiegania się o pozwolenie na pracę obywateli 
państw członkowskich unii i europejskiego Obszaru Gospodarczego 
oraz ich małżonków, z wyjątkiem obywateli niektórych państw człon-
kowskich unii, w tym Polski. Również małżonkowie polskich urzęd-
ników zatrudnionych w instytucjach europejskich traktowani są tak 
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jak małżonkowie innych polskich obywateli zatrudnionych legalnie 
na terenie Belgii tj. mają obowiązek posiadania pozwolenia na pracę. 
Niestety, przy utrzymującym się ograniczonym dostępie do rynku pra-
cy decyzje tutejszych urzędów w sprawie wydania pozwoleń są często 
odmowne. 

Ambasador RP w Brukseli kilkakrotnie podejmował działania 
na rzecz szybszego otwarcia rynku pracy dla obywateli Polski. Szef 
Dyrekcji Zatrudnienia i Rynku Pracy zapewnił Ambasadora, że kwe-
stia zatrudnienia małżonków pracowników instytucji unijnych po-
chodzących z nowych państw członkowskich unii będzie omawiana 
na posiedzeniu Rady Ministrów w listopadzie 2008 r. Obiecał tak-
że, że postulaty strony polskiej dotyczące zatrudnienia małżonków 
urzędników instytucji unijnych przekaże Ministrowi Zatrudnienia 
i Równości Szans w rządzie federalnym Królestwa Belgii. W dniu  
3 grudnia 2008 r. poinformował jednak, iż dyskusja na temat pozwo-
leń na pracę dla małżonków pracowników instytucji unijnych w trak-
cie posiedzenia Rady Ministrów nie doszła do skutku i została prze-
sunięta w czasie. 

76. ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPo–601347–III/08) 
z dnia 12 listopada 2008 r. – w sprawie braku przepisu zobowiązu-
jącego pracodawców do refundacji szkieł kontaktowych osobom pra-
cującym przy komputerze. 

Lektura zamieszczonego na łamach „Rzeczpospolitej” z dnia 22 
października 2008 r. artykułu Płacimy za okulary, za szkła kontakto-
we nie musimy, skłoniła Rzecznika do podjęcia problemu braku prze-
pisu zobowiązującego pracodawców do zapewnienia pracownikom 
możliwości wyboru pomiędzy okularami, a szkłami kontaktowymi. 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 
1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach 
wyposażonych w monitory ekranowe stanowi o konieczności zapew-
nienia pracownikom przez pracodawcę okularów korygujących wzrok, 
jeżeli wyniki badań okulistycznych wykażą potrzebę ich stosowania. 
Rozporządzenie nie dopuszcza obowiązku zapewnienia pracownikom 
na ich wniosek soczewek kontaktowych zamiast okularów korygują-
cych wzrok. Konieczność zapewnienia pracownikom przez pracodaw-
ców okularów lub szkieł kontaktowych przewidują natomiast przepi-
sy unijne. W sytuacji coraz bardziej powszechnego stosowania szkieł 
kontaktowych zamiast okularów korekcyjnych, warte rozważenia 
jest wdrożenie do systemu wewnętrznego rozwiązań przewidzianych 
w Dyrektywie Rady 90/270/eWG z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie 
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minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdro-
wia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe. 
Rzecznik zwrócił się o rozważenie potrzeby wprowadzenia stosownych 
zmian do ww. rozporządzenia. 

Sekretarz Stanu w ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 
(27.11.2008 r.) poinformował, że pojęcie użyte w Dyrektywie Rady 
90/270/eWG brzmi „corrective appliances”, czyli „urządzenia korygu-
jące”; nie występuje w niej natomiast pojęcie „soczewki kontaktowe”. 
W związku z powyższym, w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, wdraża-
jącym postanowienia omawianej Dyrektywy, uznano, że takimi urzą-
dzeniami są okulary korygujące wzrok. W zasadzie nie ma uzasad-
nienia do zapewnienia przez pracodawcę zamiast okularów korygu-
jących wzrok – soczewek (szkieł) kontaktowych. W niektórych jednak 
przypadkach lekarz może zalecić stosowanie przy obsłudze monitora 
soczewek kontaktowych. Obecnie w Komisji europejskiej trwają prace 
nad dostosowaniem postanowień ww. Dyrektywy do postępu nauko-
wo-technicznego, jaki nastąpił w okresie od czasu jej wydania. Nowe 
wymagania będą podstawą do zmiany przepisów krajowych wdraża-
jących prawo unii europejskiej dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekra-
nowe.

77. ministra Spraw wewnętrznych i administracji (RPo–
595497–V/08) z dnia 13 listopada 2008 r. – w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków mieszkalnych. 

Latem 2008 roku w prasie pojawiły się artykuły, z których wynikało, 
że istnieje poważny problem związany z koniecznością dostosowania 
budynków mieszkalnych do wymogów przepisów przeciwpożarowych. 
Z doniesień prasowych (Lokatorzy zapłacą za nakazy strażaków, 
„Rzeczpospolita” z dnia 30 lipca 2008 r.) wynikało, że wiele spółdziel-
ni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych zostało zobligowa-
nych decyzjami administracyjnymi do wymiany tzw. suchych pionów 
na piony nawodnione. Taki obowiązek – w odniesieniu do wszystkich 
budynków posiadających więcej niż dziewięć kondygnacji – wynika 
z przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpoża-
rowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Wymiana 
pionów w już istniejących budynkach stanowi jednak bardzo duży 
wydatek dla właścicieli (nawet 200 tys. zł za jedną klatkę schodową). 
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Większości właścicieli budynków po prostu nie stać na zadośćuczy-
nienie nałożonemu na nich obowiązkowi.

Z informacji prasowych wynikało, że w MSWiA rozpoczęto prace nad 
nowelizacją wskazanego wyżej rozporządzenia. Projektowano usunię-
cie rygorystycznych wymogów, trudnych do wyegzekwowania w prak-
tyce. Planowano również wprowadzenie rozwiązań, które umożliwiały-
by wykonywanie przeciwpożarowych instalacji wodociągowych w już 
istniejących budynkach etapami. Niestety, nie udało się ustalić, czy 
zapowiadane prace nad nowelizacją rozporządzenia zostały faktycznie 
podjęte, a jeśli tak, to kiedy zostaną zakończone. Rzecznik zwrócił się 
o przekazanie stosownych wyjaśnień w przedstawionej sprawie.

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Spraw wewnętrznych 
i administracji (08.12.2008 r.) poinformował, że finalizowany jest 
etap uzgodnień wewnątrzresortowych dotyczących projektu noweli-
zacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej bu-
dynków, innych obiektów budowlanych i terenów. W projekcie no-
welizacji zaproponowano istotne zmiany, uwzględniające informacje  
o trudnościach, szczególnie finansowych, związanych z obowiąz-
kiem zapewnienia nawodnionych pionów z zaworami hydrantowymi 
52 w istniejących, wysokich budynkach mieszkalnych. Ponadto zgod-
nie z § 1 ust. 2 obowiązującego rozporządzenia, możliwe jest zastoso-
wanie rozwiązań zamiennych, jeżeli zapewnią niepogorszenie warun-
ków ochrony przeciwpożarowej w obiekcie. 

78. Prezydenta miasta krakowa (RPo–602425–I/08) z dnia 13 
listopada 2008 r. – w sprawie umieszczenia na drzwiach krakowskiego 
baru mlecznego informacji o nieobsługiwaniu m.in. „osób brudnych”.

Rzecznik z zaniepokojeniem przyjął wiadomość o zamieszczeniu 
na drzwiach jednego z krakowskich barów mlecznych informacji o nie-
obsługiwaniu m.in. „osób brudnych”. Jak podała „Gazeta Wyborcza 
Kraków” w artykule zatytułowanym Brudasów i pijaków nie obsłu-
gujemy!, pełna treść tej informacji brzmiała następująco: „uprzejmie 
informujemy, że osoby pijane, brudne i zachowujące się agresywnie 
nie będą obsługiwane. Prosimy nie przeszkadzać innym w spożywa-
niu posiłków”. Opisana sprawa wywołała oburzenie opinii społecznej. 
Odmówienie obsługi osoby nietrzeźwej czy zachowującej się w spo-
sób agresywny wydaje się uzasadnione, jednak istotne zastrzeżenia 
budzi taka odmowa skierowana do „osoby brudnej”. Przyzwalanie 
na umieszczanie tego typu zakazów propaguje złe wzorce społeczne 
i mogłoby prowadzić do izolacji osób ubogich i nieporadnych, dla któ-
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rych skorzystanie z usług baru mlecznego jest często jedyną możli-
wością spożycia ciepłego i taniego posiłku. 

Z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2006 r. 
w sprawie stawek, szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania 
dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecz-
nych wynika, że przedsiębiorcy prowadzący bary mleczne otrzymują 
za pośrednictwem izb skarbowych, po spełnieniu określonych warun-
ków, dotacje z budżetu państwa. Bary mleczne zlokalizowane są najczęś-
ciej w lokalach stanowiących własność gminy, przez co ma ona wpływ 
na sposób ich wykorzystania. Dlatego też odpowiednie władze publiczne 
odpowiedzialne są za ich prawidłowe funkcjonowanie. Rzecznik zwrócił 
się o udzielenie informacji na temat działań podjętych przez władze Mia-
sta Krakowa w celu usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości. Właściwa 
reakcja na to bulwersujące ogłoszenie przyczyniłaby się do zapobieżenia 
przyszłym naruszeniom w sferze godności człowieka.

zastępca Prezydenta miasta krakowa (30.12.2008 r.) poinfor-
mował, że Gmina Miejska Kraków dostrzega potrzebę podejmowania 
działań na rzecz poprawy sytuacji bytowej osób ubogich oraz nieza-
radnych życiowo i w tym celu podejmuje szereg działań ukierunkowa-
nych na zabezpieczanie ich niezbędnych potrzeb, m.in. poprzez zapew-
nienie mieszkańcom Krakowa pomocy w formie gorących posiłków. 
W okresie od stycznia do września 2008 r. z przyznanej przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie pomocy w formie gorących 
posiłków wydawanych w barach mlecznych i innych placówkach pro-
wadzących tego typu usługi skorzystało 2677 osób dorosłych.

W sytuacji, kiedy zapewnienie i wydawanie posiłków jest zlecane 
podmiotowi, który prowadzi jadłodajnię, organ zlecający to zadanie 
(Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie) może skontrolować 
sposób realizacji zadania w zakresie, wynikającym z zawartej umowy. 
Zgodnie z informacją uzyskaną z Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Krakowie, żadna z osób korzystających z pomocy w formie 
ciepłego posiłku nie sygnalizowała pracownikom socjalnym, aby po-
jawił się jakikolwiek problem z wydaniem posiłku. Również przepro-
wadzone przez pracowników kontrole w jadłodajniach nie wykazały 
żadnych nieprawidłowości.

79. Głównego Inspektora nadzoru Budowlanego (RPo–571405–
IV/07) z dnia 13 listopada 2008 r. – w sprawie praktyki przesłaniania 
frontów budynków mieszkalnych reklamami wielkopowierzchniowymi. 

W ocenie Rzecznika szeroko rozpowszechniona praktyka przesła-
niania frontów budynków mieszkalnych wielkopowierzchniowymi re-
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klamami może prowadzić do naruszeń praw mieszkańców tych budyn-
ków, a obecne uregulowania prawne, jak również praktyka ich stoso-
wania przez właściwe organy administracji publicznej nie zapewniają 
odpowiedniej gwarancji poszanowania uzasadnionych praw miesz-
kańców tych budynków. Rzecznik zwrócił się o spowodowanie, aby 
organy nadzoru budowlanego zapewniły właściwe wypełnianie przez 
właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych wymagań dotyczą-
cych odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych obiektów 
mieszkalnych lub podjęcie odpowiednich prac legislacyjnych zmierza-
jących do zagwarantowania omawianych praw lokatorów.

Główny Inspektor nadzoru Budowlanego (16.12.2008 r.) poin-
formował, że prawo inicjatywy legislacyjnej w zakresie zmian przepi-
sów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane posiada Mini-
ster Infrastruktury. Jednocześnie wyraził stanowisko, iż obowiązujące 
regulacje prawne stwarzają organom administracji architektoniczno-
budowlanej wystarczające możliwości prawne przeciwstawienia się 
powstawaniu inwestycji naruszających przepisy prawa.  

80. ministra Infrastruktury (RPo–560918–IV/07) z dnia 13 li-
stopada 2008 r. – w sprawie potrzeby zmiany obowiązujących przepi-
sów dotyczących ponoszenia przez właściciela nieruchomości kosztów 
ekspertyzy budowlanej w sytuacji, gdy ekspertyza potwierdza prawid-
łowy stan obiektu budowlanego, zaś zawiadomienie o niewłaściwym 
stanie obiektu zostało wniesione przez osoby trzecie. 

Rzecznik podtrzymał swoje stanowisko zawarte w wystąpieniu 
z dnia 3 lipca 2008 r. w zakresie potrzeby zmiany rozwiązań prawnych 
dotyczących kosztów ponoszenia ekspertyz budowlanych przez właś-
cicieli nieruchomości, którzy zostali zobowiązani do ich sporządzenia 
na podstawie art. 81 c ust. 2 Prawa budowlanego w sytuacji, gdy eks-
pertyza potwierdza prawidłowy stan obiektu budowlanego. 

Z licznych skarg kierowanych do Rzecznika wynika, że organy 
nadzoru budowlanego często nakładają obowiązek sporządzenia eks-
pertyzy nie badając, czy istnieje konieczność jej sporządzenia. W kon-
sekwencji właściciel nieruchomości ponosi znaczne wydatki, których 
zwrotu nie może odzyskać, gdyż obowiązujące przepisy nie przewidują 
takiej możliwości. Z art. 81 c ust. 2 Prawa budowlanego wynika bo-
wiem jednoznacznie, że koszty ocen i ekspertyz ponosi osoba zobowią-
zana do ich dostarczenia. W związku z powyższym Rzecznik ponownie 
zwrócił się o rozważenie wystąpienia z inicjatywą zmiany przepisów 
dotyczących ponoszenia kosztów ekspertyz budowlanych w opisanej 
sytuacji faktycznej. 
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81. ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi (RPo–586891–X/08) 
z dnia 13 listopada 2008 r. – w sprawie zasad hodowli i posiadania 
psów ras uznawanych za niebezpieczne. 

W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi pogryzień dzie-
ci przez psy uznawane za rasy niebezpieczne, Rzecznik podjął z urzę-
du działania zmierzające do przeanalizowania regulacji krajowych 
na tle wybranych państw unii europejskiej. W wystąpieniu Rzecznik 
przedstawił założenia rozwiązań prawnych stosowanych we Francji. 
Problematyka posiadania psów została uregulowana na gruncie pra-
wa polskiego w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 
oraz wydanym na jej podstawie rozporządzeniu Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wy-
kazu ras psów uznawanych za agresywne. W ocenie Rzecznika obecny 
stan prawny wymaga wprowadzenia zmian w celu zapewnienia real-
nego bezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzi. W świetle przepisów 
francuskich należy stwierdzić, iż polskie prawo określa problematykę 
posiadania psów w sposób ogólny, wybiórczy i niedostateczny, po-
zostawiając szereg bardzo istotnych zagadnień nieuregulowanych, 
co w konsekwencji powoduje coraz częstsze pogryzienia, które w przy-
padku dzieci niejednokrotnie kończą się ich zgonem albo trwałym 
uszczerbkiem na zdrowiu i silnym urazem psychicznym. Rzecznik 
zwrócił się z wnioskiem o dokonanie stosownych zmian w obowiązu-
jącym porządku prawnym. 

minister Rolnictwa i Rozwoju wsi (18.12.2008 r.) nie zgodził się 
z postulatami Rzecznika wyjaśniając, że zawarty w wystąpieniu wnio-
sek dotyczący wprowadzenia, wzorowanych na prawie francuskim, 
regulacji w odniesieniu do właścicieli psów wykracza poza materię 
uregulowaną w ustawie o ochronie zwierząt, ponieważ dotyczy prze-
pisów porządkowych z zakresu bezpieczeństwa publicznego, niezwią-
zanych bezpośrednio z ochroną zwierząt. Jak poinformował Minister, 
regulacje prawne dotyczące właścicieli psów mogą być wprowadzone 
zgodnie z art. 4 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu porządku w gminach. Rada gminy uchwala regulamin 
utrzymania czystości i porządku w gminach, w których określa szcze-
gółowe zasady dotyczące m.in. obowiązków osób utrzymujących zwie-
rzęta domowe. W związku z powyższym nie wydaje się zasadne podję-
cie inicjatywy ustawodawczej w postulowanym zakresie.

82. ministra zdrowia (RPo–595398–X/08) z dnia 13 listopada 
2008 r. – w sprawie braku kompetencji Kasy Rolniczego ubezpie-
czenia Społecznego do rozkładania na raty oraz umarzania składek 
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na ubezpieczenie zdrowotne rolników. 
W odpowiedzi z dnia 16 września 2008 r. na wcześniejsze wystą-

pienie Rzecznika w przedmiotowej sprawie, pominięto istotną kwestię 
dotyczącą różnicowania kompetencji KRuS oraz Zakładu ubezpieczeń 
Społecznych do umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty 
składek na ubezpieczenie zdrowotne. W tej mierze Rzecznik oczeku-
je na precyzyjne określenie podstaw prawnych tego zróżnicowania. 
uznawane bez zastrzeżeń kompetencje ZuS do umarzania lub rozkła-
dania na raty składek i ich pochodnych, także prowadzą do umniejsza-
nia należności NFZ. Nie jest zatem zrozumiałe stanowisko odmawiają-
ce tych kompetencji organom KRuS, mimo jednoznacznego brzmienia 
powołanych wyżej przepisów, a także analogicznej pozycji KRuS i ZuS 
oraz tożsamej roli, jaką instytucje te pełnią w systemie powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego. Sytuacja ta zdaje się pozostawać w kolizji 
z zasadą równości wobec prawa wyrażoną w art. 32 Konstytucji. Rzecz-
nik ponownie zwrócił się o zajęcie stanowiska w sprawie. 

Sekretarz Stanu w ministerstwie zdrowia (16.12.2008 r.) poin-
formował, że całkowicie podziela pogląd Rzecznika co do konieczności 
ujednolicenia kompetencji ZuS i KRuS w zakresie rozkładania na raty 
lub umarzania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Przepisy art. 52a 
i 41a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 
rolników zawierają, co do istoty, postanowienia zbieżne z art. 28, 29 
i 32 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych, zatem wobec uznania przez sąd administracyjny upraw-
nienia ZuS do rozkładania na raty lub umarzania składek na ubez-
pieczenie zdrowotne, brak jest podstaw do różnicowania uprawnień 
tych organów rentowych. W tej sytuacji w dniu 7 listopada 2008 r. 
Dyrektor Biura Prasy i Promocji Ministerstwa Zdrowia zaprezentował 
zweryfikowane stanowisko w poruszanej kwestii.

83. Prezesa Rady ministrów (RPo–572441–I/07) z dnia 14 li-
stopada 2008 r. – w sprawie potrzeby zmian prawa wyborczego, uła-
twiających obywatelom udział w wyborach.

W corocznych wystąpieniach dotyczących stanu przestrzegania 
praw i wolności obywatelskich oraz w wystąpieniach generalnych 
Rzecznik wielokrotnie podkreślał, iż obecne rozwiązania prawne mogą 
ograniczać czynne prawo wyborcze Polaków zamieszkałych za granicą, 
osób niepełnosprawnych, a także innych obywateli, którzy z różnych 
przyczyn nie mogą w dniu wyborów stawić się w lokalu wyborczym. 
Polska pozostaje obecnie jednym z ostatnich krajów europy, w któ-
rym prawo nadal wymaga, aby bez względu na wszelkie trudności 
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obywatele osobiście udawali się do lokalu wyborczego. W ostatnich 
latach Rzecznik wielokrotne występował o przyjęcie regulacji praw-
nych mających na celu wprowadzenie alternatywnych sposobów gło-
sowania, w tym przede wszystkim głosowania korespondencyjnego. 
Wyrażał też poparcie dla koncepcji jednolitego kodeksu wyborczego, 
który w kompleksowy sposób regulowałby kwestie związane z prze-
prowadzaniem wyborów i referendów w Polsce. 

W połowie 2009 r. Polacy będą po raz drugi wybierać swoich przed-
stawicieli do Parlamentu europejskiego. W obliczu zbliżających się 
wyborów, najpilniejsze zmiany prawa wyborczego nie mogą być dłu-
żej odkładane. Rzecznik postuluje przygotowanie pakietu najważ-
niejszych reform zmierzających do unowocześnienia procedur wy-
borczych, w terminie umożliwiającym ich wprowadzenie do polskiego 
porządku prawnego jeszcze przed wyborami do Parlamentu europej-
skiego. Do najważniejszych zmian należy zaliczyć odstąpienie od wy-
mogu osobistego stawiennictwa w lokalach komisji wyborczych oraz 
ujednolicenie przepisów prawa wyborczego w zakresie ułatwień dla 
osób chorych i niepełnosprawnych. 

Sekretarz Stanu – Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady 
ministrów (25.11.2008 r.) poinformował, że możliwość uwzględnienia 
uwag przedstawionych w wystąpieniu Rzecznika zostanie zbadana 
w trakcie prac nad niezbędną zmianą przepisów dotyczących wybo-
rów do Parlamentu europejskiego. 

84. ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPo–602331–III/08) 
z dnia 14 listopada 2008 r. – w sprawie nadużywania możliwości 
leczenia psychiatrycznego dzieci sprawiających problemy wychowaw-
cze, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

Rzecznik uznał za konieczne podjęcie problemu opisanego w publi-
kacji prasowej Psychotropy dla dzieci zamiast terapii („Gazeta Wybor-
cza” z dnia 5 listopada 2008 r.). W powołanym artykule prasowym 
zwrócono uwagę na niepokojące zjawisko nadużywania przez pla-
cówki opiekuńczo-wychowawcze możliwości leczenia dzieci sprawia-
jących problemy wychowawcze silnymi środkami farmakologicznymi, 
które wykluczają prawidłowe funkcjonowanie tych dzieci w środowi-
sku, w szczególności szkolnym. Poddanie dziecka leczeniu środkami 
farmakologicznymi powinno następować po wykluczeniu możliwości 
skutecznego zastosowania działań o charakterze terapeutycznym, 
a praktyka zgłaszania przez wychowawców do leczenia psychiatrycz-
nego dzieci z zaburzeniami zachowania powinna być objęta szczegól-
nym nadzorem. Rzecznik zwrócił się o rozważenie możliwości wpro-
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wadzenia odpowiednich zmian stanu prawnego w zakresie będącym 
przedmiotem wystąpienia. 

minister Pracy i Polityki Społecznej (18.12.2008 r.) poinformo-
wała, że po ogłoszeniu przez Rzecznika raportu z analizy dokumen-
tacji pobytu wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 
w szpitalach psychiatrycznych w latach 2004 – 2006, Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej wystosowało we wrześniu 2007 r. pismo 
z zaleceniami do 16 dyrektorów Wydziałów Polityki Społecznej urzę-
dów Wojewódzkich. Wydziały te zobowiązano jako organy sprawują-
ce nadzór nad placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, do podjęcia 
stosownych działań. Informacje o podjętych działaniach zostały prze-
słane do Rzecznika w piśmie z dnia 27 marca 2008 r. 

Obecnie we wszystkich województwach inspektorzy nadzoru nad pla-
cówkami opiekuńczo-wychowawczymi gromadzą informacje o każdym 
fakcie umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym wychowanka placówki 
opiekuńczo-wychowawczej. Ponadto przedmiotem kontroli problemowych 
zaplanowanych w Wydziałach Polityki Społecznej urzędów Wojewódzkich, 
zarówno w roku 2008 jak i 2009, jest badanie zasadności umieszczania 
wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w szpitalach psy-
chiatrycznych. Minister podkreśliła, że personel pedagogiczny w żadnej 
mierze nie decyduje ani o konieczności podania dziecku leków psychotro-
powych, ani o skierowaniu go na leczenie w szpitalu psychiatrycznym. Za 
każdym razem decyzja taka należy do lekarza specjalisty. 

W odniesieniu zaś do sprawy opisanej w artykule prasowym po-
twierdzono, że doszło do naruszenia praw dziecka, ale nie przez dy-
rektora i pracowników placówki opiekuńczo-wychowawczej, a przez 
szkołę, do której uczęszczało dziecko oraz przez dziennikarzy. Dy-
rektor szkoły umożliwił kontakt dziennikarza z dzieckiem na terenie 
szkoły bez zgody i obecności opiekuna prawnego dziecka, podał me-
diom dane osobowe dziecka, udzielił informacji o jego sytuacji życio-
wej i wyraził zgodę na zrobienie zdjęcia dziecka na terenie szkoły. 

85. ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPo–602259–III/08) 
z dnia 14 listopada 2008 r. – w sprawie wyników przeprowadzonej 
przez NIK kontroli funkcjonowania wybranych placówek opiekuńczo-
wychowawczych.

We wrześniu 2008 roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała „In-
formację o wynikach kontroli funkcjonowania wybranych placówek 
opiekuńczo-wychowawczych”. NIK negatywnie oceniła jakość świad-
czenia usług przez kontrolowane placówki i skuteczność działań po-
dejmowanych przez organy nadzoru. Wskazała także na konieczność 



102

całościowego przeglądu obecnie funkcjonującego systemu opieki nad 
dzieckiem i przebudowy tego systemu. Z krytyczną oceną kontrolu-
jących spotkał się także stan realizowania w placówkach obowiązku 
spełnienia wymogów standaryzacyjnych określonych w rozporządze-
niu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie placówek opiekuń-
czo-wychowawczych. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się 
o przekazanie informacji o podjętych przez resort działaniach mają-
cych na celu poprawę poziomu funkcjonowania placówek opiekuń-
czo-wychowawczych i realizację wniosków pokontrolnych. 

minister Pracy i Polityki Społecznej (18.12.2008 r.) potwierdziła, 
że problemem w skali kraju jest fakt przebywania w placówkach opie-
kuńczo-wychowawczych nieletnich wychowanków, którzy posiadają 
postanowienie sądu o umieszczeniu w młodzieżowych ośrodkach wy-
chowawczych. W celu rozwiązania tego problemu, Minister Sprawiedli-
wości powołał Międzyresortowy Zespół do Spraw Poprawy Skuteczności 
Wykonywania Orzeczeń Sądowych, a w nim grupę roboczą do spraw 
umieszczania nieletnich w placówkach podległych Ministerstwu edu-
kacji Narodowej i Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej. Wymienione 
resorty pracują nad zmianą obowiązujących przepisów, aby omawiany 
problem rozwiązać doraźnie, a w przyszłości całkiem go wyeliminować. 

Ponadto Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podjęło prace nad 
nowymi rozwiązaniami w zakresie opieki nad dzieckiem. Opracowany 
został projekt „Założeń do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej nad dzieckiem”, który w dniu 25 września 2008 r. 
uzyskał rekomendację Komitetu Rady Ministrów i skierowany został 
pod obrady Rady Ministrów. Na podstawie „Założeń” przygotowywany 
jest projekt ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęp-
czej nad dzieckiem, który – jak się przewiduje – zostanie skierowany 
do Sejmu w I kwartale 2009 r. Wdrożenie zaproponowanych kierun-
ków zmian przyczyni się w perspektywie najbliższych kilku lat do bar-
dziej skutecznej pomocy, także rodzinie własnej dziecka, a to sprzyjać 
będzie zmniejszaniu się liczby dzieci powierzanych pieczy zastępczej. 
W odniesieniu zaś do pieczy zastępczej, proponowane zmiany mają 
doprowadzić do poprawy jakości funkcjonowania i rozwoju rodzin za-
stępczych oraz rodzinnych domów dziecka.

86. ministra Sprawiedliwości (RPo–596390–IV/08) z dnia 14 
listopada 2008 r. – w sprawie procedury uregulowania opieki nad 
dzieckiem na czas trwania postępowania sądowego. 

Do Rzecznika zwracali się rodzice, których władza rodzicielska zo-
stała przez sąd ograniczona bez przeprowadzenia jakiegokolwiek po-
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stępowania dowodowego, a zwłaszcza bez wysłuchania uczestników 
postępowania. Chodzi tu o sytuacje, w których sąd rodzinny wyda-
je rozstrzygnięcie o formie sprawowania opieki rodzicielskiej na czas 
trwania postępowania sądowego. We wszystkich sprawach, w któ-
rych sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi 
(np. w sprawach o rozwód czy separację, bądź o uregulowanie opie-
ki nad dzieckiem na podstawie art. 106 lub 107 Kodeksu rodzinne-
go i opiekuńczego), postanowienie o zabezpieczeniu zapada zwykle 
na posiedzeniu niejawnym, bez wysłuchania argumentów wszystkich 
uczestników postępowania i przeprowadzenia jakichkolwiek dowo-
dów. 

Rzecznik w praktyce swojej działalności spotkał się z sytuacjami, 
w których strona postępowania, wnosząca o zabezpieczenie, przed-
stawia twierdzenia np. o złym stanie zdrowia drugiego rodzica, często 
opisując jego zaburzenia psychiczne, utrudniające opiekę nad dzie-
ckiem. Podważenie przez innego uczestnika takich ustaleń jest moż-
liwe dopiero w zażaleniu, który to środek prawny nie zawsze okazuje 
się skuteczny. Pomijając nawet konieczność zgromadzenia materia-
łu dowodowego w krótkim, tygodniowym terminie, podkreślenia wy-
maga, że przed sądem odwoławczym również zrezygnowano z zasady 
bezpośredniości. Zdaniem Rzecznika konieczne jest rozważenie takich 
zmian legislacyjnych, które zapewnią rozpoznanie wniosku o zabez-
pieczenie w sprawie dotyczącej opieki rodzicielskiej na jawnym posie-
dzeniu sądowym (przy zachowaniu zasady natychmiastowej wykonal-
ności orzeczeń). Rzecznik zwrócił się zatem do Ministra Sprawiedliwo-
ści o przedstawienie stanowiska w sprawie. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Sprawiedliwości 
(15.12.2008 r.) poinformował, że można rozważyć zmianę art. 755 
k.p.c. polegającą na tym, że sąd rozwodowy lub sąd opiekuńczy sto-
sują ten przepis, jeżeli potrzeba interwencji nie jest nagła i nie wy-
maga działania z urzędu (zwykły wniosek o uregulowanie stosunków 
na czas postępowania). W takich sytuacjach postanowienie byłoby 
wydawane po przeprowadzeniu rozprawy. Ponadto można również 
rozważyć zmianę art. 4451 k.p.c., polegającą na tym, że w sytuacji 
nagłej lub wymagającej działania z urzędu znajduje zastosowanie tyl-
ko art. 569 § 2 k.p.c. i właściwy byłby tylko sąd rodzinny, choćby 
nawet toczyła się sprawa rozwodowa. Wtedy postanowienie powinno 
być wydane na posiedzeniu niejawnym. Podsekretarz Stanu zapewnił, 
że stanowisko przedstawione przez Rzecznika zostanie wykorzystane 
w pracach legislacyjnych dotyczących postępowania egzekucyjnego, 
prowadzonych obecnie w Ministerstwie Sprawiedliwości.
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87. ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi (RPo–593402–IV/08) 
z dnia 14 listopada 2008 r. – w sprawie mechanizmu wstąpienia 
spadkobiercy w miejsce zmarłego wnioskodawcy do toczącego się po-
stępowania w sprawie przyznania płatności bezpośredniej do gruntów 
rolnych. 

Do Rzecznika wpłynął wniosek, w którym podniesiono problem 
wstępowania spadkobierców osób, które złożyły wniosek w sprawie 
przyznania płatności ONW, a zmarły przed wydaniem decyzji admi-
nistracyjnej w tym przedmiocie. Spadkobierca wstępuje do toczące-
go się postępowania na miejsce spadkodawcy, na wniosek złożony 
w terminie 2 miesięcy od dnia otwarcia spadku. W ocenie Rzeczni-
ka termin ten może w niektórych sytuacjach, do jakich z pewnością 
można zaliczyć śmierć osoby bliskiej, okazać się nadmiernie rygory-
styczny. Przekroczenie terminu powoduje brak możliwości wstąpie-
nia do postępowania w przedmiocie przyznania płatności ONW. Dla 
porównania, zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 
r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, w ra-
mach postępowania o przyznanie jednolitej płatności obszarowej lub 
płatności uzupełniającej, spadkobierca wstępuje do toczącego się po-
stępowania na miejsce spadkodawcy na wniosek złożony w terminie 
7 miesięcy od dnia otwarcia spadku. Rzecznik zwrócił się o przedsta-
wienie stanowiska w powyższej sprawie.

minister Rolnictwa i Rozwoju wsi (27.11.2008 r.) poinformował, 
że podjęto działania zmierzające do zmiany terminów, w których spad-
kobierca może przystąpić do toczącego się postępowania w sprawie 
przyznawania płatności ONW. Docelowo nowelizacji będzie podlegało 
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwiet-
nia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 
pomocy finansowej w ramach działania „Wspieranie gospodarowania 
na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warun-
kach gospodarowania (ONW)”, objętej Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007–2013, m.in. w zakresie wydłużenia terminu, 
w którym spadkobierca może wstąpić do toczącego się postępowania 
w sprawie przyznania płatności ONW, w terminie 7 miesięcy od dnia 
otwarcia spadku.

88. ministra kultury i Dziedzictwa narodowego (RPo–565571–
IV/07) z dnia 14 listopada 2008 r. – w sprawie obowiązków inwesto-
rów budowlanych, wynikających z ochrony prawnej budynków. 

W wystąpieniu Rzecznik zwrócił uwagę na problem, który zgłaszają 
mieszkańcy obszarów wpisanych do rejestru zabytków. Podnoszą oni, 
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że dokonanie najmniejszej nawet pracy remontowej w budynku, któ-
ry znajduje się – na przykład – na obszarze chronionego układu ur-
banistycznego, jest uzależnione od spełnienia wymogów związanych 
z ochroną zabytków. Tytułem przykładu można wskazać sytuację opi-
saną w jednej ze skarg, skierowanych do Rzecznika: skarżący plano-
wał podjęcie prac remontowych (wymiana pokrycia dachu budynku) 
na obiekcie, który nie jest wpisany do rejestru zabytków. Gdy zgło-
sił ten zamiar organom administracji budowlanej, zażądano od nie-
go przedstawienia pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków 
na przeprowadzenie prac. 

Kwestia prowadzenia robót budowlanych na obiektach i terenach 
zabytkowych regulowana jest przez art. 29 ust. 2 pkt 1, art. 39 ust. 1 
ustawy Prawo budowlane oraz art. 36 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o ochro-
nie zabytków i opiece nad zabytkami. W opinii Rzecznika przepisy 
te należy interpretować w ten sposób, że prowadzenie prac remonto-
wych obiektu, który nie jest wpisany do rejestru zabytków, nawet jeśli 
znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków (np. jako 
układ urbanistyczny) nie wymaga wydania pozwolenia na budowę 
(a więc także uprzedniego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora 
zabytków). Konieczność uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konser-
watora zabytków na każdą, drobną nawet pracę remontową, jeśli jest 
ona wykonywana na obszarze wpisanym do rejestru zabytków (nieza-
leżnie od tego, czy wpisany jest także remontowany obiekt), powoduje 
znaczną uciążliwość przy wykonywaniu praw właścicielskich. Rzecz-
nik zwrócił się o przekazanie stanowiska w sprawie oraz o rozważenie 
zainicjowania prac legislacyjnych, które precyzowałyby zakres obo-
wiązków nakładanych na inwestorów. 

89. ministra Spraw wewnętrznych i administracji (RPo–
556732–IV/07) z dnia 14 listopada 2008 r. – w sprawie braku 
przepisów prawnych określających minimalne odległości pomiędzy 
budynkami mieszkalnymi, a zbiornikami do magazynowania paliw 
płynnych na użytek własny posiadanymi przez przedsiębiorców i oso-
by fizyczne.

Rzecznik, w związku ze skargami osób zaniepokojonych brakiem 
przepisów prawnych określających minimalne odległości pomiędzy 
budynkami mieszkalnymi, a zbiornikami do magazynowania paliw 
płynnych na użytek własny posiadanymi przez przedsiębiorców i oso-
by fizyczne, wystąpił do Ministra Infrastruktury o podjęcie odpowied-
nich działań legislacyjnych. W odpowiedzi Minister poinformował, 
że skierował wystąpienie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ad-
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ministracji o rozważenie możliwości wprowadzenia zmian w rozporzą-
dzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwiet-
nia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów. W związku z powyższym Rzecznik 
zwrócił się o poinformowanie o zajętym stanowisku.

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Spraw wewnętrznych 
i administracji (15.12.2008 r.) wyjaśnił, że w przygotowywanym 
projekcie nowelizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony prze-
ciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 
zawarto wymagania dotyczące dopuszczenia przechowywania paliw 
płynnych klasy III (oleju napędowego) na potrzeby własne użytkowni-
ka w zbiorniku naziemnym dwupłaszczowym o pojemności do 5 m3, 
przy zachowaniu jego odległości od budynków mieszkalnych i budyn-
ków użyteczności publicznej – 10 m, od innych obiektów budowlanych 
i od granicy sąsiedniej działki – 5 m, przy jednoczesnej możliwości 
zmniejszenia tych odległości o połowę pod warunkiem zastosowania 
ściany oddzielenia przeciwpożarowego klasy odporności pożarowej 
ReI 120, zasłaniającej zbiornik od strony obiektu.

90. ministra Środowiska (RPo–598489–IV/08) z dnia 17 li-
stopada 2008 r. – w sprawie procedury tworzenia obszarów Natura 
2000.

Przepisy prawa unii europejskiej pozostawiają pełną swobodę 
państwu członkowskiemu w zakresie ustalenia szczegółowej proce-
dury tworzenia obszarów Natura 2000. Zgodnie z brzmieniem art. 27 
ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Minister 
właściwy do spraw środowiska opracowuje projekt listy obszarów Na-
tura 2000, zgodnie z przepisami prawa unii europejskiej. 

Do Rzecznika wpłynęły liczne wnioski, zarówno od podmiotów 
indywidualnych, jak również jednostek samorządu terytorialnego, 
dotyczące uregulowań prawnych procedury tworzenia obszarów Na-
tura 2000. Zdaniem Rzecznika ustawodawca przyznał zbyt szczupłe 
uprawnienia w ramach współdziałania organom jednostek samorzą-
du terytorialnego w procedurze tworzenia obszaru ochrony Natura 
2000. Polegają one jedynie na możliwości opiniowania projektu. Opi-
nia, w przeciwieństwie do uzgodnienia, nie ma charakteru wiążącego 
i nie musi być respektowana przez organ podejmujący rozstrzygnięcie 
w sprawie. Ponadto, nawet w przypadku odstąpienia w wyniku ne-
gatywnej opinii od zamiaru utworzenia obszaru Natura 2000, rada 
gminy nie musi być o tym poinformowana.
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W ocenie Rzecznika analiza regulacji prawnych w tym zakresie 
prowadzi do wniosku, że aktualny model tworzenia obszarów ochro-
ny Natura 2000 pozostaje w kolizji z zasadami konstytucyjnymi, 
a zwłaszcza z zasadą demokratycznego państwa prawnego, zaufania 
do państwa i jego organów, a nadto zmierza do nadania charakte-
ru powszechnie obowiązującego czynnościom technicznym ministra 
właściwego do spraw ochrony środowiska, wprowadzając niejawne 
zakazy o charakterze powszechnie obowiązującym.

91. Przewodniczącego Sekcji I Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka (RPo–602280–I/08) z dnia 18 listopada 2008 r. 
– w sprawie postępowania przed europejskim Trybunałem Praw Czło-
wieka z wniosku p. Trybowskiego i Janowca (sprawa nr 55508/07), 
dotyczącego nieujawnienia przez rząd rosyjski dokumentów związa-
nych ze zbrodnią katyńską. 

W związku z toczącym się przed europejskim Trybunałem Praw 
Człowieka postępowaniem Janowiec i Trybowski przeciwko Rosji 
(nr 55508/07), Rzecznik zwrócił się do Przewodniczącego europej-
skiego Trybunału Praw Człowieka, na podstawie zasady 44.2(a) Re-
gulaminu europejskiego Trybunału Praw Człowieka, o dopuszczenie 
go do przedstawienia pisemnego stanowiska w sprawie, jak również 
umożliwienie wzięcia udziału w ewentualnej rozprawie.

Rozpatrywana sprawa ma bardzo istotne znaczenie z punktu wi-
dzenia praw i wolności jednostki, na straży których stoi Rzecznik 
Praw Obywatelskich. Tłem sprawy są bowiem bolesne doświadczenia 
polskiego Narodu, związane z dokonanym przez NKWD mordem pol-
skich oficerów w Katyniu w kwietniu 1940 r. Wydaje się, iż późniejsze 
postępowanie rosyjskiej Głównej Prokuratury Wojskowej, w szczegól-
ności postanowienie z dnia 21 sierpnia 2004 r. o umorzeniu śledztwa, 
może naruszać zagwarantowane w art. 2, art. 6 oraz art. 13 europej-
skiej Konwencji Praw Człowieka prawo do życia, prawo do rzetelnego 
procesu sądowego oraz prawo do skutecznego środka odwoławczego. 

Europejski Trybunał Praw Człowieka (05.12.2008 r.) poinformo-
wał, że Przewodniczący Izby zdecydował oddalić wniosek Rzecznika, 
bowiem w jego opinii interwencja Rzecznika nie jest konieczna w świet-
le zasady 44.2 Regulaminu europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 

92. ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPo–569480–III/07) 
z dnia 18 listopada 2008 r. – w sprawie konieczności zmiany prze-
pisów uzależniających wypłatę świadczenia przyznawanego ofiarom 
wojny lub represji od posiadania przez uprawnionego miejsca za-
mieszkania na terytorium Polski. 
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Rzecznik, nawiązując do wystąpienia z dnia 10 lipca 2008 r. 
w przedmiotowej sprawie, zwrócił się o poinformowanie, na jakim eta-
pie znajduje się zapowiadana nowelizacja ustawy z dnia 29 maja 1974 
r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, 
polegająca na usunięciu art. 5 tej ustawy. 

minister Pracy i Polityki Społecznej (23.12.2008 r.) poinformo-
wała, że Ministerstwo przygotowuje nowelizację ustawy o zaopatrze-
niu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz usta-
wy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowa-
nym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez 
III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, w celu 
umożliwienia nabywania świadczeń wynikających z tych ustaw przez 
obywateli państwa polskiego, którzy nie mają miejsca zamieszkania 
na terytorium Polski, ale na obszarze państwa członkowskiego unii 
europejskiej. Trwają konsultacje z organami emerytalno-rentowymi 
dotyczące sposobu realizacji powyższego zadania, zaś przekazanie 
projektu ustawy do Sejmu planowane jest na I półrocze 2009 r.

93. ministra Infrastruktury (RPo–600891–I/08) z dnia 19 li-
stopada 2008 r. – w sprawie skarg działkowców na działania władz 
ogrodów działkowych.

Rzecznik otrzymuje ostatnio wiele skarg użytkowników rodzinnych 
ogrodów działkowych na działalność Polskiego Związku Działkowców 
oraz władz poszczególnych ogrodów. Problemy działkowców koncen-
trują się m.in. na uniemożliwianiu przez władze poszczególnych ogro-
dów osobom niepełnosprawnym dojazdu do ogrodu oraz na podejmo-
waniu niekontrolowanych działań przez zarządy. 

Przepis § 18 pkt 2 regulaminu Polskiego Związku Działkowców 
brzmi: „walne zebranie członków może odbyć się w drugim terminie, 
co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierw-
szym terminie, o ile w zawiadomieniu o zebraniu podano również 
możliwość odbycia go w drugim terminie i pouczono członków o tym, 
że uchwały podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązują wszyst-
kich członków ogrodu bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.” 

Rzecznik zwrócił się do Ministra Infrastruktury o przedstawienie 
wyjaśnień co do zgodności wskazanego przepisu z obowiązującym 
prawem, a przede wszystkim z zasadami współżycia społecznego. Jak 
wynika bowiem z treści skarg napływających do Rzecznika, w trakcie 
tzw. „drugiego terminu” zarządy ogrodów działkowych, przy obecności 
zaledwie kilku członków, podejmują niezwykle istotne decyzje doty-
czące wszystkich działkowców, w przedmiocie zaciągania zobowiązań 
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finansowych i innych obowiązków mających wpływ na sytuację praw-
ną wszystkich członków ogrodu. 

94. komendanta Głównego Policji (RPo–579528–I/08) z dnia 
19 listopada 2008 r. – w sprawie przetwarzania danych osobowych 
przez Policję. 

Do Rzecznika zwrócił się z prośbą o pomoc w ochronie swoich praw 
i wolności konstytucyjnych młody człowiek zainteresowany podjęciem 
pracy na stanowisku asystenta sędziego w sądzie okręgowym. W celu 
nawiązania stosunku pracy, zgodnie z art. 155 § 3 ustawy z dnia 27 lip-
ca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, prezes sądu wystąpił 
do Krajowego Rejestru Karnego o informacje dotyczące karalności kan-
dydata do pracy oraz zwrócił się do właściwego miejscowo komendanta 
wojewódzkiego Policji o nadesłanie o tymże kandydacie informacji istot-
nych dla oceny spełniania wymogu nieskazitelnego charakteru.

W odpowiedzi, Krajowy Rejestr Karny przedstawił informację o nie-
karalności kandydata do pracy, natomiast komendant Policji przesłał 
przedmiotową informację wraz z podaniem okoliczności dotyczących 
ukarania skarżącego za wykroczenie karą nagany w 1996 r. Prezes 
sądu zwrócił się ponownie do komendanta Policji o przedstawienie 
stosownych informacji wskazując, iż nie podlegają ujawnieniu infor-
macje dotyczące skazania, które uległy zatarciu. W kolejnej odpowie-
dzi komendant Policji nie ujawnił już okoliczności dotyczących uka-
rania skarżącego w 1996 r., jednakże wyraźnie zasugerował, iż doszło 
do naruszenia przez niego porządku prawnego poprzez użycie sformu-
łowania, że „opiniowany nie naruszył ostatnio porządku prawnego”. 

W ocenie Rzecznika opisane powyżej działania komendanta Policji 
są niezgodne z obowiązującym porządkiem prawnym. Zgodnie bowiem 
z art. 7 Konstytucji, organy władzy publicznej działają na podstawie 
i w granicach prawa. Jeżeli w świetle prawa skazanie (ukaranie) ule-
gło zatarciu, to organy Policji nie mają prawa ujawniania tego typu 
informacji. Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w przedmiotowej 
sprawie, a w szczególności o doprowadzenie do stanu zgodnego z pra-
wem i usunięcie dostrzeżonych nieprawidłowości.

komendant Główny Policji (18.12.2008 r.) poinformował, że  
właściwa jednostka Policji nie była uprawniona do ujawnienia infor-
macji o ukaraniu, które przepisy prawa nakazują uważać na niebyłe. 
Z uwagi na powyższe, w dniu 26 sierpnia 2008 r. polecono trwałe 
usunięcie ze zbioru Krajowego Systemu Informacji Policji przedmioto-
wego wpisu. Czynność ta została zrealizowana niezwłocznie. Ponadto 
Komendant poinformował, że od kilku miesięcy w Komendzie Głównej 



110

Policji trwają prace zmierzające do właściwego rozstrzygnięcia sygna-
lizowanego problemu. W ramach tych działań odbyły się spotkania 
przedstawicieli Komendy Głównej Policji i jednostek terenowych Poli-
cji, podczas których omawiano kwestię właściwego stosowania przepi-
sów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
oraz rozporządzenia MSWiA z dnia 5 września 2007 r. w sprawie prze-
twarzania przez Policję informacji o osobach. 

95. Przewodniczącej Rady Etyki mediów (RPo–600188–I/08) 
z dnia 19 listopada 2008 r. – w sprawie języka używanego w progra-
mie „Gwiazdy tańczą na lodzie”, emitowanym w TVP 2. 

W związku z pojawiającymi się licznymi uwagami dotyczący-
mi zachowania uczestników oraz słownictwa przez nich używane-
go w programie rozrywkowym emitowanym przez TVP 2 – „Gwiazdy 
tańczą na lodzie”, Rzecznik zwrócił się w dniu 16 października 2008 
r. do Prezesa Telewizji Polskiej S.A. z prośbą o przesłanie nagrań III 
edycji tego programu oraz zajęcie stanowiska w sprawie powyższych 
uwag. W wystąpieniu skierowanym do Przewodniczącej Rady etyki 
Mediów, Rzecznik zwrócił się o podjęcie przez Radę stosownych dzia-
łań w celu zweryfikowania i ustosunkowania się do podnoszonych 
wobec przedmiotowego programu zarzutów, w zakresie w jakim doty-
czą one III edycji tego programu.

wiceprzewodniczący Rady Etyki mediów (15.12.2008 r.) poinfor-
mował, iż Rada etyki Mediów w pełni popiera wszelkie działania na rzecz 
ochrony języka polskiego przed wulgaryzmami. Wulgaryzacja wypowie-
dzi jest powszechnie zauważana w wielu mediach. W TVP jest to wprost 
zakazane ustawę, wedle której ma działać telewizja publiczna. 

96. ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego (RPo–
557609–II/07) z dnia 19 listopada 2008 r. – w sprawie rozpoznawa-
nia zażalenia na zatrzymanie w sytuacji śmierci osoby zatrzymanej.

W piśmie z dnia 8 lipca 2008 r. Rzecznik otrzymał odpowiedź 
na wystąpienie z dnia 27 lutego 2008 r. dotyczące rozważenia moż-
liwości podjęcia działań legislacyjnych, mających na celu wprowa-
dzenie do Kodeksu postępowania karnego zmian, które: po pierwsze 
– umożliwiłyby następcom prawnym zatrzymanego, zmarłego w toku 
zatrzymania, uruchomienie kontroli sądowej tej formy pozbawienia 
wolności oraz po drugie – wyłączyły możliwość umorzenia postępowa-
nia w przedmiocie zażalenia na zatrzymanie ze względu na śmierć po-
dejrzanego, pozostawiając decyzję co do ewentualnego dalszego toku 
tego postępowania jego następcom prawnym. W odpowiedzi podzielo-
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no pogląd Rzecznika wyrażony w wystąpieniu oraz wskazano, że sto-
sowne działania legislacyjne zostały podjęte w Departamencie Praw-
no-Legislacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwości. W związku z powyż-
szym Rzecznik zwrócił się o poinformowanie, jakie efekty przyniosły 
wspomniane wyżej działania legislacyjne.

97. ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego (RPo–
522661–II/06) z dnia 19 listopada 2008 r. – w sprawie powództw 
regresowych. 

W odpowiedzi z dnia 21 maja 2008 r. na wcześniejsze wystąpienie 
dotyczące powództw regresowych na podstawie art. 557 § 1 i 2 k.p.k., 
Rzecznik został poinformowany, iż w wyniku konsultacji przeprowa-
dzonych w poszczególnych komórkach organizacyjnych Ministerstwa 
Sprawiedliwości, Ministerstwie Finansów, Ministerstwie Skarbu Pań-
stwa, Krajowej Radzie Sądownictwa, Rządowym Centrum Legislacji 
i Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa nie doszło do ujednolicenia 
interpretacji oraz usunięcia trudności w praktycznym stosowaniu art. 
557 § 1 i 2 k.p.k., a wręcz przeciwnie – nastąpiło dalsze zróżnicowanie 
stanowisk w odniesieniu do istotnych kwestii dotyczących roszczeń 
regresowych.

Jak wynika z powołanego pisma, w Biurze Postępowania Sądowego 
Prokuratury Krajowej miały zostać podjęte prace nad projektem no-
welizacji przepisów regulujących kwestie związane z wprowadzeniem 
instytucji roszczenia regresowego przysługującego Skarbowi Państwa 
wobec osób, które swoim bezprawnym działaniem spowodowały nie-
słuszne skazanie, zastosowanie środka zabezpieczającego, niewątpli-
we niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie. W związ-
ku z powyższym Rzecznik zwrócił się o poinformowanie o przebiegu 
i wynikach powyższych prac.

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Sprawiedliwości 
(17.12.2008 r.) wyjaśnił, że prace nad projektem ustawy obejmują-
cym instytucję roszczenia zwrotnego Skarbu Państwa od osób, które 
swoim bezprawnym działaniem spowodowały niesłuszne skazanie, 
zastosowanie środka zabezpieczającego, niewątpliwie niesłuszne tym-
czasowe aresztowanie lub zatrzymanie, pozostają w końcowej fazie. 
Po ich zakończeniu, projekt nowelizacji opracowany na podstawie za-
łożeń przygotowanych w Prokuraturze Krajowej zostanie skierowany 
do uzgodnień wewnętrznych w I kwartale 2009 roku.

98. ministra Sprawiedliwości (RPo–563130–I/07) z dnia 19 li-
stopada 2008 r. – w sprawie procedury odwołania ławników. 
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Rzecznik został poinformowany pismem Podsekretarza Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 2008 r. o trwa-
jących w Ministerstwie pracach legislacyjnych nad nowelizacją art. 
166 i 167 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów 
powszechnych, w stosunku do których zgłaszał swoje zastrzeżenia w 
wystąpieniu z dnia 20 sierpnia 2007 r. W związku z powyższym Rzecz-
nik zwrócił się o poinformowanie, na jakim obecnie etapie znajdują się 
prace legislacyjne nad zmianą przywołanych powyżej przepisów.

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Sprawiedliwości 
(18.12.2008 r.) wyjaśnił, że nowelizacja ustawy o zmianie ustawy 
z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sadów powszechnych obej-
mująca przepisy rozdziału 7 „ławnicy”, dotyczące między innymi od-
woływania ławników, znajduje się na końcowym etapie prac legisla-
cyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości. W najbliższym czasie pro-
jekt zostanie skierowany do zaopiniowania w zakresie oceny skutków 
regulacji oraz do uzgodnień międzyresortowych. 

99. ministra Infrastruktury (RPo–593078–VI/08) z dnia 20 li-
stopada 2008 r. – w sprawie problemu nieczytelności danych określa-
jących właściciela pojazdu w nowym druku dowodu rejestracyjnego.

Wprowadzenie nowych dowodów rejestracyjnych jest spowodo-
wane dostosowaniem polskiego prawa do prawa unijnego. W nowych 
dowodach rejestracyjnych na pierwszej stronie wpisany jest organ 
wydający dowód rejestracyjny, a dopiero na szóstej stronie, oso-
ba użytkująca pojazd. Tymczasem w państwach unii europejskiej 
właściciel najczęściej wpisany jest na pierwszej stronie dowodu reje-
stracyjnego. Na pierwszej stronie polskiego dowodu rejestracyjnego 
wpisana jest nazwa organu wydającego, a nie właściciela pojazdu. 
Taki zapis wprowadza w błąd policję w krajach ue. W konsekwencji 
setki mandatów i wezwań do zapłaty, zamiast do polskich kierow-
ców, kierowane są do prezydentów i starostów polskich miast. Jeśli 
natomiast dane kierowców zostaną spisane z prawa jazdy, wówczas 
prezydenci i starostowie często traktowani są jak przedsiębiorcy, 
u których zatrudniony jest kontrolowany kierowca. W ocenie Rzecz-
nika należy podjąć działania w celu wyjaśnienia zasad oznaczania 
danych o właścicielu pojazdu w nowych dowodach rejestracyjnych. 
Prawdopodobnie najlepszym rozwiązaniem byłaby zmiana druków 
dowodów rejestracyjnych, a do czasu wprowadzenia tej zmiany, po-
informowanie służby krajów ue o treści druków aktualnie obowią-
zujących. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w spra-
wie. 
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minister Infrastruktury (16.12.2008 r.) wyjaśnił, że obowiązują-
cy w Polsce wzór dowodu rejestracyjnego, wprowadzony rozporządze-
niem Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2004 r. zmieniającym roz-
porządzenie w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów, jest w pełni 
zgodny ze zharmonizowanymi wymaganiami unijnymi określonymi 
w Dyrektywie 1999/37/We z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie 
dokumentów rejestracyjnych pojazdów. Wzory polskiego zharmonizo-
wanego dowodu rejestracyjnego zostały przekazane do Komisji euro-
pejskiej oraz do wszystkich państw członkowskich, umożliwiając ich 
umieszczenie w oficjalnych opracowaniach unijnych oraz zaznajomie-
nie z nimi odpowiednich służb kontroli ruchu drogowego. Minister-
stwo nie otrzymało dotychczas żadnych zastrzeżeń, zarówno od Komi-
sji europejskiej, jak i od innych państw członkowskich, co do zgodno-
ści z ww. Dyrektywą, czy też funkcjonalności, polskiego zharmonizo-
wanego dowodu rejestracyjnego.

100. ministra zdrowia (RPo–602699–X/08) z dnia 20 listopada 
2008 r. – w sprawie opieki paliatywno-hospicyjnej dla osób dorosłych.

Rzecznik zwrócił się o podjęcie działań zapewniających osobom do-
rosłym odpowiednie standardy postępowania z zakresu opieki palia-
tywno-hospicyjnej. Wnioski z analizy treści Zarządzenia Prezesa NFZ 
Nr 96/2008/DSOZ, a zwłaszcza opinie uznanych autorytetów me-
dycznych, mogą wskazywać na niedostosowanie narzuconych w za-
rządzeniu zasad opieki do wymagań światowej Organizacji Zdrowia, 
a nawet naruszanie podstawowych praw pacjenta, w tym przypadku 
praw osoby umierającej z powodu nieuleczalnej choroby. Szereg przy-
kładów na potwierdzenie tej tezy można znaleźć w doniesieniach pra-
sowych (np. Gazeta Wyborcza” – artykuły związane z akcją Umierać 
po ludzku), a także w audycjach radiowych i telewizyjnych. 

Zgodnie z trybem kierowania i zasadami udzielania świadczeń 
opieki paliatywnej i hospicyjnej w warunkach stacjonarnych, przewi-
dzianymi w § 18 ust. 1 pkt 2 powołanego Zarządzenia, świadczenia 
te są udzielane pacjentom cierpiącym na nieuleczalne, postępujące 
schorzenia wskazane w załączniku nr 11 do warunków zawierania 
umów. Wykaz schorzeń kwalifikujących do objęcia opieką hospicyjną 
osoby dorosłe jest ograniczony w stosunku do wykazu sporządzone-
go przez wybitnych przedstawicieli środowiska medycznego. Najwięk-
szym problemem jest niedofinansowanie opieki paliatywnej. Przyczy-
nia się to, zdaniem krajowego konsultanta medycyny paliatywnej, 
do gwałtownego spadku liczby hospicjów i szpitalnych oddziałów 
opieki paliatywnej. 
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W ocenie Rzecznika potrzebne jest opracowanie szczegółowych wy-
tycznych postępowania w zakresie medycyny paliatywno-hospicyjnej 
dorosłych. Projekt odnośnego rozporządzenia Ministra Zdrowa został 
przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 22 lutego 2007 r. 
Rzecznik zwrócił się o informację o aktualnym stanie prac legislacyj-
nych w przedmiotowej sprawie. 

101. ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego 
(RPo–533891–II/06) z dnia 20 listopada 2008 r. – w sprawie braku 
prawnej możliwości skutecznego ścigania czynu lekarza polegające-
go na nieumyślnym uszkodzeniu ciała lub spowodowaniu rozstroju 
zdrowia dziecka poczętego. 

W wystąpieniach z dnia 16 czerwca 2006 r. oraz z dnia 14 maja 
2008 r. Rzecznik poruszył problem niemożności skutecznego ścigania 
czynu polegającego na nieumyślnym uszkodzeniu ciała lub spowodo-
waniu rozstroju zdrowia dziecka poczętego. Wskazał w szczególności, 
iż podstawy do prowadzenia postępowania karnego nie może stanowić 
treść art. 157a k.k., bowiem warunkiem przestępności jest umyślność 
spowodowania skutku, o którym mowa w tym przepisie, co wynika  
z zasady wyrażonej w art. 8 k.k. 

W odpowiedzi z dnia 27 czerwca 2008 r. Rzecznik został poinfor-
mowany, iż ze względu na wagę przedstawionego problemu dotyczą-
cego gwarancji zasady ochrony życia ludzkiego od momentu poczęcia 
do śmierci, w Ministerstwie Sprawiedliwości rozważone zostanie pod-
jęcie prac nad nowelizacją kodeksu karnego w tym zakresie.

Jak jednak wynika z lektury projektów ustaw nowelizujących Ko-
deks karny, zamieszczonych na internetowych stronach Ministerstwa 
Sprawiedliwości oraz rządowych projektów ustaw skierowanych w tym 
zakresie do Sejmu, do tej pory nie została przygotowana nowelizacja 
art. 157a k.k., penalizująca czyn polegający na nieumyślnym spowo-
dowaniu uszkodzenia ciała dziecka poczętego lub rozstroju zdrowia 
zagrażającego jego życiu. Rzecznik zwrócił się zatem o poinformowa-
nie, czy podjęte zostały prace nad nowelizacją wskazanego przepisu.

102. Prezesa wyższego urzędu Górniczego (RPo–602799–
III/08) z dnia 21 listopada 2008 r. – w sprawie stanu bezpieczeń-
stwa pracy w polskich kopalniach węgla kamiennego. 

W związku z drugą rocznicą tragicznego wypadku zbiorowego w Ko-
palni Węgla Kamiennego „halemba” w Rudzie śląskiej oraz początkiem 
procesu osób oskarżonych o doprowadzenie do tej tragedii, pojawiły 
się w mediach informacje o stanie bezpieczeństwa w kopalniach węgla 
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kamiennego. W artykule prasowym Górnicy: Kolejna tragedia w kopalni 
to kwestia czasu („Polska – The Times” z dnia 14 listopada 2008 r.) za-
mieszczono obszerne wypowiedzi przewodniczącego KZ WZZ „Sierpień 
80” w KWK „halemba”, z których wynika, że tylko kwestią czasu jest 
powtórzenie się katastrofy podobnej do tej, która miała miejsce w KWK 
„halemba”. Zdaniem przewodniczącego KZ WZZ „Sierpień 80” w KWK 
„halemba”, stan bezpieczeństwa w śląskich kopalniach praktycznie nie 
zmienił się w ciągu ostatnich dwóch lat (o czym mają świadczyć ostatnie 
zdarzenia w Oddziale KWK „halemba–Wirek”), a osoby odpowiedzialne 
za bezpieczeństwo w kopalniach nadal stawiają zysk finansowy przed 
bezpieczeństwem osób pracujących pod ziemią. W artykule znalazła się 
także krótka wzmianka, o tym że Wyższy urząd Górniczy potwierdza 
informacje o „fatalnym” stanie bezpieczeństwa w śląskich kopalniach. 
Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że prawo do bezpiecznych i higie-
nicznych warunków pracy jest prawem konstytucyjnym (art. 66 ust. 1 
Konstytucji), Rzecznik zwrócił się do Prezesa Wyższego urzędu Górni-
czego z prośbą o przedstawienie stanowiska w kwestii stanu bezpie-
czeństwa pracy w polskich kopalniach węgla kamiennego.

Prezes urzędu Górniczego (11.12.2008 r.) poinformował, że w gór-
nictwie węgla kamiennego w ostatnim okresie następuje pogarszanie 
się warunków środowiska pracy i wzrost poziomu ryzyka przy wy-
konywaniu robót górniczych. Wyniki badań przyczyn i okoliczności 
wypadków wskazały na zaniedbania w organizacji pracy, obniżenie 
dyscypliny, brak analizy ryzyka zawodowego. Ponadto brak było sku-
tecznego nadzoru nad wykonywanymi pracami i podległymi pracow-
nikami. W celu likwidacji tego niepokojącego zjawiska organy nad-
zoru górniczego podjęły działania zmierzające do wyegzekwowania 
od przedsiębiorców niezbędnych działań, dla podniesienia wiedzy, 
świadomości i dyscypliny zarówno wśród pracowników, jak i osób 
nadzorujących wykonywane roboty.

103. ministra Skarbu Państwa (RPo–600388–VI/08) z dnia 21 
listopada 2008 r. – w sprawie sytuacji prawnej akcjonariuszy spółek 
konsolidowanych oraz ich spadkobierców pozbawionych możliwości 
zamiany tych akcji na akcje spółki konsolidującej.

Rzecznik zwrócił się o podjęcie działań zmierzających do uregulo-
wania sytuacji prawnej posiadaczy akcji spółek konsolidowanych i ich 
spadkobierców, którzy w wyniku uchwalenia ustawy z dnia 7 września 
2007 r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie 
konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego, zostali pozbawieni 
prawa do zamiany akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki konso-
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lidującej, z uwagi na okoliczność, iż stali się akcjonariuszami spółki 
konsolidowanej po dniu wejścia w życie przywołanej powyżej ustawy, 
czyli po dniu 18 listopada 2007 r. 

W opinii Rzecznika, cytowana powyżej ustawa powinna zawierać 
określenie skonkretyzowanego w dacie terminu rozpoczęcia i zakoń-
czenia drugiego etapu zamiany akcji (zamiany objętych akcji PGe 
energia S.A. na akcje PGe S.A.). Rzecznik podkreślił, iż znowelizo-
wana ustawa powinna pozostawać w zgodzie z konstytucyjną zasadą 
równości. Zwrócił się nadto z prośbą o zajęcie stanowiska w opisanej 
sprawie oraz informację, na jakim etapie obecnie znajdują się prace 
mające na celu ustawowe uregulowanie sytuacji posiadaczy akcji spó-
łek konsolidowanych i ich spadkobierców, oraz kiedy można spodzie-
wać się zakończenia procesu legislacyjnego. 

Sekretarz Stanu w ministerstwie Skarbu Państwa (30.12.2008 r.) 
poinformował, że z uwagi na stwierdzone błędy legislacyjne w ustawie 
z dnia 7 września 2007 r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa 
akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego, 
już na przełomie roku 2007/2008 rozpoczęły się prace nad rządowym 
projektem nowelizacji tej ustawy. Projekt ustawy został przekazany 
do Sejmu w dniu 5 maja 2008 r. Weto Prezydenta do uchwalonej 
ustawy, będące skutkiem włączenia na etapie prac parlamentarnych 
przepisów dotyczących tzw. „ustawy kominowej”, przekreśliło szansę 
na bezkonfliktowe społecznie skorygowanie kolizji przepisów ustawy 
z dnia 7 września 2007 r. uchwalona w dniu 19 grudnia 2008 r. no-
welizacja, zgodnie z projektem poselskim, który obejmował wszystkie 
elementy projektu rządowego w przedmiotowym zakresie, podobnie 
jak ustawa zawetowana, w pełni powinna rozwiązać problemy praw 
wszystkich grup uprawnionych do zamiany akcji. 

Zważywszy, że dotychczas nie były realizowane procesy zamiany 
akcji, które dotyczyłyby uprawnionych pracowników, a także wtór-
nych nabywców oraz spadkobierców zarówno uprawnionych pracow-
ników, jak i akcjonariuszy, jak również z uwagi na skalę operacji, 
nie jest możliwe precyzyjne określenie wszystkich sytuacji mogących 
mieć wpływ na termin realizacji tego etapu. W odpowiedzi poinformo-
wano również, że Minister Skarbu Państwa pismem z dnia 18 listo-
pada 2008 r. poinformował Zarządy Spółek sektora energetycznego 
o aktualnej sytuacji prawnej, oraz o konieczności podjęcia szeregu 
działań związanych z procesem zamiany akcji. 

104. ministra finansów (RPo–599677–VI/08) z dnia 22 li-
stopada 2008 r. – w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego 
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od osób fizycznych wartości świadczeń otrzymywanych przez perso-
nel medyczny z tytułu uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach dla 
lekarzy i pielęgniarek, organizowanych przez fundację zajmującą się 
opieką paliatywną. 

Do Rzecznika zwróciła się Fundacja Warszawskie hospicjum dla 
Dzieci z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemów utrudniających 
realizację jej statutowych celów. Fundacja prowadzi działalność w za-
kresie opieki paliatywnej, w tym organizuje szkolenia z tej dziedziny 
m.in. dla personelu medycznego sprawującego tę opiekę. 

Dostrzegając konieczność rozwoju opieki paliatywnej w krajach 
europejskich Komitet Ministrów Rady europy skierował do państw 
członkowskich Rekomendację Rec (2003)24 w sprawie organiza-
cji opieki paliatywnej wraz z memorandum wyjaśniającym, przyjętą 
12 listopada 2003 r. W części V „edukacja i szkolenia” załącznika 
do Rekomendacji wskazano na konieczność systematycznego szkole-
nia wszystkich pracowników profesjonalnych i wolontariuszy zaanga-
żowanych w opiekę paliatywną odpowiednio do ich zadań, w sposób 
zabezpieczający otrzymanie przez te osoby na wszystkich poziomach 
szkolenia właściwego zasobu wiedzy. Komitet Ministrów zalecił, aby 
rządy państw członkowskich – w tym Polski – podjęły programowe, 
legislacyjne i inne działania konieczne do opracowania ram dla spój-
nych i wszechstronnych krajowych regulacji prawnych w zakresie 
opieki paliatywnej.

Rzecznik zwrócił się do Ministra Finansów o wystąpienie z inicja-
tywą ustawodawczą mającą na celu zwolnienie od podatku przycho-
du z nieodpłatnego świadczenia, jaki osiągają lekarze i pielęgniarki 
uczestniczący w bezpłatnych formach kształcenia w zakresie opieki 
paliatywnej, nie będący pracownikami podmiotu organizującego szko-
lenie. Ze względu na pozostawanie w fazie końcowej prac Sejmu nad 
ustawą zmieniającą ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku do-
chodowym od osób fizycznych, Rzecznik postulował rozważenie przez 
Ministra Finansów zaniechania poboru podatku od tych przychodów. 
Zwrócił się również o wyjaśnienie motywów zmiany zasad ustalania 
dla podatku od darowizn właściwości miejscowej organów podatko-
wych, co może przyczynić się do odmiennego traktowania osób pozo-
stających w porównywalnej sytuacji materialnej otrzymujących po-
moc rzeczową i finansową od Fundacji.

Podsekretarz Stanu w ministerstwie finansów (23.12.2008 r.) 
wyjaśnił, że dopiero po uzyskaniu wszelkich, niezbędnych informa-
cji dotyczących działań związanych z realizacją wymienionej w piś-
mie Rzecznika Rekomendacji Rec (2003)24 w zakresie szkoleń, bę-
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dzie możliwe zajęcie stanowiska w zakresie zwolnienia podatkowego. 
W związku z tym Ministerstwo Finansów zwróci się do Ministerstwa 
Zdrowia o informacje w tym zakresie, a także, jeśli będzie to koniecz-
ne, do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w kwestiach związanych 
z działalnością organizacji pożytku publicznego. 

W odpowiedzi nie zgodzono się z zarzutem, iż osoby obdarowa-
ne, korzystające ze wsparcia Fundacji Warszawskie hospicjum dla 
Dzieci, będące w porównywalnej sytuacji materialnej, mogą spotkać 
się z odmiennymi rozstrzygnięciami organów podatkowych ze względu 
na interes fiskalny wójtów lub burmistrzów miast. Nie kwestionując 
zasadności udzielania ulg podatkowych osobom chorym, ich udziele-
nie, jako odstępstwo od zasady powszechności opodatkowania, zgod-
nie z przepisami ustawy – Ordynacja podatkowa wymaga spełnienia 
przesłanek uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub intere-
sem publicznym, na ocenę których nie powinno mieć wpływu miejsce 
zamieszkania podatnika.

105. Szefa agencji Bezpieczeństwa wewnętrznego (RPo–
602424–II/08) z dnia 25 listopada 2008 r. – w sprawie grupowej 
kontroli korespondencji obywateli. 

Z doniesień mediów, w tym między innymi publikacji pod tytułem 
Służby śledzą nasze listy zamieszczonej w gazecie „Dziennik” z dnia 
12 listopada 2008 r. wynikało, iż Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego dokonuje grupowej kontroli korespondencji obywateli. W związ-
ku z powyższym, w trosce o ochronę gwarantowanych konstytucyjnie 
wolności i praw człowieka i obywatela, Rzecznik zwrócił się o przedsta-
wienie informacji odnoszącej się do treści zawartych we wspomnianym 
artykule prasowym, w tym zaprezentowanie bliższych danych związa-
nych z kwestią przetargów na dostawę maszyn sortujących przesyłki 
pocztowe i uczestnictwa funkcjonariuszy ABW w sporządzaniu specy-
fikacji istotnych warunków zamówienia tego typu urządzeń.

Szef agencji Bezpieczeństwa wewnętrznego (09.12.2008 r.) po-
informował, że uprawnienia ABW umożliwiają prowadzenie działań 
w zakresie ochrony obrotu pocztowego przed przestępczym wykorzy-
staniem, w celu rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania zagrożeń 
i przestępstw godzących w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa i jego 
obywateli. Działania te dotyczą wyłącznie osób pozostających w zainte-
resowaniu ABW, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, z uwagi 
na możliwość prowadzenia przez nich działań niezgodnych z prawem. 

Korzystanie przez funkcjonariuszy ABW ze szczególnych upraw-
nień związanych z dostępem do danych posiadanych przez operatora 
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świadczącego usługi pocztowe nie ma charakteru grupowej kontroli 
korespondencji obywateli. Dostęp ten podlega bowiem ograniczeniom 
dotyczącym konkretnych osób pozostających w ustawowym zaintere-
sowaniu Agencji i wynika z przepisów ustawy z dnia 24 maja 2002 r.  
o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, usta- 
wy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe oraz rozporządzenia 
z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie wykonywania przez operatorów 
zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku pub-
licznego. 

106. Prezesa zakładu ubezpieczeń Społecznych (RPo–603135–
III/08) z dnia 25 listopada 2008 r. – w sprawie opłaty dodatkowej 
wymierzanej przez ZuS z tytułu nieopłaconych składek. 

Do Rzecznika wpływały skargi od osób zobowiązanych do dodat-
kowej opłaty z tytułu nieopłaconych składek. Zgodnie z art. 24 ust. 1 
ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych, „w razie nieopłacenia składek lub opłacenia ich w zani-
żonej wysokości, Zakład ubezpieczeń Społecznych może wymierzyć 
płatnikowi składek dodatkową opłatę do wysokości 100 % nieopła-
conych składek; od decyzji w sprawie wymierzenia dodatkowej opła-
ty przysługuje odwołanie do sądu według zasad określonych w art. 
83”. Decyzja o wymierzeniu płatnikowi składek dodatkowej opłaty jest 
decyzją fakultatywną. W art. 24 ust. 1 ustawy o systemie ubezpie-
czeń społecznych brak jest określenia – poza ogólnymi wytycznymi 
wynikającymi z podstawowych zasad prawnych – reguł wymierzania 
dodatkowej opłaty. Z tego względu, Rzecznik zwrócił się o przedsta-
wienie informacji w sprawie praktyki wymierzania przez organy ren-
towe płatnikowi składek dodatkowej opłaty do wysokości 100% nie-
opłaconych składek.

Członek zarządu zakładu ubezpieczeń Społecznych (08.12.2008 r.)  
poinformowała, że podjęcie decyzji o wymierzeniu dodatkowej opłaty 
z art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpie-
czeń społecznych poprzedzone jest wnikliwą analizą przyczyn niewy-
wiązywania się płatnika z ustawowego obowiązku opłacania składek 
w całości lub zaniżonej wysokości, jak również kondycji finansowej 
dłużnika. O zastosowaniu dodatkowej opłaty zasadniczo decyduje do-
tychczasowy stosunek płatnika do obowiązku regulowania składek, 
w tym podejmowane przez płatnika czynności zmierzające do prawid-
łowego jego wykonania. Dodatkowa opłata jest nakładana w formie 
decyzji administracyjnej, od której przysługuje płatnikowi odwołanie 
do właściwego sądu ubezpieczeń społecznych. 



120

107. ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPo–602720–III/08) 
z dnia 25 listopada 2008 r. – w sprawie przyznania prawa do świad-
czenia przedemerytalnego lub zasiłku dla bezrobotnych osobom, 
które w okresie poprzedzającym rejestrację w powiatowym urzędzie 
pracy miały ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, 
lecz podczas kontroli tego prawa zostały uznane przez organ rentowy 
za zdolne do pracy.

Rzecznik otrzymywał skargi od osób wyrażających niezadowole-
nie z odmowy przyznania prawa do świadczenia przedemerytalne-
go lub zasiłku dla bezrobotnych. Dotyczy to w szczególności osób, 
które w okresie poprzedzającym rejestrację w powiatowym urzędzie 
pracy miały ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, 
lecz podczas kontroli tego prawa zostały uznane przez organ rento-
wy za zdolne do pracy. Zdarza się, że powodem decydującym o roz-
strzygnięciu w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia 
przedemerytalnego jest niedopełnienie zawartego w art. 2 ust. 1 pkt 4 
ustawy o świadczeniach przedemerytalnych obowiązku zarejestrowa-
nia się w powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania 
prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Osoby takie o koniecz-
ności rejestracji w określonym terminie często dowiadują się dopiero 
z treści uzasadnienia decyzji o odmowie przyznania prawa do świad-
czenia przedemerytalnego.

Do Rzecznika zwracały się także osoby, które w związku z faktem 
niezarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy w okresie nastę-
pującym po ustaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy po-
noszą negatywne konsekwencje na gruncie ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Osoby te 
wskazują, że nie miały świadomości konieczności rejestracji w powia-
towym urzędzie pracy w określonym terminie. Zdaniem Rzecznika ko-
rzystnym byłoby umieszczenie w decyzji organu rentowego odmawiają-
cej prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy informacji o prawach 
i obowiązkach wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. 

108. ministra Spraw wewnętrznych i administracji (RPo–
349299–V/08) z dnia 26 listopada 2008 r. – w sprawie braku ure-
gulowań prawnych w zakresie zasad eksploatacji schronów znajdują-
cych się w budynkach mieszkalnych. 

Począwszy od 2000 r. w kręgu działań podejmowanych przez 
Rzecznika pozostaje sprawa braku uregulowań prawnych w zakresie 
zasad eksploatacji, a przede wszystkim kosztów utrzymania schro-
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nów znajdujących się w budynkach mieszkalnych, w tym w budyn-
kach będących własnością wspólnot mieszkaniowych. W odpowiedzi 
na wystąpienia Rzecznika, kolejni Ministrowie Spraw Wewnętrznych  
i Administracji informowali o trwających pracach legislacyjnych, jed-
nak żaden z projektów nie stał się obowiązującym prawem. 

Zwracający się do Biura Rzecznika członkowie wspólnot mieszka-
niowych wciąż skarżą się na brak jednoznacznych unormowań doty-
czących zasad eksploatacji schronów i konieczność ponoszenia przez 
nich wynikających stąd kosztów. Na członków wspólnot mieszkanio-
wych został bowiem przerzucony publicznoprawny obowiązek zapew-
nienia obywatelom bezpiecznego schronienia na wypadek działań wo-
jennych lub innych podobnych wydarzeń. W związku z powyższym 
Rzecznik zwrócił się o poinformowanie, na jakim obecnie etapie znaj-
dują się zapowiadane prace legislacyjne.

Sekretarz Stanu w ministerstwie Spraw wewnętrznych i admi-
nistracji (30.12.2008 r.) uznał za w pełni zasadną potrzebę kontynu-
owania prac zmierzających do wdrożenia nowych rozwiązań funkcjo-
nalnych i narzędzi prawnych w sferze ochrony ludności i obrony cy-
wilnej. Poinformował, że w 2008 r. podjęto prace nad nowym projek-
tem ustawy mającej na celu określenie zasad organizacji i funkcjono-
wania systemu ochrony ludności (również w czasie wojny), opisującej 
rolę i zadania organów właściwych w zakresie ochrony ludności oraz 
prawa i obowiązki obywateli. W projekcie przewiduje się rozwiązania 
z zakresu planowania i finansowania przedsięwzięć obejmujących sfe-
rę utrzymania niezbędnych zasobów dla ochrony ludności. Roboczy 
projekt ustawy znajduje się w fazie konsultacji eksperckich. 

109. ministra Sprawiedliwości (RPo–601030–V/08) z dnia 26 
listopada 2008 r. – w sprawie zasad ponoszenia kosztów postępowa-
nia sądowego w przypadku wystąpienia z powództwem o ustanowienie 
prawa odrębnej własności lokalu w razie bezczynności spółdzielni. 

ustawa z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw wprowadziła 
przepis art. 491 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, stosownie 
do którego osoba, która na podstawie ustawy może żądać ustanowie-
nia prawa odrębnej własności lokalu, w razie bezczynności spółdzielni 
jest uprawniona do wystąpienia do sądu z powództwem na podstawie 
art. 64 Kodeksu cywilnego w związku z art. 1047 § 1 Kodeksu po-
stępowania cywilnego. Wówczas powód jest zwolniony od uiszczenia 
opłaty sądowej od pozwu, natomiast koszty postępowania sądowego 
pokrywa spółdzielnia. 
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Rzecznik zasygnalizował, że użyte w art. 491 ustawy o spółdziel-
niach mieszkaniowych sformułowanie „koszty postępowania sądowe-
go” nie zostało skorelowane z terminologią, jaką posługuje się Kodeks 
postępowania cywilnego oraz ustawa o kosztach sądowych w spra-
wach cywilnych. To zaś może wywoływać wątpliwości, jakie konkretnie 
koszty obciążają poszczególne strony sporu. Nieprecyzyjne sformuło-
wania użyte w omawianym zakresie, są źródłem problemów zarów-
no dla osób próbujących realizować swoje roszczenia, dla spółdzielni 
mieszkaniowych, jak i dla sądów, które muszą interpretować niejasny 
przepis. Dlatego też Rzecznik zwrócił się z prośbą o rozważenie pod-
jęcia działań mających na celu doprecyzowanie regulacji zawartych 
w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. 

110. Głównego Inspektora Pracy (RPo–603346–III/06) z dnia 
26 listopada 2008 r. – w sprawie ograniczonych możliwości działania 
organów Państwowej Inspekcji Pracy wobec zjawiska molestowania 
pracowników. 

Rzecznik zapoznał się z artykułem prasowym pt. Jesteś molesto-
wany w pracy? Nie szukaj pomocy w PIP, w tej instytucji na pewno 
ci nie pomogą. Szef molestuje? No to trudno, zamieszczonym w dniu 
21 listopada 2008 r. na łamach gazety „Dziennik”, który był efek-
tem eksperymentu przeprowadzonego przez dziennikarkę. Zapis roz-
mów przeprowadzonych z inspektorami pracy wskazuje, iż występują 
zasadnicze trudności w zakresie efektywnego przeciwstawienia się 
problemowi molestowania pracowników w miejscu pracy. Potwierdza 
to wywiad przeprowadzony z Głównym Inspektorem Pracy na łamach 
„Dziennika” pt. Przyznaję, że zupełnie nie radzimy sobie z problemem. 
Rzecznik zwrócił się o przedstawienie uwag i opinii w przedmiocie 
trudności, na jakie napotyka w omawianym zakresie Państwowa In-
spekcja Pracy podczas przeprowadzania kontroli w zakładach pracy, 
a w szczególności ocenę obowiązujących przepisów.

111. ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego 
(RPo–586383–II/08) z dnia 26 listopada 2008 r. – w sprawie utrud-
nień w praktycznej możliwości działania przez organizacje pozarządo-
we na rzecz pokrzywdzonych przestępstwem. 

Rzecznik otrzymuje od współdziałających z nim organizacji pozarządo-
wych zajmujących się pomocą ofiarom przestępstw, niepokojące sygnały 
o poważnych utrudnieniach w praktycznej możliwości działania na rzecz 
pokrzywdzonych przestępstwem, wynikających z braku podstawy praw-
nej do udziału organizacji społecznej w postępowaniu przygotowawczym. 
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W ocenie Rzecznika przepis art. 90 § 1 k.p.k. powinien również 
dotyczyć postępowania przygotowawczego. Jego obecne ograniczenie 
wyłącznie do postępowania sądowego jest dość sztuczne, nie znajduje 
żadnego praktycznego uzasadnienia i, co więcej, ogranicza rozwój spo-
łeczeństwa obywatelskiego. Zasadne wydaje się również wprowadzenie 
udziału przedstawiciela organizacji społecznej w procedurach, które 
odbywają się bez rozprawy (tryb nakazowy, orzekanie na posiedzeniach 
przed rozprawą, np. art. 341 k.p.k., art. 343 k.p.k.). Rzecznik zwrócił 
się o rozważenie przez Ministra Sprawiedliwości podjęcia inicjatywy le-
gislacyjnej w tym zakresie. Kolejną sprawą, ściśle związaną z podnie-
sionym problemem, jest brak możliwości zaskarżenia postanowienia 
o odmowie dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępo-
waniu sądowym oraz nadużywanie przez sędziów możliwości odmówie-
nia dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu 
sądowym. Rzecznik zwrócił się z prośbą o rozważenie wprowadzenia 
możliwości zaskarżenia postanowienia o odmowie dopuszczenia orga-
nizacji społecznej do udziału w postępowaniu karnym.

112. Przewodniczącego komisji nadzoru finansowego (RPo–
602316–VI/08) z dnia 26 listopada 2008 r. – w sprawie wydawania 
emerytom kart kredytowych, zamiast kart bankomatowych. 

W związku z artykułem Banki grają z emerytami w karty, opubli-
kowanym w „Gazecie Wyborczej” w dniu 3 listopada 2008 r. dotyczą-
cym wydawania emerytom kart kredytowych zamiast kart bankoma-
towych, bez względu, czy wyrazili na to zgodę, Rzecznik zwrócił się 
o przeanalizowanie sprawy, która jest również przedmiotem licznych 
skarg wpływających do Biura Rzecznika. Przedstawione w artykule 
praktyki banków mogą budzić zastrzeżenia, w szczególności, gdy po-
równa się koszty wynikające z korzystania z tych kart oraz konse-
kwencje w przypadku niespłacenia w terminie ustalonego przez bank 
limitu kredytowego. 

Karta bankomatowa służy tylko i wyłącznie do użytku w banko-
macie. Stanowi więc podstawowe narzędzie zdalnego dostępu do pie-
niędzy zgromadzonych na rachunku bankowym. Od wypłaty gotówki 
dokonanej w bankomacie banku, który kartę wydał, nie jest pobie-
rana prowizja. Natomiast karta kredytowa związana jest z przyzna-
niem przez bank limitu kredytowego. Bank udziela kredytu (zazwyczaj 
oprocentowanego) posiadaczowi karty, a od wypłaty gotówki nawet 
z bankomatu, który wydał kartę, pobierana jest prowizja, o czym ban-
ki wydające karty kredytowe nie uprzedzają klientów. Rzecznik nie 
kwestionuje prawa banków do podjęcia samodzielnej decyzji o zawar-
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ciu lub odmowie zawarcia umowy. Samodzielność ta powinna jednak 
mieścić się w granicach prawa i nie może prowadzić do polityki dys-
kryminacji osób starszych. 

113. ministra obrony narodowej (RPo–597790–IX/08) z dnia 
26 listopada 2008 r. – w sprawie kontroli przestrzegania praw i wol-
ności obywatelskich żołnierzy 5 pułku inżynieryjnego oraz w Woje-
wódzkim Sztabie Wojskowym i podległych mu Wojskowych Komen-
dach uzupełnień w Szczecinie. 

Rzecznik wskazał na konieczność zbadania i rozwiązania m.in. 
problemu niedomagania wojskowej służby zdrowia w zakresie udzie-
lania pomocy medycznej żołnierzom, zwłaszcza podczas szkolenia 
poligonowego, w szczególności w zakresie zasad udzielania specjali-
stycznej opieki dentystycznej oraz ograniczonej dostępności żołnierzy 
zawodowych do leków. Rozważenia wymaga zmiana obowiązujących 
przepisów uniemożliwiających żołnierzom korpusu szeregowych za-
wodowych pełnienie służby dłużej niż 12 lat, co skutkuje brakiem 
możliwości uzyskania wojskowych uprawnień emerytalnych. żołnie-
rze postulują objęcie działaniami rekonwersyjnymi żołnierzy nadter-
minowych na podobnych zasadach jak żołnierzy zawodowych. Ko-
nieczne jest wprowadzenie zmian w zakresie badań prowadzonych 
po powrocie żołnierzy ze służby w misjach pełnionych poza granica-
mi kraju, poprzez zwiększenie zakresu badań prowadzonych przez 
psychologów i psychiatrów przede wszystkim wobec żołnierzy, którzy 
wykonywali zadania bojowe w Polskich Kontyngentach Wojskowych 
w Iraku i Afganistanie. Pozostałe postulaty dotyczyły: rozszerzenia 
uprawnień dowódcy pułku do wyznaczania podległych mu żołnierzy 
na stanowiska służbowe, jeśli nie posiada on stopnia pułkownika; 
przeprowadzenia oceny technicznej stanu obiektów koszarowych 
jednostki i wprowadzenia do planów remontów, zwłaszcza pomiesz-
czeń socjalno – bytowych, sprecyzowania struktur organizacyjnych 
jednostek wojskowych, do których wojskowe komendy uzupełnień 
prowadzą nabór kandydatów; warunków płacy pracowników zatrud-
nionych w kontrolowanych Wojskowych Komendach uzupełnień. 
Rzecznik zwrócił się do Ministra przedstawienie stanowiska w poru-
szonych kwestiach.

114. ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPo–598832–III/08) 
z dnia 26 listopada 2008 r. – w sprawie braku możliwości zaskar-
żenia orzeczenia lekarza orzecznika ZuS dotyczącego wydania skiero-
wania na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej. 
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Do Rzecznika wpływają skargi dotyczące braku możliwości podda-
nia jakiejkolwiek kontroli orzeczenia lekarza orzecznika ZuS w spra-
wie wydania skierowania na rehabilitację leczniczą w ramach prewen-
cji rentowej ZuS lub braku celowości do jej przeprowadzenia, co było 
przedmiotem wcześniejszego wystąpienia do Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 16 kwietnia 2008 r. Zasygnalizowany problem do-
tyczy zarówno osób, którym na podstawie orzeczenia lekarza orzecz-
nika odmówiono skierowania na rehabilitację leczniczą w przypadku 
istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do jej przeprowadzenia, jak 
też osób, które skierowano na rehabilitację leczniczą w toku orzeka-
nia w sprawie ubiegania się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, 
w sprawie o przedłużenie okresu pobierania zasiłku chorobowego lub 
w sprawie przyznania zasiłku rehabilitacyjnego. 

Orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej wydaje jednoosobo-
wo lekarz orzecznik, a osoba zainteresowana otrzymuje jedynie infor-
mację o sposobie rozpatrzenia wniosku. Obowiązujące przepisy nie 
przewidują możliwości poddania kontroli takiego orzeczenia. Rzecznik 
postuluje, aby od orzeczenia lekarza orzecznika w zakresie skierowa-
nia na rehabilitację leczniczą lub odmowy skierowania na rehabilita-
cję leczniczą osobie zainteresowanej przysługiwał sprzeciw do komisji 
lekarskiej ZuS w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia. 

minister Pracy i Polityki Społecznej (23.12.2008 r.) wyjaśniła, 
że zgodnie z informacjami przekazanymi przez ZuS, lekarze orzeczni-
cy ZuS wydają orzeczenia o braku celowości rehabilitacji leczniczej 
jedynie w przypadku zaistnienia przeciwwskazań zdrowotnych do jej 
przeprowadzenia. Z uwagi na wiążącą się z udaną rehabilitacją leczni-
czą oszczędnością środków wydatkowanych z Funduszu ubezpieczeń 
Społecznych na zasiłki chorobowe, świadczenia rehabilitacyjne czy 
renty, lekarze orzecznicy kierują na rehabilitację leczniczą wszystkich 
ubezpieczonych wymagających tej rehabilitacji i rokujących odzyska-
nie zdolności do pracy, o ile brak jest przeciwwskazań zdrowotnych 
do jej przeprowadzenia. 

Minister Pracy i Polityki Społecznej podkreśliła, że ustawa z dnia 
27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych również nie przewiduje możliwości odwołania 
się ubezpieczonego od orzeczenia lekarza w zakresie odmowy skie-
rowania na rehabilitację leczniczą, finansowaną ze środków publicz-
nych. W związku z powyższym, ewentualne zmiany w obowiązujących 
przepisach mające na celu umożliwienie ubezpieczonym odwołania 
się od orzeczenia lekarza orzecznika ZuS w zakresie rehabilitacji lecz-
niczej wydają się być nieuzasadnione. 
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115. komendanta Głównego Policji (RPo–603545–II/08) z dnia 
28 listopada 2008 r. – w sprawie przestrzegania praw i wolności czło-
wieka i obywatela przez funkcjonariuszy Policji.

Zaniepokojenie Rzecznika wzbudziła liczba wpływających do niego 
wniosków dotyczących działań Policji, podnoszących m. in. zarzuty 
niedozwolonego używania przymusu fizycznego wobec osób zatrzyma-
nych i przesłuchiwanych. W 2007 r. Rzecznik otrzymał 334 wnioski, 
zaś w 2008 r., do dnia 31 października – 268 wniosków w tym zakresie. 
Ponadto, w wielu sprawach Rzecznik podejmował działania z urzędu 
na podstawie doniesień mediów o bulwersujących opinię publiczną 
przypadkach – niekiedy bardzo drastycznych – naruszenia przez poli-
cjantów takich podstawowych praw i wolności jak godność, nietykal-
ność cielesna, czy wolność seksualna. Rzecznik podał w wystąpieniu 
przykłady podjętych przez niego działań, na podstawie otrzymanych 
skarg, a także publikacji prasowych. We wszystkich tych sprawach 
były lub są prowadzone postępowania przez właściwe prokuratury 
i sądy. Przed ich prawomocnym zakończeniem nie można przesądzać 
o zasadności skarg lub informacji prasowych, które dały Rzecznikowi 
podstawę do podjęcia działań. W 2008 r. Rzecznik występował tak-
że do Komendanta Głównego Policji oraz Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji w sprawach o charakterze generalnym. Rzecznik  
zwrócił się o zajęcie stanowiska wobec poruszonego problemu oraz 
poinformowanie o podejmowanych i planowanych działaniach zmie-
rzających do wyegzekwowania przestrzegania przez funkcjonariuszy 
Policji obowiązujących procedur, a także praw i wolności obywatel-
skich. 

komendant Główny Policji (23.12.2008 r.) szczegółowo odniósł 
się do spraw wymienionych w wystąpieniu Rzecznika. Poinformował 
ponadto, że w piśmie z dnia 5 listopada 2008 r. zobowiązał wszystkich 
podległych komendantów szczebla wojewódzkiego do niezwłocznego 
podjęcia działań zapobiegawczych, które w dostatecznym stopniu za-
pewnią zgodność z obowiązującymi przepisami realizacji czynności 
związanych z podejmowanymi interwencjami i zatrzymywaniem osób. 
Aktualnie w komendach wojewódzkich Policji trwa proces wdrażania 
przedmiotowych zaleceń. uwzględnione w nich zostały także uwagi 
adresowane do Policji przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, do-
tyczące m.in. niewłaściwego stosowania przez Policję obowiązujących 
uregulowań prawnych – w szczególności przestrzegania praw osób za-
trzymanych w zakresie skutecznego informowania ich o możliwości 
składania zażaleń na zatrzymanie oraz możliwości składania skargi 
na czynności związane z podejmowaną interwencją.
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116. Prezesa Polskiego związku Piłki nożnej (RPo–572145–
I/07) z dnia 28 listopada 2008 r. – w sprawie stosowania przez klu-
by piłkarskie praktyk dyskryminacyjnych wobec kibiców. 

Rzecznik nawiązał do wcześniejszego wystąpienia z dnia 27 lute-
go 2008 r. skierowanego do ówczesnego Prezesa PZPN. Zastrzeżenia 
Rzecznika budzi Regulamin uchwalony przez Klub Piłkarski Legia 
Warszawa SSA, który zastrzega możliwość unieważnienia wykupio-
nego abonamentu lub innego dokumentu uprawniającego do wejścia 
na stadion, bez możliwości żądania zwrotu jego kosztu, w przypad-
ku uznania osoby za „znanego lub potencjalnego sprawcę kłopotów”. 
Zastrzeżenia budzi także katalog przesłanek, na podstawie których 
kluby zastrzegają prawo do odmowy sprzedaży biletów. Mimo dekla-
racji zmiany kwestionowanego § 17 Regulaminu, władze Klubu nie 
wprowadziły niezbędnych modyfikacji. Rzecznik jeszcze raz podkre-
ślił, że dostęp do dóbr kultury fizycznej stanowi jeden z aspektów kon-
stytucyjnego prawa dostępu do dóbr kultury. Również art. 1 ustawy 
z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej gwarantuje każdemu 
obywatelowi równe prawo do różnych form kultury fizycznej. Z tego 
względu wszelkie działania organizatorów imprez sportowych stano-
wiące ograniczenie wskazanego wyżej prawa muszą znajdować ścisłe 
uzasadnienie w konieczności zachowania porządku i bezpieczeństwa 
podczas meczu. Rzecznik ponownie zwrócił się o podjęcie stosownych 
działań w celu usunięcia wskazanych nieprawidłowości i poinformo-
wanie o sposobie załatwienia sprawy. 

117. Przewodniczącego Sejmowej komisji administracji i Spraw 
wewnętrznych (RPo–602795–I/08) z dnia 1 grudnia 2008 r.  
– w sprawie projektu nowej ustawy o bezpieczeństwie imprez maso-
wych, w zakresie regulacji dotyczących meczów piłki nożnej.

W związku z toczącymi się w Sejmie pracami nad rządowym projek-
tem nowej ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (druk sejmowy 
nr 1074), Rzecznik wyraził wątpliwości co do zgodności niektórych jej 
przepisów z konstytucyjnym prawem dostępu do dóbr kultury, w tym 
dóbr kultury fizycznej. W ocenie Rzecznika zaletą tego projektu jest 
odrębne ujęcie szeregu regulacji szczegółowych dotyczących meczów 
piłki nożnej. uzasadnione wydaje się rozwinięcie postanowień doty-
czących uprawnień i obowiązków organizatorów imprez, a także za-
ostrzenie odpowiedzialności karnej za popełnienie niektórych wykro-
czeń i przestępstw. Niemniej jednak analiza projektu rodzi różne wąt-
pliwości. Zwrócił na nie uwagę Ogólnopolski Związek Stowarzyszeń 
Kibiców, z którego przedstawicielami spotkał się Rzecznik. 
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Omawiany projekt ustawy proponuje uregulowanie kwestii zwią-
zanej z tzw. zakazami klubowymi, nakładanymi przez organizatora 
meczu piłki nożnej na osobę, która dopuściła się naruszenia regula-
minu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy albo swoim zachowa-
niem stworzyła zagrożenie dla bezpieczeństwa innych osób biorących 
udział w imprezie. Jest to bez wątpienia krok w stronę ograniczenia 
arbitralności władz klubowych w zakresie stosowania powyższych za-
kazów, która wynika z braku w obecnie obowiązującej ustawie z dnia 
22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych przepisów 
normujących omawianą problematykę. Nadal jednak, w ocenie Rzecz-
nika, proponowane ustawowe rozwiązania wydają się niewystarcza-
jące. Należałoby rozważyć możliwość przyznania kibicom środka od-
woławczego w celu kontroli decyzji organizatora o nałożeniu zakazu 
klubowego, bądź pozostawienie uprawnienia do nakładania środków 
zakazujących wstępu na imprezy sportowe wyłącznie w gestii sądu. 

Należałoby także przyznać stowarzyszeniom kibiców m.in. prawo 
wypowiadania opinii o regulaminach korzystania z obiektów sporto-
wych oraz możliwość organizacji przejazdów zorganizowanych. Po-
nadto nieuzasadniony wydaje się wymóg posługiwania się podpisem 
elektronicznym przy zakupie biletu za pośrednictwem środków indy-
widualnego porozumiewania się na odległość. Rzecznik zwrócił się o 
rozważenie możliwości wprowadzenia stosownych poprawek do pro-
jektu ustawy. 

118. ministra Sprawiedliwości (RPo–601928–I/08) z dnia 2 
grudnia 2008 r. – w sprawie terminu zorganizowania egzaminu za-
wodowego dla aplikantów adwokackich, radcowskich i notarialnych, 
którzy zdali egzamin konkursowy w dniu 10 grudnia 2005 r.

Do Rzecznika kierowane są liczne skargi aplikantów adwokackich, 
radcowskich i notarialnych, którzy zdali egzamin konkursowy w dniu 
10 grudnia 2005 r. Problem dotyczy terminu zorganizowania egzami-
nu zawodowego dla tej grupy aplikantów. Sytuacja aplikantów adwo-
kackich i radcowskich jest nieco odmienna niż sytuacja aplikantów 
notarialnych, ze względu na krótszy czas trwania aplikacji. Rzecznik 
zwrócił się o poinformowanie, w jaki sposób Ministerstwo zamierza 
rozwiązać przedstawiony problem. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Sprawiedliwości 
(19.12.2008 r.), poinformował, że w trakcie prac nad projektem usta-
wy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach praw-
nych oraz ustawy – Prawo o notariacie, w Komisji Sprawiedliwości 
i Praw Człowieka została przyjęta poprawka, która umożliwia Mini-
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strowi Sprawiedliwości wyznaczenie w 2009 r. dodatkowego terminu 
egzaminu notarialnego dla aplikantów notarialnych, którzy egzamin 
konkursowy zdali w dniu 10 grudnia 2005 r. W celu uniknięcia zbyt 
długiego oczekiwania na egzamin zawodowy przez aplikantów, termin 
egzaminu notarialnego zostanie wyznaczony niezwłocznie, po wejściu 
w życie nowelizacji. 

Jeśli chodzi natomiast o aplikantów adwokackich i radcowskich, 
którzy zdali egzamin konkursowy w dniu 10 grudnia 2005 r. to należy 
wskazać, że w toku prac parlamentarnych zmieniono treść dotych-
czasowego art. 9 projektu ustawy i wprowadzono art. 15 i art. 16, 
które przewidują, iż w 2009 r. okręgowe rady adwokackie oraz rady 
okręgowych izb radców prawnych przeprowadzą egzamin zawodowy 
dla aplikantów adwokackich i – odpowiednio – radcowskich, którzy 
zdali egzamin konkursowy w dniu 10 grudnia 2005 r. i rozpoczęli 
aplikację przed dniem 1 października 2006 r. W związku z powyższym 
terminy egzaminów zawodowych: adwokackiego i radcowskiego nie 
będą jednolite w skali całego kraju, ponieważ będą wyznaczane przez 
poszczególne okręgowe rady adwokackie (rady okręgowych izb radców 
prawnych) w zależności od terminu zakończenia aplikacji adwokackiej 
(radcowskiej) w danej izbie. 

119. komendanta Głównego Policji (RPo–602339–IX/08) z dnia 
2 grudnia 2008 r. – w sprawie obniżenia budżetu Policji na 2009 rok 
w zakresie wydatków rzeczowych. 

W dniu 5 listopada 2008 r. na łamach gazety „Polska” ukazał się 
artykuł W przyszłym roku policja stanie. Z treści wskazanej publi-
kacji prasowej wynikało, iż projektowany na rok 2009 budżet Policji 
w zakresie wydatków rzeczowych nie pozwoli na wykonywanie w spo-
sób zadawalający bieżących zadań. W związku z powyższym Rzecznik 
zwrócił się do Komendanta Głównego Policji z prośbą o przedstawienie 
stosownych informacji w tej sprawie.

120. ministra Infrastruktury (RPo–589499–V/08) z dnia 3 grud-
nia 2008 r. – w sprawie przenoszenia przez najemców lokali praw wy-
nikających z łączących ich z towarzystwem budownictwa społecznego 
umów w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokali. 

Z treści artykułów prasowych wynikało, iż powszechnym zjawi-
skiem stało się przenoszenie przez najemców lokali mieszczących się 
w budynkach należących do towarzystw budownictwa społecznego 
praw wynikających z łączących ich z tbs–em umów w sprawie partycy-
pacji w kosztach budowy lokali. Osoba, która zawarła z towarzystwem 
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umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkal-
nego, którego będzie najemcą, jeszcze przed objęciem lokalu, bądź 
w niedługim czasie po tym fakcie, rezygnuje z oczekiwania na zawar-
cie umowy najmu, bądź wypowiada umowę najmu i niejako odstępuje 
swoje miejsce osobie trzeciej, z którą tbs zawiera nową umowę najmu. 
Za „odstąpienie” lokalu osoba trzecia uiszcza na rzecz poprzedniego 
najemcy określoną między stronami kwotę. Nierzadko są to kwoty rzę-
du kilkudziesięciu tysięcy złotych, zdarza się również, że przekraczają 
sto tysięcy złotych. 

Zdaniem Rzecznika przyczyny tego zjawiska można upatrywać 
z jednej strony w braku w przepisach ustawy z dnia 26 października 
1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkanio-
wego uregulowania, które wyraźnie zakazywałoby przenoszenia praw 
i obowiązków wynikających z umowy partycypacji, czy wskazywa-
łoby na konieczność uzyskania od tbs–u zgody na dokonanie cesji 
przysługujących najemcy praw bądź ustanawiałoby pierwszeństwo 
tbs w przejęciu takiego lokalu od najemcy, z drugiej zaś, w nieprecy-
zyjnym sformułowaniu zawartym w art. 29 ust. 4 ustawy. Rzecznik 
zwrócił się o przedstawienie stanowiska w sprawie, a w razie podzie-
lenia argumentacji przedstawionej w wystąpieniu, o spowodowanie 
podjęcia prac nad nowelizacją ustawy o niektórych formach popiera-
nia budownictwa mieszkaniowego.

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Infrastruktury (17.12.2008 r.) 
poinformował, że przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie 
ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowe-
go wprowadziły dwie odrębne kategorie partycypantów. 

Zgodnie z art. 29 ustawy o niektórych formach popierania budow-
nictwa mieszkaniowego, partycypantami mogą być pracodawcy dzia-
łający w celu uzyskania lokali mieszkalnych dla swoich pracowników, 
a także osoby prawne mające interes w uzyskaniu lokali mieszkalnych 
przez wskazane przez nie osoby trzecie (art. 29 ust. 1). Pracodawcy, 
a także inne osoby, które zawarły z towarzystwem umowę w sprawie 
partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych, mogą bez zgody 
towarzystwa dokonywać przeniesienia praw i obowiązków wynikają-
cych z tych umów na rzecz wskazanych przez siebie najemców (art. 
29 ust. 4). 

Natomiast art. 29a reguluje sytuację osoby fizycznej, która może 
zawrzeć umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu 
mieszkalnego, którego będzie najemcą. Przepisy określają maksymal-
ną kwotę partycypacji oraz tryb postępowania w przypadku zakończe-
nia przez partycypanta najmu. W takiej sytuacji najemca otrzymuje 
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zwrot zwaloryzowanej kwoty partycypacji, zaś lokal wraca do dyspo-
zycji towarzystwa, które może go z kolei wynająć kolejnemu najemcy 
(z prawem uzależnienia zawarcia umowy najmu od wniesienia kwoty 
partycypacji w wysokości wypłaconej poprzedniemu najemcy). 

W związku z powyższym Minister nie zgodził się z opinią, iż obo-
wiązujące przepisy umożliwiają dokonywanie cesji praw z partycypa-
cji poza kontrolą właściciela zasobów na rzecz dowolnie wskazywa-
nych najemców. Partycypant będący jednocześnie najemcą nie może, 
w świetle art. 29a, dokonywać przeniesienia praw i obowiązków wyni-
kających z umów partycypacyjnych na rzecz kolejnych najemców. 

Ponadto w odpowiedzi poinformowano, że w pierwszym półroczu 
2009 r. Ministerstwo Infrastruktury przedstawi założenia komplekso-
wej modernizacji wsparcia budownictwa czynszowego. 

121. ministra Infrastruktury (RPo–531925–IV/06) z dnia 3 grud-
nia 2008 r. – w sprawie obowiązku uiszczania opłaty planistycznej 
w przypadku zbycia nieruchomości w formie darowizny osobom bliskim. 

Do Rzecznika wpłynął wniosek, w którym podniesiono problem 
obowiązku uiszczania opłaty planistycznej w przypadku zbycia nie-
ruchomości w formie darowizny osobom bliskim. Zgodnie z brzmie-
niem art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli w związku z uchwaleniem 
planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, 
a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, 
burmistrz lub prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę usta-
loną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu 
wartości nieruchomości. Zdaniem Rzecznika, instytucja tzw. renty 
planistycznej w postaci jednorazowej opłaty pobieranej w przypadku 
wzrostu wartości nieruchomości, z powodu uchwalenia lub zmiany 
planu miejscowego, powinna mieć zastosowanie tylko w wypadku od-
płatnego zbycia nieruchomości, które powoduje powiększenie mająt-
ku zbywcy, czy uzyskanie dodatkowych korzyści. Obowiązek uiszcza-
nia renty planistycznej powinien być wyłączony w razie przeniesienia 
własności nieruchomości objętej planem, dokonanego na podstawie 
umowy o charakterze nieodpłatnym. Rzecznik zwrócił się o przedsta-
wienie stanowiska w powyższej sprawie. 

122. ministra Infrastruktury (RPo–532014–IV/06) z dnia 3 grud-
nia 2008 r. – w sprawie formy prawnej uregulowania kwestii mini-
malnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w za-
kresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. 
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W dniu 25 stycznia 2008 r. Rzecznik zwrócił się do Ministra Infra-
struktury w sprawie formy prawnej ogłaszania minimalnych wymogów 
programowych dla studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa 
w obrocie nieruchomościami. W odpowiedzi z dnia 23 kwietnia 2008 
r. poinformowano, że postulat Rzecznika co do formy prawnej ogła-
szania powyższych wymogów zostanie przeanalizowany przy najbliż-
szej nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Rzecznik 
zwrócił się więc z prośbą o przedstawienie wyniku prac legislacyjnych 
w omawianym zakresie. 

123. ministra Edukacji narodowej oraz Sekretarza Stanu w mi-
nisterstwie Sprawiedliwości (RPo–507916–VII/05) z dnia 3 grud-
nia 2008 r. – w sprawie zapewnienia realizacji postanowień sądu 
o tymczasowym umieszczeniu nieletnich w placówkach oświatowych.

W wystąpieniu Rzecznik po raz kolejny zasygnalizował problemy zwią-
zane z realizacją postanowień o tymczasowym umieszczeniu w placów-
kach oświatowych nieletnich, którzy w myśl obowiązujących przepisów 
nie kwalifikują się do schronisk dla nieletnich i policyjnych izb dziecka, 
a nie powinni być kierowani do placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

Rzecznik zwrócił się o poinformowanie o pracach legislacyjnych 
nad zmianą rozporządzenia Ministra edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania 
przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w mło-
dzieżowym ośrodku wychowawczym i młodzieżowym ośrodku socjo-
terapii, a także o stanie prac nad wyodrębnieniem i przygotowaniem 
funkcjonowania placówek, do których będzie mogła być kierowana 
grupa nieletnich, których prawa są obecnie drastycznie naruszane. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Edukacji narodowej 
(22.12.2008 r.) poinformował, że Prezes Rady Ministrów powołał Między-
resortowy Zespół do Spraw Poprawy Skuteczności Wykonania Orzeczeń 
Sądowych, koordynowany przez Ministra Sprawiedliwości. W ramach 
tego Zespołu została utworzona Grupa Robocza do Spraw Poprawy Sku-
teczności Wykonania Orzeczeń Sądowych w Przedmiocie umieszcza-
nia Nieletnich w Placówkach Podległych Ministerstwu edukacji Naro-
dowej i Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej. Zadaniem Grupy jest 
opracowanie projektu nowelizacji obowiązujących aktów prawnych re-
gulujących postępowanie w sprawach nieletnich. Projekt obejmie m.in.: 
reformę funkcjonowania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsulta-
cyjnych resortu sprawiedliwości, zmiany w zakresie wykonywania orze-
czeń w sprawach nieletnich, optymalizację funkcjonowania młodzieżo-
wych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii, 
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poprawę skuteczności oddziaływań placówek opiekuńczo-wychowaw-
czych, a także rozwiązanie problemu umieszczania tymczasowego.

Równocześnie w Ministerstwie edukacji Narodowej trwają prace 
nad nowelizacją rozporządzenia Ministra edukacji Narodowej z dnia 
26 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmo-
wania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym 
ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii. 
Nowelizacja tego rozporządzenia została ujęta w planie prac legislacyj-
nych Ministerstwa edukacji Narodowej na pierwsze półrocze 2009 r. 

124. ministra Sprawiedliwości (RPo–597126–IX/08) z dnia 
8 grudnia 2008 r. – w sprawie przestrzegania praw obywatelskich 
funkcjonariuszy Służby Więziennej w jednym z aresztów śledczych. 

Kontrola przeprowadzona w jednym z aresztów śledczych wykaza-
ła, iż były dyrektor tej jednostki mógł dopuszczać się szykan oraz nad-
używania swych uprawnień względem podległych mu funkcjonariuszy. 
W sprawie tej Rzecznik skierował wystąpienie do Dyrektora Generalnego 
Służby Więziennej. Z rozmów przeprowadzonych z funkcjonariuszami, 
jak i z uzyskanych kopii dokumentów wynika, że niektórzy funkcjona-
riusze skierowali do Ministra Sprawiedliwości skargi i wnioski w oma-
wianej kwestii, jednak dotychczas nie uzyskali jakiejkolwiek odpowiedzi. 
W niniejszej sprawie nie udało się ustalić, czy wnioski zainteresowa-
nych funkcjonariuszy w ogóle dotarły do Ministerstwa Sprawiedliwości. 
W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o zbadanie sprawy i poin-
formowanie o przyczynach nierozpoznania skarg w ustawowym terminie 
oraz przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi zainteresowanym. 

125. ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPo–577928–III/08) 
z dnia 8 grudnia 2008 r. – w sprawie długotrwałości postępowania 
w sprawie ustalenia choroby zawodowej. 

Do Rzecznika wpływały skargi dotyczące długotrwałości postępo-
wania w sprawie ustalenia choroby zawodowej. Analiza tych skarg 
pozwala stwierdzić, że na długotrwałość postępowania wpływ mają 
przede wszystkim obowiązujące rozwiązania prawne. 

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 19 czerwca 2008 r. (sygn. 
akt P 23/07) orzekł, że art. 237 § 1 pkt 2 i 3 Kodeksu pracy oraz roz-
porządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu 
chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach 
zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawo-
dowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach są niezgodne 
z art. 92 ust. 1 Konstytucji. Trybunał postanowił, że zaskarżone prze-
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pisy tracą moc obowiązującą z upływem dwunastu miesięcy od dnia 
ogłoszenia wyroku w Dzienniku ustaw RP. Sentencja wyroku została 
ogłoszona dnia 2 lipca 2008 r. (Dz. u. Nr 116, poz. 740).

Konieczność wykonania tego wyroku stwarza dogodną okazję 
do dokonania zmian legislacyjnych, które przyczynią się do wyeli-
minowania istniejących nieprawidłowości. Rzecznik postuluje przy-
jęcie takich rozwiązań, które będą dawały możliwość kontroli (nad-
zoru) nad jednostkami orzeczniczymi prowadzącymi postępowanie 
w sprawie rozpoznania choroby zawodowej, podobnie jak uczyniono 
to w przypadku nadzoru nad orzecznictwem w sprawach dotyczą-
cych niezdolności do pracy. Zasadne wydaje się także wprowadzenie 
w przepisach Kodeksu pracy zasady, że decyzje organów Inspekcji 
Sanitarnej o stwierdzeniu choroby zawodowej lub o braku podstaw 
do jej stwierdzenia, zostają poddane kontroli sądów powszechnych, 
tak jak ma to miejsce w stosunku do decyzji ZuS przyznających lub 
odmawiających prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.

126. ministra Infrastruktury (RPo–603857–VI/08) z dnia 8 
grudnia 2008 r. – w sprawie problemu bezpieczeństwa kierowców 
związanego z nieprawidłowym funkcjonowaniem urządzeń rejestru-
jących prędkość oraz niewłaściwym rozmieszczeniem znaków drogo-
wych określających dozwoloną prędkość pojazdów. 

W skargach, które wpłynęły do Rzecznika, obywatele sygnalizo-
wali, że urządzenia rejestrujące prędkość pojazdów rejestrowały inne 
wartości niż prędkość wskazywana na tarczy ich pojazdu. Kolejnym 
utrudnieniem wpływającym na obniżenie poczucia bezpieczeństwa 
kierowców sygnalizowanym przez obywateli jest nieprawidłowe roz-
mieszczenie znaków drogowych, w tym znaków wskazujących loka-
lizację urządzenia rejestrującego prędkość. Obowiązujące przepisy 
nie przewidują konieczności regularnego przeprowadzania kontroli 
rozmieszczenia znaków drogowych, ani konieczności okresowej kon-
troli urządzeń samorejestrujących prędkość kierowców (fotoradarów). 
Jednocześnie przepisy nie określają trybu zgodnie z którym kierowca, 
który otrzymał mandat w wyniku kontroli prędkości przeprowadzonej 
przez urządzenie rejestrujące mógłby skutecznie odwołać się od man-
datu, powołując się na nieprawidłowo rozmieszczone znaki drogowe 
lub nieprawidłową samorejestrację prędkości. Wykazanie w postępo-
waniu wyjaśniającym lub przed sądem, iż przyczyną zarejestrowanego 
przez fotoradary naruszenia ograniczeń prędkości było w istocie nie-
prawidłowe funkcjonowanie urządzenia rejestrującego prędkość lub 
nieprawidłowe rozmieszczenie znaków drogowych, jest w praktyce nie-
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możliwe. Rzecznik zwrócił się o zbadanie zasygnalizowanego problemu 
i poinformowanie o zajętym stanowisku. 

127. ministra kultury i Dziedzictwa narodowego (RPo–550854–
III/07) z dnia 8 grudnia 2008 r. – w sprawie wynagradzania pracow-
ników instytucji kultury. 

Nawiązując do wcześniejszego wystąpienia z dnia 8 lutego 2008 r., 
Rzecznik ponownie wyraził wątpliwość co do zgodności z art. 92 ust. 1 
Konstytucji przepisu art. 31 ustawy z dnia 25 października 1991 r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w brzmieniu: 
„Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodo-
wego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi,  
w drodze rozporządzenia, zasady wynagradzania pracowników insty-
tucji kultury.” Zdaniem Rzecznika przepis ten ma charakter blankie-
towy (nie można też zrekonstruować treści wytycznych na gruncie 
ustawy), a co się z tym wiąże, daje upoważnionemu prawodawcy zbyt 
daleko idącą swobodę w kształtowaniu merytorycznych treści roz-
porządzenia. W odpowiedzi z dnia 10 marca 2008 r. poinformowano 
Rzecznika, iż zasygnalizowany problem będzie przedmiotem prac le-
gislacyjnych w 2008 roku. Rzecznik zwrócił się z prośbą o podjęcie 
działań mających na celu oczekiwaną zmianę art. 31 powyższej usta-
wy i poinformowanie o zajętym stanowisku. 

128. Szefa Służby Celnej – Podsekretarza Stanu w minister-
stwie finansów (RPo–562574–IX/07) z dnia 8 grudnia 2008 r. 
– w sprawie obowiązku zwrotu równowartości składników umunduro-
wania przed okresem, na jaki umundurowanie to zostało przeznaczo-
ne, w wyniku zwolnienia funkcjonariusza celnego ze służby. 

Pismem z dnia 6 sierpnia 2007 r. Rzecznik zwrócił się do Ministra 
Finansów w sprawie zwrotu równowartości składników umundurowa-
nia przed okresem na jaki umundurowanie to zostało przeznaczone, 
w wyniku zwolnienia funkcjonariusza ze służby. Zdaniem Rzecznika 
regulujący niniejszą kwestię § 12 rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie umundurowania funkcjonariu-
szy celnych został wydany z przekroczeniem delegacji zawartej w art. 
40 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej, gdyż w prze-
pisie tym nie ma mowy o obowiązku zwrotu równowartości składni-
ków umundurowania. 

W odpowiedzi z dnia 3 września 2007 r. Szef Służby Celnej nie 
podzielił stanowiska Rzecznika o przekroczeniu delegacji ustawowej 
przez Ministra Finansów i zapewnił o powtórnym przeanalizowaniu 
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podnoszonego problemu w trakcie prac legislacyjnych, celem wpro-
wadzenia zapisów, które nie będą powodowały wątpliwości co do kon-
stytucyjności powoływanego rozporządzenia. W związku z upływem 
ponad roku czasu od uzyskania odpowiedzi, Rzecznik zwrócił się o 
wyrażenie jednoznacznego stanowiska w tej sprawie oraz poinformo-
wanie, na jakim etapie znajdują się prace nad projektem stosownych 
zmian.

Szef Służby Celnej – Podsekretarz Stanu w ministerstwie fi-
nansów (23.12.2008 r.) wyjaśnił, że zgodnie z art. 131 ust. 4 pkt 5 
projektu ustawy o Służbie Celnej, Minister właściwy do spraw finan-
sów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, przypadki, w jakich 
funkcjonariusz obowiązany jest do zwrotu równowartości składników 
umundurowania. Projekt ustawy został skierowany do Sejmu w dniu 
15 grudnia 2008 r.

129. komendanta Głównego Policji (RPo–602896–II/08) z dnia 
8 grudnia 2008 r. – w sprawie działań funkcjonariuszy Policji w sie-
dzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Do Rzecznika zwróciła się Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Pol-
skich, przedstawiając następującą sprawę. W dniu 31 października 
2008 r. do biura Stowarzyszenia przybyło dwóch oficerów z Komendy 
Głównej Policji, którzy – po wylegitymowaniu – zwrócili się z prośbą 
o udostępnienie na potrzeby Centralnego Biura śledczego czystych 
legitymacji Stowarzyszenia. Jako podstawę prawną prośby podali art. 
20a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Prezes Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich odmówiła wydania blankietów i poprosiła ofi-
cerów o przedstawienie stosownego wniosku na piśmie. Wniosek taki 
jednakże do dnia 12 listopada 2008 r. nie został jej przedłożony. 

Analiza opisanego zdarzenia nasuwa wątpliwości co do legalno-
ści i zasadności żądania funkcjonariuszy Policji. Jak bowiem wynika 
z art. 20a ustawy o Policji, przy wykonywaniu czynności operacyjno 
– rozpoznawczych policjanci, a w szczególnie uzasadnionych przy-
padkach także inne osoby, mogą posługiwać się dokumentami, które 
uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących policjanta (innej 
osoby) oraz środków, jakimi posługuje się przy wykonywaniu zadań 
służbowych. Organy administracji rządowej i samorządu terytorialne-
go mają obowiązek, w granicach swojej właściwości, udzielania Policji 
niezbędnej pomocy w zakresie wydawania i zabezpieczania odpowied-
nich dokumentów.

W przedstawionej sytuacji SDP nie było podmiotem obowiązanym 
do współpracy z Policją na podstawie art. 20a ust. 3b ustawy o Policji. 
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Wątpliwości budzi także sposób, w jaki policjanci próbowali uzyskać 
blankiety legitymacji SDP, w szczególności zaś brak pisemnego wnio-
sku. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o dokonanie oceny 
zasadności i legalności opisanych działań funkcjonariuszy Policji oraz 
poinformowanie o zajętym stanowisku. 

komendant Główny Policji (29.12.2008 r.) poinformował, że po-
wodem wystąpienia z prośbą do Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Polskich o wydanie czystych blankietów legitymacji SDP była ko-
nieczność realizacji zadań służbowych dotyczących wykrycia spraw-
ców przestępstwa zbrodni. Ponadto wskazał, że policjantom chodziło 
o czysty blankiet legitymacji, który w rozumieniu prawa nie jest do-
kumentem. Komendant podkreślił, że w powyższej sprawie przepro-
wadzono czynności sprawdzająco-wyjaśniające i nie dopatrzono się 
naruszenia prawa dającego podstawę do skierowania zawiadomienia 
o popełnieniu przestępstwa do prokuratury, jak również nie stwier-
dzono naruszenia dyscypliny służbowej przez policjantów.

130. Generalnego Inspektora ochrony Danych osobowych 
(RPo–561580–III/07) z dnia 8 grudnia 2008 r. – w sprawie sto-
sowania przez pracodawców nowoczesnych środków techniki w celu 
kontrolowania pracowników. 

W kręgu zainteresowań Rzecznika pozostają zagadnienia związane 
z ochroną danych osobowych w stosunkach pracy, w szczególności 
zaś kwestie dotyczące prawnych aspektów kontroli pracowników przy 
użyciu nowoczesnych środków techniki. 

W ostatnim czasie Rzecznik powziął wiadomość o uchyleniu przez 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w sprawie o usunię-
cie cyfrowej bazy linii papilarnych, decyzji Generalnego Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych o nakazie przywrócenia stanu zgodnego 
z prawem przez jedną z mławskich firm (wyrok z dnia 27 listopada 
2008 r., sygn. akt II SA/Wa 903/08). W związku z powyższym Rzecz-
nik zwrócił się o przedstawienie sprawy oraz przekazanie kopii powyż-
szego wyroku z uzasadnieniem.

Generalny Inspektor Danych osobowych (19.12.2008 r.) za-
pewnił, że przekaże Rzecznikowi kopię odpisu wyroku Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 listopada 2008 r., 
sygn. akt II SA/Wa 903/08. Ponadto wyjaśnił, że w toku przepro-
wadzonej w jednej z firm kontroli zgodności przetwarzania danych 
osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych, ustalono, 
że ewidencja czasu pracy odbywa się przy użyciu kart radiowych oraz 
rejestracji za pomocą czytników linii papilarnych. Pracownik może 
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wybrać sposób rejestracji. Dane biometryczne w postaci odcisków 
palców zbierane są na podstawie zgody wyrażonej przez pracownika 
w postaci pisemnego oświadczenia. Na podstawie ustalonego stanu 
faktycznego, Generalny Inspektor stwierdził, że przetwarzanie danych 
osobowych pracowników w zakresie kodów cyfrowych, odbywa się bez 
podstawy prawnej. Do przedmiotowego stanu faktycznego, w ocenie 
Generalnego Inspektora, nie znajdują zastosowania przepisy zezwa-
lające na przetwarzanie w celu prowadzenia ewidencji czasu pracy 
innych danych osobowych niż wymienione w art. 221 § 1 i 2 Kodeksu 
pracy. 

131. ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego 
(RPo–599766–II/08) z dnia 9 grudnia 2008 r. – w sprawie braku 
w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia uregulowania, 
które sankcjonowałoby prawo do zaskarżania samego uzasadnienia 
wyroku.

W zainteresowaniu Rzecznika pozostaje problem związany z bra-
kiem w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia uregulowa-
nia, które sankcjonowałoby prawo do zaskarżenia samego uzasadnie-
nia wyroku – tak jak to dopuszcza zdanie drugie § 2 art. 425 Kodeksu 
postępowania karnego. Omawiany problem wyłonił się na tle indy-
widualnych spraw kierowanych przez obywateli do Rzecznika. Moż-
liwość zaskarżenia samego uzasadnienia wyroku może mieć istotne 
znaczenie dla ochrony praw stron postępowania, a pozbawienie tego 
prawa stron postępowania w sprawach o wykroczenia jawi się jako 
niezgodne z Konstytucją, w tym z art. 32 ust. 1 i art. 78 Konstytucji. 
Skoro bowiem strony postępowania karnego mają zagwarantowane 
prawo do zaskarżenia jedynie uzasadnienia wyroku, to również takie 
prawo winny mieć zagwarantowane strony w sprawie o wykroczenie. 
Prawa stron postępowania nie powinny być ograniczane z tego tylko 
powodu, iż przedmiotem sprawy, w której występują jest wykroczenie, 
a nie przestępstwo. Rzecznik zwrócił się o udzielenie informacji, czy 
Ministerstwo Sprawiedliwości przewiduje podjęcie prac legislacyjnych 
mających na celu rozwiązanie przedstawionego problemu.

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Sprawiedliwości 
(30.12.2008 r.) stwierdził w odpowiedzi, że niedopuszczenie zaskar-
żenia samego uzasadnienia orzeczenia w postępowaniu w sprawach 
o wykroczenia jest rozwiązaniem celowym i uzasadnionym wagą i cha-
rakterem spraw rozstrzyganych w tym trybie. Wynika z zakładanego 
uproszczenia procedury w tych postępowaniach i wyraźnego odróżnie-
nia jej od procedury karnej. W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości 
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nie wydaje się, aby brak możliwości zaskarżenia przez strony samego 
uzasadnienia wyroku w sprawach o wykroczenia jawił się jako nie-
zgodny z art. 32 ust. 1 i art. 78 Konstytucji. Brak więc uzasadnionych 
podstaw do podjęcia prac legislacyjnych zmierzających do uzupełnie-
nia treści przepisu art. 103 § 4 k.p.s.w. o zdanie drugie dopuszczające 
zaskarżenie samego uzasadnienia orzeczenia.

132. ministra Sprawiedliwości (RPo–602710–I/08) z dnia 9 
grudnia 2008 r. – w sprawie sytuacji w środowisku prawniczym.

Rzecznik wyraził swoje zaniepokojenie pismem, które otrzymał 
od Niezależnego Stowarzyszenia Prokuratorów „Ad Vocem” w Jaworz-
nie. Jak wynika z jego treści, od około roku wielu uzdolnionych pro-
kuratorów zatrudnionych w prokuraturach rejonowych i okręgowych 
odchodzi z pracy w prokuraturze. Stowarzyszenie „Ad Vocem” jako 
przyczynę tego stanu rzeczy wskazuje narastającą frustrację środo-
wiska prokuratorskiego wywołaną brakiem perspektyw na godne wa-
runki pracy, płacy, stabilizacji zawodowej i przejrzystych zasad awan-
su. 

W szczególności podniesiono następujące kwestie: reformy proku-
ratury, w efekcie której miałoby dojść do ograniczenia niezależności 
prokuratorów, proponowanej likwidacji prokuratur apelacyjnych oraz 
odrębnego pionu do ścigania przestępczości zorganizowanej, co w opi-
nii członków Stowarzyszenia miałoby obniżyć znaczenie prokuratury 
w systemie organów państwa i zdeprecjonować rangę zawodu pro-
kuratora, niewywiązywania się z obietnic dotyczących podwyższenia 
wynagrodzeń prokuratorów, przewlekłości postępowań w sprawie 
przyznania prokuratorom awansu poziomego, czy kwestię aplikacji 
prokuratorskiej w kontekście powstających braków kadrowych w pro-
kuraturze. Stowarzyszenie wystosowało do Ministra Sprawiedliwości 
szereg pytań dotyczących poruszonych problemów. W związku z po-
wyższym Rzecznik zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji na te-
mat działań podjętych w związku z pismem Stowarzyszenia „Ad Vo-
cem”, w szczególności przesłanie kopii odpowiedzi udzielonej na po-
stawione w tym piśmie pytania.

133. ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego 
(RPo–547812–II/06) z dnia 9 grudnia 2008 r. – w sprawie potrzeby 
właściwej interpretacji treści art. 49 § 1 k.p.k. przez sądy, korzystnej 
dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. 

Rzecznik ponownie zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości z prośbą 
o reakcję na zgłaszane naruszenia praw i problemy ofiar przestępstw. 
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Podstawowym problemem jest zawężająca interpretacja art. 49 Kodek-
su postępowania karnego przez organy wymiaru sprawiedliwości, pole-
gająca na bezzasadnym odstępowaniu od rozważania, czy w przypadku 
danego czynu nie doszło do bezpośredniego naruszenia lub zagrożenia 
przez przestępstwo dobra prawnego konkretnych osób fizycznych. Sądy 
niejednokrotnie uznają, iż mimo istnienia osób, które poniosły wymier-
ne straty skutkiem przestępstwa, w przypadku niektórych przestępstw 
pokrzywdzony jest abstrakcyjny i nie istnieje zatem dająca się wymienić 
z imienia i nazwiska ofiara przestępstwa (problem ten występuje głównie 
w sprawach dotyczących przestępstw przeciwko wiarygodności doku-
mentów i przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości). Rzecznik 
zwrócił się o spowodowanie zbadania przedstawionego problemu. 

134. ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPo–593390–III/08) 
z dnia 9 grudnia 2008 r. – w sprawie prawa do odprawy pieniężnej 
z art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach 
rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedoty-
czących pracowników, w sytuacji rozwiązania stosunku pracy przez 
pracownika. 

Zdaniem Rzecznika istnieje potrzeba doprecyzowania art. 231 § 
4 Kodeksu pracy poprzez ustalenie, czy takie rozwiązanie stosunku 
pracy należy do katalogu przesłanek leżących po stronie pracodawcy 
skutkujących nabyciem przez pracownika prawa do odprawy pienięż-
nej. Zarówno w orzecznictwie, jak i wśród autorów komentujących 
przepis art. 231 § 4 Kodeksu pracy w zakresie prawa do przedmiotowej 
odprawy istnieją rozbieżności. Ich przyczyną, zdaniem Rzecznika, jest 
możliwość różnego rozumienia skutków, jakie przepisy prawa wiążą 
z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedze-
niem. Na tle regulacji zawartej w art. 231 § 4 Kodeksu pracy, Sąd 
Najwyższy w kilku orzeczeniach zaprezentował odmienne stanowiska 
co do prawa pracownika do odprawy, o której mowa w art. 8 usta-
wy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania 
z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowni-
ków, w sytuacji rozwiązania stosunku pracy przez pracownika. Rzecz-
nik zwrócił się o poinformowanie o zajętym stanowisku. 

135. ministra zdrowia (RPo–603878–X/08) z dnia 9 grudnia 
2008 r. – w sprawie problemu badania jakości produktów leczniczych 
i występowania na rynku fałszowanych produktów leczniczych. 

Z treści artykułu pt. Na rynku jest coraz więcej podrabianych le-
ków – tańszych, ale groźnych dla zdrowia zamieszczonego w „Gazecie 
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Prawnej” z dnia 25 listopada 2008 r. wynikało, że podrobione leki 
nie ominęły również Polski. Jednakże obowiązujące przepisy ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, nie zawierają od-
powiednich regulacji w tej sprawie. 

Niepokoi również sytuacja w zakresie badania jakości produktów 
leczniczych, zważywszy na powtarzające się przypadki zanieczyszcze-
nia leków i ich opakowań oraz ilość produktów leczniczych, co do któ-
rych Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wstrzymaniu 
w obrocie, wycofaniu z obrotu lub zakazie wprowadzenia do obrotu. 
Autorka artykułu pt. Corhydron znów może narażać życie pacjentów, 
zamieszczonego w dzienniku „Polska” z dnia 20 listopada 2008 r., 
powołuje się na wypowiedź dyrektora Narodowego Instytutu Leków, 
z której wynikało, że przed wejściem Polski do unii europejskiej leki 
były dokładniej kontrolowane niż obecnie. Rzecznik zwrócił się o prze-
kazanie informacji na temat działań Ministra Zdrowia w sprawie za-
pewnienia bezpieczeństwa leczenia, w tym poinformowanie o zamie-
rzeniach legislacyjnych w tej materii. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie zdrowia (22.12.2008 r.) 
poinformował, że w dniu 9 listopada 2007 r. powołano zarządzeniem 
Ministra Zdrowia międzyresortowy Zespół do Spraw Sfałszowanych 
Produktów Leczniczych, który odbył pierwsze posiedzenie w dniu 26 
lutego 2008 r. Do zadań Zespołu należy m.in. analiza i ocena stanu 
oraz określenie skutków zjawiska fałszowania produktów leczniczych, 
przygotowywanie zmian legislacyjnych i instytucjonalnych, pozwa-
lających na skuteczną walkę ze zjawiskiem fałszowania produktów 
leczniczych oraz doradztwo w zakresie: polityki i strategii ograni-
czenia ww. zjawiska, wdrożenia kompleksowego systemu zapew-
niającego ochronę przed wprowadzeniem do obrotu sfałszowanych 
produktów leczniczych, wdrożenia systemu szybkiego identyfikowa-
nia pojawienia się na rynku sfałszowanych produktów leczniczych, 
wdrożenia szybkiej wymiany informacji pomiędzy jednostkami/orga-
nami realizującymi zadania związane ze zwalczaniem sfałszowanych 
produktów leczniczych. 

Po wnikliwej analizie stwierdzono, że konieczne są zmiany w usta-
wie – Prawo farmaceutyczne. Projekt nowelizacji przekazano do uzgod-
nień zewnętrznych w dniu 4 listopada 2008 r. Obecnie trwa analiza 
zgłoszonych uwag. Zbieranie i analiza zgłoszeń dotyczących sfałszo-
wanych produktów leczniczych należy do zadań Głównego Inspekto-
ratu Farmaceutycznego. W odpowiedzi zapewniono ponadto, że w za-
kresie badania produktów leczniczych Polska nie odbiega od standar-
dów europejskich. 
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136. Prezesa urzędu ochrony konkurencji i konsumentów 
(RPo–603589–VI/08) z dnia 9 grudnia 2008 r. – w sprawie unor-
mowań zawartych w uchwalonych przez PZu życie S.A. ogólnych wa-
runkach dodatkowego ubezpieczenia na wypadek ciężkiej choroby.

Do Biura Rzecznika wpływały skargi dotyczące unormowań za-
wartych w uchwalonych przez Powszechny Zakład ubezpieczeń życie 
S.A. ogólnych warunkach dodatkowego indywidualnego ubezpiecze-
nia na wypadek ciężkiej choroby. Chodzi o definicję zawału serca, 
która, zgodnie ze wskazanymi uregulowaniami, musi spełniać łącznie 
trzy warunki: wystąpienie znamiennego wzrostu poziomu troponiny, 
pojawienie się patologicznego załamka Q w badaniu eKG oraz poja-
wienie się zaburzeń kurczliwości mięśnia sercowego. Jak wynikało 
ze skarg napływających do Biura Rzecznika, ustalone przez PZu ży-
cie S.A. kryteria są sprzeczne z obecnym stanem wiedzy medycznej, 
która przyjmuje nieobowiązkowe występowanie załamka Q w klinicz-
nym obrazie zawału serca. W myśl art. 3851 § 1 k.c. postanowienia 
umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie nie 
wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny 
z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone 
postanowienia umowne). Nie ulega wątpliwości, że zawarta w ogól-
nych warunkach dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia na wy-
padek ciężkiej choroby definicja zawału serca jest sprzeczna z do-
brymi obyczajami i wprowadza konsumentów w błąd. ubezpieczający 
się na okoliczność ryzyka, jakim jest zawał serca, nie przypuszczają 
bowiem, że mogą nie otrzymać stosownego odszkodowania. Rzecznik 
zwrócił się o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

137. ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi (RPo–582536–IV/08) 
z dnia 10 grudnia 2008 r. – w sprawie zakazu wytwarzania, wpro-
wadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycz-
nie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych 
przeznaczonych do użytku paszowego. 

Do Rzecznika zwróciły się w przedmiotowej sprawie organizacje 
gospodarcze zrzeszające producentów rolnospożywczych. Zgodnie 
z brzmieniem art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o pa-
szach, zabrania się wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowa-
nia w żywieniu zwierząt m.in. pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz 
organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku 
paszowego. W ocenie Rzecznika zakaz taki jest niezgodny z regulacjami 
prawnymi unii europejskiej oraz konstytucyjną zasadą wolności dzia-
łalności gospodarczej. Dyrektywa Parlamentu europejskiego i Rady 
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2001/18/We z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwal-
niania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie w art. 
22 stanowi, iż Państwa Członkowskie nie mogą zakazywać, ograniczać 
ani utrudniać wprowadzenia do obrotu organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie w charakterze lub w składzie produktów, które są zgodne 
z wymaganiami ustanowionymi w niniejszej dyrektywie. Rzecznik zwró-
cił się z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie. 

Sekretarz Stanu w ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju wsi 
(31.12.2008 r.) poinformował, że Rada Ministrów przyjmując w mar-
cu 2006 r. „Ramowe stanowisko Polski dotyczące organizmów gene-
tycznie zmodyfikowanych” opowiedziała się przeciwko wprowadzaniu 
do obrotu pasz genetycznie zmodyfikowanych i stosowania ich w ży-
wieniu zwierząt oraz przeciwko wprowadzaniu do uprawy genetycznie 
zmodyfikowanych: kukurydzy, rzepaku, buraka cukrowego, ziemnia-
ków i soi. Powyższe stanowisko stało się podstawą do wprowadzenia, 
na ostatnim etapie postępowania legislacyjnego w Sejmie, do ustawy 
z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach, zakazu wytwarzania, wprowadzania 
do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfi-
kowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Zakaz ten 
miał obowiązywać od dnia 12 sierpnia 2008 r. 

Przepisy wprowadzające w życie zakaz stosowania w żywieniu zwie-
rząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie 
zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego zostały za-
kwestionowane przez Komisję europejską. Wprowadzenie z dniem 12 
sierpnia 2008 r. zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i sto-
sowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz 
organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użyt-
ku paszowego skutkowałoby wystąpieniem trudności z zakupem ma-
teriałów paszowych tzw. tradycyjnych w ilości pokrywającej zapotrze-
bowanie krajowych producentów. W związku z uwarunkowaniami 
traktatowymi, jak również z licznymi protestami szeregu podmiotów, 
Rząd przygotował projekt zmiany ustawy o paszach. ustawą z dnia 26 
czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o paszach dokonano przesunięcia 
terminu wejścia w życie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obro-
tu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowa-
nych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych 
do użytku paszowego. Zgodnie z ww. ustawą zakazy zaczną obowiązy-
wać dopiero od dnia 1 stycznia 2013 r.

138. ministra Infrastruktury (RPo–591503–V/08) z dnia 10 
grudnia 2008 r. – w sprawie problemów pojawiających się w związku 
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ze stosowaniem art. 68 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami. 

Rzecznik zasygnalizował problemy, które pojawiły się na gruncie 
stosowania art. 68 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami, związane z jednej strony z nieumieszczeniem 
w ustawie z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce 
nieruchomościami oraz zmianie niektórych innych ustaw przepisów 
intertemporalnych, z drugiej zaś z istniejącymi trudnościami we właś-
ciwym i jednoznacznym odczytaniu intencji ustawodawcy, które legły 
u podstaw złagodzenia ograniczeń związanych z obrotem nierucho-
mościami wykupionymi z zasobów publicznych.

Przepisy ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o go-
spodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw wprowa-
dziły do ustawy o gospodarce nieruchomościami regulację przewidu-
jącą zachowanie prawa do bonifikaty od ceny nabycia lokalu miesz-
kalnego (art. 68 ust. 2a pkt 4 i 5). Pojawia się jednak wątpliwość, czy 
dodany ustawą nowelizującą przepis art. 68 ust. 2a pkt 5 znajduje 
zastosowanie wyłącznie do sytuacji, w której nabycie nieruchomości 
od jednostki samorządu terytorialnego bądź Skarbu Państwa nastąpi-
ło po dacie wejścia w życie owego przepisu tj. po dniu 21 października 
2007 r., czy też można go również stosować wówczas, gdy nabycie 
co prawda nastąpiło przed dniem 22 października 2007 r., jednak 
zbycie owej nieruchomości na rzecz osoby trzeciej miało miejsce już 
w dacie obowiązywania znowelizowanych przepisów. Ponadto sama 
treść przepisu art. 68 ust. 2a pkt 4 i 5 ustawy o gospodarce nieru-
chomościami nasuwa szereg wątpliwości. W skargach wpływających 
do Biura Rzecznika sygnalizowane są trudności we właściwym od-
czytaniu intencji ustawodawcy w zakresie użytych przez niego pojęć: 
„środki uzyskane z jego sprzedaży” oraz „cele mieszkaniowe”. 

Brak możliwości łatwego i jednoznacznego wyinterpretowania 
z przepisów norm prawnych umożliwiających określenie następstw 
zbycia nieruchomości uprzednio należącej do jednostki samorządu te-
rytorialnego lub Skarbu Państwa, wskazuje na naruszenie przez usta-
wodawcę reguł wywodzących się z art. 2 Konstytucji. Rzecznik zwrócił 
się o zajęcie stanowiska w sprawie, a w razie podzielenia przedsta-
wionej argumentacji, o spowodowanie podjęcia prac nad nowelizacją 
w omawianym zakresie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

139. ministra Spraw wewnętrznych i administracji (RPo–
568534–IX/07) z dnia 10 grudnia 2008 r. – w sprawie warunków 
przystąpienia funkcjonariuszy Policji do egzaminu oficerskiego.
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Do Rzecznika zwrócili się ze skargą funkcjonariusze Policji, słu-
chacze szkolenia dla absolwentów szkół wyższych I stopnia z zakre-
su zarządzania zasobami ludzkimi Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 
podnosząc, że dopuszczenie do egzaminu oficerskiego absolwentów 
studiów zawodowych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z tytułem 
licencjata dyskryminuje funkcjonariuszy Policji, absolwentów in-
nych studiów wyższych I stopnia z tytułem inżyniera. 

Możliwość przystąpienia do egzaminu oficerskiego wymaganego 
do mianowania na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów 
młodszych Policji funkcjonariuszy, absolwentów studiów I stopnia 
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie nie powoduje zastrzeżeń. Natomiast 
uzależnienie możliwości skierowania na szkolenie zawodowe dla ab-
solwentów szkół wyższych – jako alternatywy wobec studiów Wyższej 
Szkoły Policji – od posiadania m.in. wykształcenia wyższego z tytułem 
zawodowym magistra lub innym równorzędnym, stanowi naruszenie 
zasady równości oraz zasady proporcjonalności, wyrażonych w art. 32 
i art. 31 ust. 3 Konstytucji. 

Rzecznik zwrócił się o rozważenie możliwości zmiany treści § 11 
pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odby-
wania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji 
w zakresie, w jakim pozbawia on możliwości skierowania na szkole-
nie zawodowe dla absolwentów szkół wyższych funkcjonariuszy Policji 
z tytułem licencjata albo inżyniera. 

140. ministra Spraw zagranicznych oraz ministra zdrowia 
(RPo–602341–X/08) z dnia 10 grudnia 2008 r. – w sprawie leczenia 
i finansowania świadczeń medycznych udzielonych przebywającym 
nielegalnie w Polsce obywatelom ukrainy i Wietnamu. 

Problem opisany w wystąpieniu Rzecznika został poruszony w ar-
tykułach prasowych. Możliwości poniesienia przez cudzoziemca kosz-
tów świadczeń medycznych podlegają kontroli i stanowią warunek 
jego wjazdu na terytorium Polski. Nie rozwiązuje to jednak sprawy 
pokrycia kosztów leczenia podjętego w sytuacji zagrożenia zdrowia 
lub życia, gdy ZOZ ani lekarz nie ma prawa odmówić pomocy cudzo-
ziemcowi przebywającemu w Polsce nielegalnie, bez gwarancji ze stro-
ny osoby zapraszającej oraz bez polisy ubezpieczeniowej na wypadek 
konieczności poddania się leczeniu. Powoduje to powstanie po stronie 
świadczeniodawcy kosztów, bez możliwości ich pokrycia, co nieko-
rzystnie wpływa na kondycję finansową świadczeniodawcy i ogranicza 
możliwości realizacji zakontraktowanych świadczeń. Zasady korzy-



146

stania cudzoziemców ze świadczeń zdrowotnych poza systemem po-
wszechnego ubezpieczenia zdrowotnego mogą być określone w prze-
pisach odrębnych i umowach międzynarodowych. Stosowne umowy 
dwustronne między Polską a ukrainą oraz Polską a Wietnamem, nie 
zostały zawarte. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o po-
informowanie, czy przewiduje się dwustronne uregulowanie z ukrai-
ną i Wietnamem sprawy udzielania świadczeń zdrowotnych w Polsce 
obywatelom tych państw. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie zdrowia (18.12.2008 r.) 
stwierdził w odpowiedzi, że najbardziej właściwe wydaje się rozwią-
zanie polegające na zagwarantowaniu zakładom opieki zdrowotnej 
oraz lekarzom prowadzącym indywidualne praktyki zwrotu kosztów 
niezbędnych świadczeń udzielonych obcokrajowcom, przez odpowied-
nie władze samorządowe, tj. gminy, bądź powiaty, na terenie których 
działają świadczeniodawcy. Należałoby zatem zmierzać w kierunku 
rozwiązania, w którym tego rodzaju pomoc traktowana byłaby jako 
rodzaj szeroko pojętej pomocy społecznej, ta zaś, nie tylko w warun-
kach polskich, ale także w świetle standardów europejskich, jest do-
meną samorządów lokalnych. 

minister Spraw zagranicznych (31.12.2008 r.) poinformował, iż 
nie widzi możliwości rozwiązania opisanego problemu drogą zawar-
cia umowy międzynarodowej, gdyż tego rodzaju działanie stanowiłoby 
formę traktatowego sankcjonowania nielegalnego pobytu obywateli 
tych państw w Polsce. 

141. ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego 
(RPo–495652–VII/05) z dnia 10 grudnia 2008 r. – w sprawie kary 
dyscyplinarnej dla osób tymczasowo aresztowanych, polegającej 
na zakazie dokonywania zakupu artykułów dopuszczonych do sprze-
daży w areszcie śledczym.

W wystąpieniu z dnia 10 stycznia 2006 r. Rzecznik zwrócił się 
do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie inicjatywy legislacyjnej w celu 
zmiany przepisu art. 222 § 2 pkt 7 Kodeksu karnego wykonawczego. 
Rzecznik stanął na stanowisku, że przepis ten w sposób nieuzasadnio-
ny różnicuje sytuację skazanych i tymczasowo aresztowanych, na nie-
korzyść tych drugich, w zakresie wymierzania kary dyscyplinarnej po-
zbawienia na czas określony prawa dokonywania zakupów w zakła-
dzie karnym. Ponadto, ponieważ tymczasowo aresztowany ukarany 
tą karą, nie może zakupić w kantynie m. in. znaczków pocztowych, 
kopert i artykułów piśmiennych, zastosowanie tej kary dyscyplinarnej 
pociąga za sobą konsekwencje w postaci pozbawienia lub co najmniej 
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ograniczenia możliwości prowadzenia przez tymczasowo aresztowane-
go korespondencji. Oznacza to pozbawienie lub ograniczenie możliwo-
ści korzystania z przysługujących mu praw, w szczególności: prawa 
do utrzymywania więzi z rodziną, kontaktu z obrońcą i pełnomocni-
kiem, a także prawa do korzystania ze środków zaskarżania decyzji 
i orzeczeń wydawanych w postępowaniu karnym. 

W odpowiedzi udzielonej dnia 13 lutego 2006 r. Minister Spra-
wiedliwości zapewnił, że w najbliższym czasie podejmie inicjatywę 
ustawodawczą w celu odpowiedniej zmiany przepisu art. 222 § 2 pkt 
7 Kodeksu karnego wykonawczego. Niestety, pomimo upływu blisko 
trzech lat, do chwili obecnej stosowne zmiany nie zostały wprowa-
dzone. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o powiadomienie 
o aktualnym stanie prac legislacyjnych w przedmiotowym zakresie.

142. Prezesa zakładu ubezpieczeń Społecznych (RPo–603732–
III/08) z dnia 10 grudnia 2008 r. – w sprawie spłaty należności z ty-
tułu składek osób, które pobierały zasiłek macierzyński lub przeby-
wały na urlopie wychowawczym i prowadziły jednocześnie działalność 
pozarolniczą.

Rzecznik z zadowoleniem przyjął zapowiedź odstąpienia przez ZuS 
od żądania zapłaty odsetek za należności z tytułu składek, egzekwo-
wane od osób, które pobierając zasiłek macierzyński albo zasiłek 
w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub przebywając na urlopie wy-
chowawczym prowadziły jednocześnie działalność pozarolniczą. Dzia-
łania te mają objąć okres od stycznia 1999 r. do maja 2001 r. Końco-
wa data spowodowana jest zmianą przepisów ustawy z dnia 13 paź-
dziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, które weszły 
w życie 18 maja 2001 r. i nałożyły na płatników składek obowiązek 
zgłaszania do ubezpieczeń osób przebywających na urlopach wycho-
wawczych lub pobierających zasiłki macierzyńskie albo zasiłki w wy-
sokości zasiłku macierzyńskiego. Nowe przepisy zobowiązały te osoby 
do informowania płatników o podleganiu ubezpieczeniom społecznym 
z innego tytułu niż przebywanie na urlopie lub pobieranie zasiłku. 

Tymczasem, na tle interpretacji art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 
9 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, nadal zapadały 
rozbieżne wyroki Sądu Najwyższego. Dopiero uchwała Sądu Najwyż-
szego z dnia 23 maja 2006 r. (sygn. III uZP 2/06), podjęta na wniosek 
Rzecznika, rozstrzygnęła jednoznacznie kwestię obowiązku ubezpie-
czeń społecznych osób, które pobierając zasiłek macierzyński albo za-
siłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub przebywając na urlopie 
wychowawczym prowadziły jednocześnie działalność pozarolniczą. 
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W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o rozważenie moż-
liwości podjęcia dalszych decyzji korzystnych dla zainteresowanych, 
a w szczególności objęcia korzystnymi zasadami w zakresie spłaty na-
leżności z tytułu składek również tych osób, które pobierały zasiłek 
macierzyński lub przebywały na urlopie wychowawczym i prowadziły 
jednocześnie działalność pozarolniczą w okresie do podjęcia uchwały 
przez Sąd Najwyższy. 

Członek zarządu zuS (23.12.2008 r.) poinformował, że w okre-
sie pobierania zasiłku macierzyńskiego lub przebywania na urlopie 
wychowawczym i jednoczesnego prowadzenia pozarolniczej działalno-
ści gospodarczej, w sytuacji gdy prawo do zasiłku nie zostało naby-
te z tytułu prowadzenia działalności, osoba podlega obowiązkowym 
ubezpieczeniom społecznym z tego ostatniego tytułu. W konsekwencji 
powinna obowiązkowo opłacać składki na ubezpieczenia społeczne 
z tytułu prowadzonej działalności. Stanowisko to ZuS prezentował 
od wejścia w życie przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecz-
nych, tj. od 1999 r. Natomiast sądy w niektórych sprawach wyda- 
wały wyroki zmieniające decyzje ZuS i stwierdzające, że osoby prowa-
dzące pozarolniczą działalność mają obowiązek w takich przypadkach 
opłacania tylko składki zdrowotnej. Ostatecznie prawidłowość stano-
wiska ZuS potwierdziła uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 
2006 r. 

Biorąc pod uwagę niejednolite orzecznictwo sądowe w zakresie 
stanu prawnego obowiązującego do maja 2001 r., terenowe jednostki 
organizacyjne ZuS zostały zobowiązane do uwzględnienia wszystkich 
występujących w badanych sprawach okoliczności na korzyść osób, 
które w okresie od stycznia 1999 r. do maja 2001 r. pobierały zasiłek 
macierzyński lub przebywały na urlopie wychowawczym i prowadziły 
pozarolniczą działalność oraz nie zgłosiły się do ubezpieczeń społecz-
nych z tytułu prowadzenia tej działalności. We wszystkich uzasadnio-
nych przypadkach, zostanie tym osobom wyznaczony termin do opła-
cenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 
za powyższy okres, po potwierdzeniu, że faktycznie w tym okresie była 
prowadzona działalność gospodarcza. Ponadto osoby te będą mogły 
wystąpić z wnioskiem o ratalną spłatę składek.

Sprawy osób spełniających omawiane uwarunkowania po dniu  
1 czerwca 2001 r., w razie konieczności weryfikacji zakresu podlega-
nia ubezpieczeniom za okres pobierania zasiłku macierzyńskiego lub 
przebywania na urlopie wychowawczym, będą rozpatrywane indywi-
dualnie.
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143. ministra zdrowia (RPo–601187–X/08) z dnia 10 grudnia 
2008 r. – w sprawie możliwości funkcjonowania w Polsce izb porodo-
wych.

Rzecznik, po zapoznaniu się z doniesieniami środków masowego 
przekazu w sprawie zamiaru zaprzestania kontraktowania świadczeń 
zdrowotnych z Izbą Porodową w Lędzinach (m.in. artykuły zamiesz-
czone w „Gazecie Wyborczej” z dnia 21 i 24 października 2008 r. pt. 
Zamknąć Anioły, bo nie operują i Lędziny: Tu się rodzą całe rodziny), 
postanowił podjąć postępowanie wyjaśniające w sprawie możliwości 
funkcjonowania w Polsce izb porodowych oraz korzystania ze świad-
czeń tych izb w ramach środków publicznych. 

Z wyjaśnień udzielonych dnia 20 listopada 2008 r. przez Dyrekto-
ra śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz z treści artykułu NFZ 
likwiduje Anioły – izbę porodową w Lędzinach, zamieszczonego w „Ga-
zecie Wyborczej” z dnia 29–30 listopada 2008 r. wynikało, że Izba 
Porodowa w Lędzinach nie uzyska kolejnej umowy na udzielenie 
świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz ubezpieczonych. Podkreślenia 
wymaga fakt, że obowiązujące przepisy nie zawierają regulacji doty-
czących funkcjonowania izb porodowych jako pozaszpitalnych form 
opieki okołoporodowej. 

Rzecznik stwierdził w wystąpieniu, iż niezależność i samodzielność 
położnej w zakresie prowadzenia i przyjęcia porodu fizjologicznego, 
gwarantowana w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej, nie znaj-
duje potwierdzenia w innych przepisach i w efekcie prowadzi do ogra-
niczenia roli położnej w prowadzeniu pozaszpitalnej opieki okołoporo-
dowej, która – jak się wydaje – spełnia oczekiwania kobiet rodzących. 
W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o poinformowanie o 
stanowisku Ministra Zdrowia w sprawie możliwości rozwoju w Polsce 
izb porodowych oraz w sprawie kontynuowania umowy o udzielanie 
świadczeń zdrowotnych na rzecz ubezpieczonych przez Izbę Porodową 
w Lędzinach. 

144. ministra zdrowia (RPo–580991–X/08) z dnia 11 grudnia 
2008 r. – w sprawie sytuacji epidemiologicznej chorób przenoszonych 
drogą płciową. 

Nawiązując do dotychczasowej korespondencji w sprawie sytu-
acji epidemiologicznej chorób przenoszonych drogą płciową (RPO–
580991–X/08 z dnia 8 lutego 2008 r., odpowiedź z dnia 11 marca 
2008 r.), Rzecznik wyraził satysfakcję z finalizowania procesu legisla-
cyjnego nowej ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi. 
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We wcześniejszym wystąpieniu Rzecznik zwrócił się o spowodowa-
nie zweryfikowania szeroko rozumianej polityki w zakresie zapobie-
gania chorobom szerzącym się drogą płciową, powołując się na dane 
z raportu Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Przenoszonych 
Drogą Płciową Warszawskiego uniwersytetu Medycznego. W odpowie-
dzi uznano, iż obawy co do załamania się nadzoru nad chorobami 
przenoszonymi drogą płciową nie znajdują potwierdzenia w rzeczy-
wistości. Tymczasem listopadowy meldunek Narodowego Instytutu 
Zdrowia Publicznego – PZh i Głównego Inspektoratu Sanitarnego 
o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach przynosi niepo-
kojącą informację o sytuacji epidemiologicznej chorób przenoszonych 
drogą płciową w 2007 r. Polityka państwa w zakresie zwalczania cho-
rób przenoszonych drogą płciową powinna uwzględniać ich społeczny 
charakter i zapewnić środki finansowe konieczne do bezpłatnego le-
czenia, badań profilaktycznych i działań edukacyjnych. udokumento-
wane informacje z raportu i stanowisko przedstawione w odpowiedzi 
Ministerstwa Zdrowia wykazują zasadnicze rozbieżności. W związku 
z powyższym Rzecznik zwrócił się o udzielenie wyjaśnień i informacji 
w sprawie podjętych działań. 

145. ministra Spraw wewnętrznych i administracji (RPo–
529615–V/06) z dnia 15 grudnia 2008 r. – w sprawie trybu wy-
konania ostatecznych decyzji o opróżnieniu lokalu mieszkalnego po-
zostającego w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Mini-
strowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Problem będący przedmiotem wystąpienia został po raz pierwszy 
przedstawiony Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji w wy-
stąpieniu Rzecznika z dnia 5 kwietnia 2007 r. Wyłonił się on na tle 
skarg od policjantów, a także od emerytów i rencistów policyjnych, 
którzy w listach kierowanych do Rzecznika wyrażali obawę, iż opróż-
nienie zajmowanych przez nich lokali zostanie przeprowadzone „na 
bruk”, bez zapewnienia im lokalu socjalnego, czy choćby pomieszcze-
nia tymczasowego, o którym mowa w art. 1046 Kodeksu postępowa-
nia cywilnego. W opinii Rzecznika zachodzi konieczność uregulowa-
nia w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji trybu oraz organów 
właściwych do przeprowadzenia egzekucji obowiązku wynikającego z 
prawomocnych decyzji o opróżnieniu lokalu, celem wyeliminowania 
wątpliwości powstających w tym zakresie w praktyce. 

W odpowiedzi z dnia 26 lutego 2008 r. poinformowano, że MSWiA 
w 2008 r. planuje przeprowadzenie debaty publicznej mającej na celu 
wypracowanie kształtu przyszłych zmian w ustawach normujących 
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zasady działania służb podległych MSWiA. W trakcie debaty uwzględ-
nione zostaną również uwagi i sugestie przekazywane w wystąpie-
niach Rzecznika. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się z proś-
bą o wskazanie, czy zapowiadane działania zostały przez resort podję-
te i ewentualnie jakie są ich rezultaty.

146. ministra zdrowia (RPo–581156–X/08) z dnia 15 grudnia 
2008 r. – w sprawie zachorowań na biegunkę u dzieci do lat dwóch.

Sprawą przesądzającą o zajęciu się tym problemem przez Rzeczni-
ka były narastające na przełomie lat 2007/2008 zakłócenia w funk-
cjonowaniu szpitali pediatrycznych, co w opinii specjalistów może 
mieć wpływ na pogorszenie się warunków sanitarnych oddziałów 
i szerzenie się zakażeń szpitalnych. Zagrożenie jest tym większe, iż 
na oddziałach szpitalnych wykonuje się za mało badań mikrobiolo-
gicznych. Mimo tak niepokojących opinii ekspertów, w odpowiedzi Mi-
nisterstwa Zdrowia na wystąpienie Rzecznika z dnia 11 lutego 2008 
r. znalazły się przeciwstawne informacje odnośnie do: rzekomego na-
rastania zagrożenia epidemiologicznego dla dzieci w wieku do lat 2, 
spowodowanego przez zakażenia jelitowe; rzekomego pogarszania się 
jakości nadzoru epidemiologicznego; rzekomych zaniedbań w zakresie 
zapobiegania biegunkom u dzieci do lat 2.

Argumentacja użyta do uzasadnienia tych twierdzeń wzbudziła jed-
nak poważne wątpliwości Rzecznika. Po pierwsze dla podważenia opinii 
lekarzy – epidemiologów o narastaniu zagrożenia epidemiologicznego 
przedstawione zostały liczby bezwzględne zachorowań na biegunki 
u dzieci do lat 2. w okresie ostatniego XX – lecia. Trudno zrozumieć, 
dlaczego dla oceny zagrożenia epidemiologicznego nie zostały użyte 
standaryzowane współczynniki zachorowań w poszczególnych latach. 
Po drugie, zakwestionowanie ocen specjalistów i krajowych konsultan-
tów o pogarszaniu się jakości nadzoru epidemiologicznego nie zostało 
uwiarygodnione w stopniu wystarczającym. Po trzecie odrzucenie opi-
nii co do zaniedbań w zakresie zapobiegania biegunkom u dzieci do lat 
2, nie zostało poparte informacjami, które świadczyłyby o podjęciu 
skoordynowanych na szczeblu krajowym działań w zakresie oświaty 
zdrowotnej nakierowanych na zapobieganie infekcjom jelitowym u naj-
młodszych dzieci. Inne stwierdzenia, np. że do zakażeń i zatruć po-
karmowych u dzieci do lat 2 dochodzi niemal wyłącznie w środowisku 
domowym, a zakażenia rotawirusowe zazwyczaj mają lekki przebieg 
i nie powodują trwałych następstw zdrowotnych oraz wiążą się z ni-
skimi kosztami leczenia, wydają się sprzeczne z ogólnie dostępnymi w 
raportach i literaturze naukowej opiniami ekspertów, którzy alarmu-
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ją o innych ważnych źródłach zakażeń, np. w środowisku szpitalnym. 
Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska i udzielenie informacji o po-
dejmowanych przez resort zdrowia środkach zaradczych. 

147. Sekretarza Stanu w ministerstwie Sprawiedliwości (RPo–
598810–VII/08) z dnia 15 grudnia 2008 r. – w sprawie procedur 
związanych ze zwalnianiem z jednostek penitencjarnych ciężko cho-
rych, nieprzytomnych skazanych, wobec których orzeczono przerwę 
w wykonaniu kary. 

Na kanwie sprawy opisanej w artykule Więzień nie żyje, areszt 
umywa ręce, opublikowanym w „Rzeczpospolitej” z 13–14 września 
2008 r., Rzecznik wystąpił do Dyrektora Generalnego Służby Więzien-
nej w celu ustalenia, czy zabezpieczone są i realizowane prawa ska-
zanych, którzy przekazywani są do szpitala wolnościowego w ciężkim 
stanie, w szczególności prawo do ich podmiotowego traktowania, nie-
zwłocznego powiadamiania najbliższych o zagrożeniu ich życia i zdro-
wia, a także godnej śmierci i pochówku. 

udzielona odpowiedź nie wyjaśniła wątpliwości co do obowiązy-
wania i stosowania procedur w sytuacji zwalniania z jednostek peni-
tencjarnych ciężko chorych, nieprzytomnych skazanych, wobec któ-
rych orzeczono przerwę w wykonaniu kary. Z odpowiedzi wynikało, 
że przeprowadzenie zwolnienia z jednostki penitencjarnej przekazanego 
do szpitala skazanego sprawiło, iż z tą chwilą faktycznie przestał istnieć 
jakikolwiek podmiot, który mógłby zabezpieczyć jego prawa. W odpo-
wiedzi nie zapowiedziano zresztą prac nad wprowadzeniem ogólnie obo-
wiązujących przepisów, dzięki którym zasadą stanie się informowanie 
rodziny (osób bliskich) w tego typu przypadkach. Stwierdzono jedynie, 
że wdrożenie procedur informowania osób bliskich w sytuacjach na-
głego pogorszenia stanu zdrowia osadzonych polecił Dyrektor Aresztu 
śledczego w Lublinie. Tymczasem taki obowiązek dotyczy kierownictwa 
wszystkich zakładów karnych i aresztów śledczych. Rzecznik zwrócił 
się o zajęcie stanowiska w sprawie potrzeby wprowadzenia regulacji, 
które zabezpieczą prawa skazanych przekazywanych do szpitali wol-
nościowych w ciężkim stanie oraz dopracowania przepisów odnoszą-
cych się do wypadków nadzwyczajnych i zasad ich badania, a także 
nadania im rangi przepisów ogólnie obowiązujących w części mającej 
charakter gwarancyjny.

148. ministra Środowiska (RPo–599570–X/08) z dnia 15 grud-
nia 2008 r. – w sprawie posiadania zwierząt niebezpiecznych dla ży-
cia i zdrowia ludzi. 
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Przepis art. 73 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 
w brzmieniu nadanym na mocy art. 1 pkt 37 ustawy z 3 października 
2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych 
ustaw, wprowadza dwie kategorie zwierząt niebezpiecznych dla życia 
i zdrowia ludzi. Pierwsza kategoria obejmuje najbardziej niebezpiecz-
ne gatunki lub grupy gatunków zwierząt. ustanowiono zakaz ich po-
siadania, przetrzymywania, sprowadzania z zagranicy, sprzedaży, wy-
miany, wynajmu, darowizny i użyczania podmiotom nieuprawnionym, 
wprowadzając odstępstwa od tych zakazów w przypadku ogrodów zoo-
logicznych, cyrków, placówek naukowych prowadzących badania nad 
zwierzętami oraz ośrodków rehabilitacji zwierząt. Do drugiej kategorii 
zaliczono pozostałe gatunki lub grupy gatunków zwierząt niebezpiecz-
nych dla życia lub zdrowia ludzkiego. Regionalny dyrektor ochrony 
środowiska może zezwolić na odstępstwa odnośnie do ich posiadania, 
przetrzymywania i sprowadzania z zagranicy. 

Na mocy art. 11 ustawy z 3 października 2008 r., obecny posiadacz 
zwierzęcia należącego do gatunku uznanego za niebezpieczny, jest obo-
wiązany w terminie 6 miesięcy (dla pierwszej kategorii) lub 12 miesięcy 
(dla kategorii drugiej) od wejścia w życie przepisów wykonawczych okre-
ślających gatunki lub grupy zwierząt zaliczonych do poszczególnych ka-
tegorii, warunków ich przetrzymywania oraz sposobów ich znakowania 
– uzyskać zezwolenie oraz złożyć wniosek o dokonanie wpisu do reje-
stru albo przekazać zwierzę podmiotowi uprawnionemu do jego posia-
dania. Rzecznik nie kwestionuje samej idei wprowadzenia ograniczeń 
dotyczących posiadania zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia, 
jednak w jego ocenie obowiązek przekazania zwierząt bez stosownej re-
kompensaty dla dotychczasowego właściciela, może budzić wątpliwości 
co do zgodności z art. 21 ust. 2 Konstytucji, dopuszczającym wywłasz-
czenie na cele publiczne jedynie za słusznym odszkodowaniem. Tym 
bardziej, że dotychczas posiadanie zwierząt niebezpiecznych było legal-
ne. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w tej sprawie.

149. komendanta Głównego Policji (RPo–581475–IX/08) 
z dnia 16 grudnia 2008 r. – w sprawie prawa funkcjonariusza Policji 
do zwolnienia od zajęć służbowych w wymiarze dwóch dni z tytułu 
opieki nad dzieckiem. 

Do Rzecznika zwrócił się ze skargą funkcjonariusz Policji, któremu 
odmówiono zwolnienia od zajęć służbowych w wymiarze dwóch dni 
z tytułu opieki nad dzieckiem w wieku do lat 14. Komendant Woje-
wódzki Policji uzasadnił odmowę przyznania zwolnienia m.in. treś-
cią § 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
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z dnia 2 września 2002 r. w sprawie szczegółowych praw i obowiązków 
oraz przebiegu służby policjantów wskazując, że art. 188 Kodeksu 
pracy nie ma w omawianej sytuacji zastosowania. Z informacji uzy-
skanych przez Rzecznika wynika, że takie stanowisko prezentowane 
jest również przez inne garnizony Policji na terenie kraju.

Analizując normy prawne wynikające z treści § 8 rozporządzenia 
należy odnieść się do art. 79 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Po-
licji, zgodnie z którym, policjantowi–kobiecie przysługują szczególne 
uprawnienia przewidziane dla pracownic według przepisów prawa 
pracy, jeśli przepisy ustawy o Policji nie stanowią inaczej. Od 1 stycz-
nia 2004 r., w wyniku zmiany przepisów Kodeksu pracy, omawia-
ne zwolnienie służy pracownikom obu płci, na równych zasadach. 
W związku z powyższym uniemożliwienie funkcjonariuszowi–męż-
czyźnie, którego żona nie pełni służby w Policji, zwolnienia w wymia-
rze dwóch dni (w ciągu roku) opieki nad dzieckiem w wieku do lat 14, 
narusza obowiązujące w tym zakresie przepisy pragmatyki służbowej 
oraz Kodeksu pracy, a ponadto art. 32 i art. 33 w związku z art. 8 
ust. 2 Konstytucji. Rzecznik zwrócił się do Komendanta Głównego Po-
licji o zaprzestanie dotychczasowej praktyki odmawiania funkcjona-
riuszom–mężczyznom zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem. 

150. ministra Środowiska (RPo–565317–IV/07) z dnia 17 grud-
nia 2008 r. – w sprawie stanu realizacji prac nad poprawą bezpie-
czeństwa zapory we Włocławku. 

W nawiązaniu do odpowiedzi Ministra środowiska z dnia 25 stycz-
nia 2008 r. na wystąpienie Rzecznika z dnia 28 września 2007 r. do-
tyczące stopnia wodnego we Włocławku, Rzecznik zwrócił się z prośbą 
o udzielenie wyjaśnień w sprawie realizacji prac nad poprawą bez-
pieczeństwa przedmiotowej zapory. Rzecznik zwrócił się także o in-
formacje dotyczące pozyskiwania dodatkowych środków na realizację 
przedmiotowego projektu.

151. ministra kultury i Dziedzictwa narodowego (RPo–602346–
IV/08) z dnia 17 grudnia 2008 r. – w sprawie naruszenia praw au-
torskich Jerzego hoffmana przez sąd ukraiński. 

Z informacji prasowych wynikało, że Republika ukrainy nie za-
pewnia odpowiedniej ochrony praw autorskich twórców, których dzie-
ła są w tym kraju wykorzystywane na różnych polach eksploatacji. 
W wyniku tego naruszane są również prawa polskich twórców, o czym 
może świadczyć szeroko komentowany, przegrany proces Jerzego 
hoffmana o wynagrodzenie za emitowanie w telewizji i wydawanie 
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na płytach DVD filmów, które wyreżyserował. W artykule zamiesz-
czonym na portalu Gazeta.pl wskazuje się, iż podstawą oddalenia 
roszczeń Jerzego hoffmana było uznanie przez sąd, iż reżyser nie jest 
podmiotem prawa autorskiego. 

Tymczasem w umowach międzynarodowych, które ze względu na mię-
dzynarodowy obieg dóbr kultury wyznaczają podstawowe standardy 
ochrony praw własności intelektualnej, zastrzega się wyraźnie wyłączne 
prawa twórcy dzieła do korzystania z niego i rozporządzania nim, a w tym 
prawo do wynagrodzenia za jego używanie. Podstawowy traktat w tej 
materii, jakim jest Akt paryski Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł 
literackich i artystycznych podpisany przez Republikę ukrainy w dniu 
25 lipca 1995 r., zapewnia, iż autor (twórca) dzieła korzysta z ochrony 
swoich praw we wszystkich państwach, które sygnowały tą umowę. 

W związku z pojawiającymi się przypuszczeniami, iż Republika 
ukrainy nie respektuje wiążących ją umów międzynarodowych i na-
rusza prawa obywateli polskich, Rzecznik zwrócił się o zbadanie po-
wyższego problemu i wskazanie, czy planowane są działania zmierza-
jące do zagwarantowania właściwej ochrony praw autorskich polskich 
twórców na terenie Republiki ukrainy.

152. ministra Sprawiedliwości (RPo–589367–V/08) z dnia 17 
grudnia 2008 r. – w sprawie wierzycieli, którzy nie są w stanie wejść 
w posiadanie nieruchomości, ani doprowadzić do eksmisji byłych 
właścicieli, mimo posiadania tytułu wykonawczego w postaci prawo-
mocnego postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości, za-
opatrzonego w klauzulę wykonalności.

Do Rzecznika wpływały skargi od wierzycieli, którzy pomimo posia-
dania tytułu wykonawczego w postaci prawomocnego postanowienia 
o przysądzeniu własności nieruchomości, zaopatrzonego w klauzulę 
wykonalności, nie są w stanie wejść w posiadanie nieruchomości, ani 
doprowadzić do eksmisji byłych właścicieli. Komornicy stoją bowiem 
na stanowisku, iż na podstawie ww. postanowienia możliwe jest jedynie 
wprowadzenie wierzyciela w posiadanie lokalu, brak natomiast podstaw 
do usuwania z niego osób i rzeczy. Wskazują jednocześnie na koniecz-
ność legitymowania się dodatkowym orzeczeniem sądu nakazującym 
dłużnikowi opuszczenie i opróżnienie lokalu. Jednocześnie powództwa 
o wydanie nieruchomości (eksmisyjne) składane przez wierzycieli, są od-
dalane. W ocenie sądów postanowienie o przysądzeniu własności nieru-
chomości zawiera w sobie nakaz wydania nieruchomości nabywcy. 

W praktyce okazuje się, iż norma wynikająca z art. 999 § 1 k.p.c. 
daje podstawę jedynie do wprowadzenia nowego właściciela w posiada-
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nie nieruchomości, nie jest jednak traktowana jako tytuł egzekucyjny 
nakazujący dłużnikowi opróżnienie lokalu. Z tego względu celowym 
wydaje się dokonanie zmiany w omawianym przepisie poprzez wska-
zanie, iż prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest 
także tytułem egzekucyjnym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie 
nieruchomości oraz do opróżnienia jej przez dłużnika egzekwowane-
go oraz osoby i rzeczy prawa jego reprezentujące. Rzecznik wystąpił 
o zajęcie stanowiska w sprawie, a w przypadku podzielenia przedsta-
wionej argumentacji, o spowodowanie podjęcia prac nad nowelizacją 
w omawianym zakresie art. 999 k.p.c. 

153. ministra zdrowia (RPo–605036–X/08) z dnia 17 grudnia 
2008 r. – w sprawie Karty Praw Kobiety Rodzącej oraz systemu opieki 
nad matką i dzieckiem. 

Opracowana w Biurze Rzecznika Karta Praw Kobiety Rodzącej spot-
kała się z żywym zainteresowaniem i aprobatą społeczną: w dniach 
2–14 grudnia 2008 r. została podpisana przez ponad 2 tysiące inter-
nautów. Napłynęły wyrazy poparcia dla tej inicjatywy od osób indywi-
dualnych i organizacji pozarządowych, w tym od niezwykle zasłużonej 
w dziele poprawy warunków macierzyństwa w Polsce Fundacji „Ro-
dzić po ludzku”. 

Liczne placówki ochrony zdrowia w Polsce zapewniają bardzo wy-
soki poziom opieki, jednak jest jeszcze wiele do zrobienia, aby w całym 
kraju opieka nad kobietą w wieku rozrodczym, nad kobietą ciężarną 
i rodzącą oraz opieka nad noworodkiem była łatwo dostępna, kom-
petentna, udzielana w stosownym czasie, a promocja zdrowia i pro-
filaktyka zagrożeń uzyskała rzeczywisty, a nie tylko deklarowany, 
priorytet. Z opinii specjalistów, towarzystw naukowych, organizacji 
pozarządowych (Fundacja „Rodzić po ludzku”), a także z doniesień 
medialnych wynika bowiem, że w ostatnich latach pogorszyła się do-
stępność kobiet ciężarnych i rodzących oraz noworodków do adekwat-
nej do potrzeb opieki profilaktyczno-leczniczej. 

ujawnia się z całą ostrością problem braku miejsc na oddziałach 
położniczych i noworodkowych, pogarszają się standardy udzielanych 
świadczeń. Według opublikowanego w listopadzie 2008 r. Raportu 
Narodowego Instytutu Zdrowia – PZh, „Sytuacja zdrowotna ludności 
Polski”, spadek umieralności niemowląt uległ zahamowaniu w 2007 r.,  
a poziom umieralności jest jeszcze wyraźnie (o 1/4) wyższy od prze-
ciętnego w unii europejskiej. W publicznych szpitalach problemem 
jest pobieranie dodatkowych opłat za tzw. usługi ponadstandardowe, 
których katalog i ceny ustalane są przez poszczególne szpitale na pod-



157

stawie zarządzeń ich kierowników. Kolejnym problemem są dyskrymi-
nacyjne praktyki wobec położnych i kobiet wyrażających chęć urodze-
nia dziecka poza szpitalnym oddziałem położniczym. 

154. ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPo–587534–III/08) 
z dnia 17 grudnia 2008 r. – w sprawie definicji rodziny zawartej 
w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 

Do Rzecznika wpłynęła skarga dotycząca art. 2 pkt 12 ustawy o po-
mocy osobom uprawnionym do alimentów, zgodnie z którym pojęcie 
„rodzina” użyte w ustawie oznacza odpowiednio następujących człon-
ków rodziny: rodziców osoby uprawnionej, małżonka rodzica osoby 
uprawnionej, osobę, z którą rodzic osoby uprawnionej wychowuje 
wspólne dziecko, pozostających na ich utrzymaniu dzieci w wieku 
do ukończenia 25. roku życia oraz dziecko, które ukończyło 25. rok 
życia otrzymujące świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub legi-
tymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie 
pielęgnacyjne, a także osobę uprawnioną. 

Stosownie do postanowień ustawy, organ rozpoznający wniosek 
o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej 
dokonuje ustaleń w zakresie sytuacji dochodowej całej rodziny. Wątpli-
wości budzi więc konstrukcja przepisu w zakresie, w jakim do członków 
rodziny zalicza się osobę, z którą rodzic osoby uprawnionej wychowuje 
wspólne dziecko. Przepis ten nakłada z jednej strony na rodzica obowią-
zek zdeklarowania się, czy wychowuje dziecko, a z drugiej strony obligu-
je organ do ustalenia, czy rodzic, z inną osobą, wychowuje, czy też nie, 
wspólne dziecko uprawnione do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 
Rodzic dziecka, który nie może wyegzekwować alimentów zasądzonych 
na dziecko, a posiada jeszcze dziecko z nowego związku i wychowuje 
je wraz z nowym partnerem, w obawie przed utratą świadczenia z fun-
duszu alimentacyjnego z powodu przekroczenia kryterium dochodowe-
go, może podejmować działania niekorzystne dla dziecka, np. poprzez 
wykluczenie drugiego rodzica z procesu wychowywania dziecka. Wobec 
powyższego Rzecznik zwrócił się o rozważenie możliwości dokonania od-
powiedniej zmiany obowiązującego stanu prawnego. 

155. Szefa agencji wywiadu (RPo–596036–II/08) z dnia 18 
grudnia 2008 r. – w sprawie przydziału mieszkań służbowych funk-
cjonariuszom Agencji Wywiadu na terenie Warszawy.

W nawiązaniu do wystąpienia w tej sprawie z dnia 20 sierpnia 2008 
r. i zawartej w odpowiedzi z dnia 26 sierpnia 2008 r. informacji o to-
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czącym się w tej materii postępowaniu kontrolnym, Rzecznik zwrócił 
się o poinformowanie o wynikach podjętych w tym zakresie przedsię-
wzięć bądź o wskazanie planowanego terminu ich zakończenia.

156. Przewodniczącego komisji nadzoru finansowego (RPo–
604489–VI/08) z dnia 18 grudnia 2008 r. – w sprawie zgodności 
z prawem oświadczeń wymaganych przez jeden z banków, w związku 
z procedurą ubiegania się o kredyt hipoteczny. 

Rzecznik otrzymywał niepokojące sygnały od klientów ubiegają-
cych się o uzyskanie kredytu hipotecznego w Fortis Bank Polska SA. 
Przedmiotem wątpliwości klientów banku był obowiązek wypełnienia, 
obok innych, licznych dokumentów – „Oświadczenia Klienta o zaj-
mowaniu/nie zajmowaniu eksponowanego stanowiska polityczne-
go”. Argument, że informacje wynikające z oświadczenia mają wpływ 
na ocenę zdolności kredytobiorcy i pozwalają bankowi dokonać oceny 
ryzyka, może nie przekonywać, bowiem dokumenty, które zobowiąza-
ny jest dołączyć do wniosku o kredyt przyszły kredytobiorca, dostar-
czają wyczerpujących informacji o miejscu zatrudnienia, stanowisku, 
czy czasie na jaki umowa o pracę została zawarta. Ponadto Bank dys-
ponuje instrumentami takimi jak np. ubezpieczenie kredytu, usta-
nowienie hipoteki, które dają wystarczające zabezpieczenie zwrotu 
pożyczonych przez Bank środków pieniężnych. Rzecznik podkreślił, 
że nie kwestionuje prawa banków do podjęcia samodzielnej decyzji 
o zawarciu lub odmowie zawarcia umowy kredytowej, jednakże samo-
dzielność ta powinna się mieścić w granicach prawa i nie może prowa-
dzić do jakiejkolwiek dyskryminacji. Dlatego też Rzecznik zwrócił się o 
poinformowanie o zajętym w tej sprawie stanowisku.

157. ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego 
(RPo–453872–II/03) z dnia 18 grudnia 2008 r. – w sprawie ko-
nieczności lustracji praktyki prokuratorskiej w sprawach dotyczących 
znęcania (czynu z art. 207 Kodeksu karnego).

Rzecznik, nawiązując do swych wcześniejszych wystąpień w spra-
wie problemu wadliwej praktyki działania organów postępowania kar-
nego w sprawach odnoszących się do przemocy w rodzinie (m.in. wy-
stąpienia z dnia 15 stycznia 2008 r. i 21 maja 2008 r.) oraz zapowiedzi 
Ministra Sprawiedliwości zawartej w piśmie z dnia 24 czerwca 2008 r., 
że wyniki lustracji Prokuratury Krajowej odnoszącej się do przemocy, 
jakiej ofiarami stają się dzieci, będą podstawą do podjęcia decyzji w 
zakresie ewentualnego rozszerzenia badań praktyki prokuratorskiej 
we wszystkich sprawach dotyczących znęcania, zwrócił się o infor-
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mację o zajętym przez Ministra Sprawiedliwości stanowisku w oma-
wianej kwestii. Ponadto zwrócił się z prośbą o przekazanie danych 
obrazujących liczbę umorzeń postępowań przygotowawczych o prze-
stępstwa określone w art. 207 k.k., w związku ze zgłaszanym przez 
organizacje pozarządowe problemem umarzania na wstępnym etapie 
śledztwa około 80 % spraw dotyczących tej kategorii przestępstw, jak 
również o przedstawienie stanowiska w sprawie. 

158. ministra Spraw wewnętrznych i administracji, Prezesa 
krajowej Rady Radców Prawnych oraz Prezesa krajowej Rady no-
tarialnej (RPo–604482–I/08) z dnia 18 grudnia 2008 r. – w sprawie 
niewywiązywania się samorządów zawodów prawniczych z obowiązku 
zapewnienia realizacji prawa do informacji publicznej, wskutek zanie-
chania umieszczania uchwał organów korporacyjnych w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 

Rzecznik podkreślił, że na organach samorządu zawodowego ciąży 
– wynikający z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o do-
stępie do informacji publicznej – obowiązek udostępniania informacji 
publicznej, która rozumiana jest jako „każda informacja o sprawach 
publicznych”. Organy samorządu zawodowego zawodów prawniczych 
– Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, czy 
Krajowa Rada Notarialna – to instytucje, które swoją sprawnością i 
kompetencją w działaniu powinny dawać przykład dbałości o interes 
obywateli oraz rozwój kultury prawa w Polsce. Niepokoi więc fakt, iż 
wspomniane organy w sposób mało satysfakcjonujący wywiązują się 
z powinności publikowania, zwłaszcza na stronach Biuletynu Infor-
macji Publicznej, i powszechnego udostępniania treści podejmowa-
nych uchwał. Zaniedbania w tym zakresie świadczą o niewystarcza-
jącym przywiązaniu uwagi do prawa do informacji publicznej i jej do-
stępności dla obywateli. Samorządy publikują zazwyczaj jedynie część 
uchwał, które dotyczą kwestii najważniejszych dla funkcjonowania 
danej struktury zawodowej. Pełen zasób merytoryczny i chronologicz-
ny uchwał dostępny jest jedynie w krajowych lub okręgowych siedzi-
bach organów. Rzecznik zwrócił się o poinformowanie, jakie działania 
są podejmowane lub planowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji dla usprawnienia realizacji obywatelskiego prawa 
do informacji poprzez ułatwienie jak najszerszego dostępu do zasobu 
uchwał samorządów zawodów prawniczych za pośrednictwem stron 
Biuletynu Informacji Publicznej. 

Rzecznik zwrócił się też do Prezesa Krajowej Rady Radców Praw-
nych oraz Prezesa Krajowej Rady Notarialnej o rozważenie przedsta-
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wionych uwag i postulatów oraz udzielenie informacji, jakie działania 
są podejmowane lub planowane dla usprawnienia realizacji obywatel-
skiego prawa do informacji poprzez ułatwienie jak najszerszego dostę-
pu do zasobu uchwał za pośrednictwem stron Biuletynu Informacji 
Publicznej. 

159. Prezesa Rady ministrów (RPo–604053–II/08) z dnia 18 
grudnia 2008 r. – w sprawie zastrzeżeń co do niezależności Szefa 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

Do Rzecznika zwrócił się Prezes Zarządu Krajowego Stowarzysze-
nia STOP KORuPCJI, z wnioskiem o podjęcie działań w związku z za-
strzeżeniami co do niezależności Szefa Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego, ppłk Krzysztofa Bondaryka. W szczególności, powołując 
się na publikacje prasowe, wskazał na pobieranie przez Szefa ABW 
wysokich uposażeń od Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z o.o., gdzie był 
zatrudniony przed objęciem funkcji w ABW. Podniósł w tym kontek-
ście także odmowę udostępnienia przez Szefa ABW swego kontraktu 
menedżerskiego z PTC Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu oraz 
wskazał na możliwość istnienia kolizji interesów w związku z pobie-
raniem przez ppłk K. Bondaryka uposażenia z PTC już w trakcie peł-
nienia funkcji Szefa ABW. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił 
się o polecenie zbadania zarzutów podniesionych we wniosku oraz 
poinformowanie Rzecznika o poczynionych ustaleniach i ewentualnie 
podjętych działaniach.

160. ministra zdrowia (RPo–603791–X/08) z dnia 19 grudnia 
2008 r. – w sprawie stosowania homeopatii przez lekarzy i lekarzy 
dentystów. 

Rzecznik otrzymał wnioski Polskiego Towarzystwa homeopatii Kli-
nicznej, Polskiego Towarzystwa homeopatii i homotoksykologii oraz 
68 lekarzy, kwestionujące stanowisko Nr 7/08/V Naczelnej Rady Le-
karskiej z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie stosowania homeopatii 
i pokrewnych metod przez lekarzy i lekarzy dentystów oraz organizo-
wania szkoleń w tych dziedzinach. Naczelna Rada Lekarska negatyw-
nie oceniła stosowanie homeopatii i pokrewnych nienaukowych me-
tod przez niektórych lekarzy i lekarzy dentystów oraz organizowanie 
szkoleń w tym zakresie. Z informacji przekazanych Rzecznikowi wy-
nika ponadto, że w stosunku do lekarzy zajmujących się homeopatią 
wszczynane są postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

Tymczasem, ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceu-
tyczne, dopuszcza do obrotu w Polsce produkty lecznicze homeopa-
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tyczne, co umożliwia ich stosowanie przez lekarzy i lekarzy dentystów 
oraz lekarzy weterynarii. ustawa zakłada jednocześnie, że produkty 
lecznicze homeopatyczne, które są podawane doustnie lub zewnętrz-
nie, w oznakowaniu i ulotce nie zawierają wskazań do stosowania 
oraz charakteryzują się odpowiednim stopniem rozcieńczenia – podle-
gają uproszczonej procedurze dopuszczenia do obrotu i nie wymagają 
dowodów skuteczności terapeutycznej. Pomimo tego, rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjali-
zacji lekarzy i lekarzy dentystów, w wykazie specjalności lekarskich 
i lekarsko – dentystycznych, nie zawiera homeopatii, uniemożliwiając 
tym samym odpowiednie kształcenie lekarzy homeopatów. W związ-
ku z powyższym w praktyce lekarskiej, w związku ze stosowaniem 
homeopatii, występuje rozbieżność stanowisk, której nie da się roz-
strzygnąć bez odpowiedniej interwencji Ministra Zdrowia. Rzecznik 
zwrócił się o wyrażenie stanowiska w sprawie. 

161. ministra Sprawiedliwości (RPo–603295–I/08) z dnia 19 
grudnia 2008 r. – w sprawie wysokości opłaty za aplikację radcowską.

Z nadesłanej korespondencji, a także z publikacji prasowych 
(„Rzeczpospolita” z dnia 6 i 13 listopada 2008 r.), Rzecznik powziął 
wiadomość, iż Ministerstwo Sprawiedliwości nie podjęło jeszcze decy-
zji w kwestii wysokości opłaty za aplikację radcowską, chociaż przy-
gotowało już projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką, a tak-
że wypowiedziało się w sprawie wysokości opłaty za aplikację nota-
rialną. 

W odniesieniu do opłaty rocznej za aplikację adwokacką, resort 
sprawiedliwości wprowadził w projekcie rozporządzenia nową wyso-
kość opłaty rocznej za aplikację w kwocie równej trzykrotności mini-
malnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę, w wysokości obowiązującej w dniu rozpoczęcia roku szkole-
niowego. Należałoby rozważyć również zmianę wysokości opłaty rocz-
nej za aplikację radcowską, gdyż obecnie jest ona znacznie wyższa 
od analogicznej opłaty za aplikację adwokacką. Zgodnie z § 1 rozpo-
rządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2005 r. w spra-
wie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską, opłata roczna 
za aplikację radcowską jest równa czterokrotności minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pra-
cę, w wysokości obowiązującej w dniu rozpoczęcia roku szkoleniowe-
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go. Aplikacja radcowska jest faktycznie bardzo zbliżona do aplikacji 
adwokackiej, dlatego niezasadne wydaje się wprowadzanie różnic po-
między wysokością opłat za obie te aplikacje, zwłaszcza, iż do tej pory 
były one jednakowe. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska 
w sprawie. 

162. ministra finansów oraz ministra Infrastruktury (RPo–
529772–VI/06) z dnia 19 grudnia 2008 r. – w sprawie trudności 
przedsiębiorców w egzekwowaniu należności z tytułu holowania i par-
kowania pojazdów. 

Skarżący w listach do Rzecznika podnoszą, iż pojazdy wypadkowe, 
skradzione czy znalezione przez pomoc drogową, w tym pojazdy holo-
wane na zlecenie Policji, masowo są przetrzymywane na prywatnych 
parkingach, natomiast organy władzy publicznej nie interesują się ich 
odebraniem oraz zwrotem kosztów za holowanie i przechowanie po-
jazdu.

Obowiązujące przepisy przesuwają ciężar wykonania zlecenia 
przechowywania pojazdu na parkingu prowadzonym przez prywat-
ne podmioty, wybrane w przetargu przez starostę na przedsiębiorców 
prowadzących parkingi. Zlecenia zazwyczaj nie zawierają wystarcza-
jących danych dotyczących właściciela pojazdu skierowanego na par-
king, na podstawie których przedsiębiorcy mogliby ustalić jego dane 
osobowe i adres zamieszkania i choćby wezwać do odebrania pojazdu 
z parkingu lub skierować ponaglenie w tej sprawie. 

Do Policji należy ustalenie właściciela i jego wezwanie do odbioru 
pojazdu. Przepisy nie przewidują sankcji za nieustalenie właściciela 
pojazdu, ani nie wskazują szczególnych zasad działania w takich przy-
padkach. W praktyce nieustalenie właściciela przez Policję po upływie 
6 miesięcy od dnia przekazania pojazdu na parking pozwala na przy-
jęcie, iż pojazd został porzucony w celu wyzbycia się go, i powoduje 
przejęcie pojazdu przez Skarb Państwa z mocy ustawy. Jednocześnie 
nieustalenie właściciela pojazdu uniemożliwia przedsiębiorcy docho-
dzenie kosztów holowania i parkowania pojazdu w okresie od dnia 
zdarzenia do dnia upływu terminu 6 miesięcznego. 

Zdaniem Rzecznika przepisy powinny wyraźnie wskazywać pod-
miot właściwy do pokrycia kosztów związanych z usunięciem pojazdu 
z drogi, a następnie z jego przechowywaniem na parkingu. Kierowanie 
pojazdów na parkingi przez uprawnione podmioty powinno się wią-
zać z jednoczesnym zawiadomieniem urzędu Skarbowego o skiero-
waniu pojazdu na dany parking oraz poinformowaniem o terminie, 
w jakim pojazd powinien być z parkingu odebrany. Konsekwencją tej 
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regulacji i jej uzupełnieniem powinno stać się wyraźne uregulowanie 
przez ustawodawcę zasad pokrywania kosztów parkowania pojazdów, 
które nie zostały z parkingu odebrane w terminie 6 miesięcy od dnia 
zdarzenia i wyodrębnieniem regulacji dotyczącej rozliczania kosztów 
postępowania w przypadkach, w których stan techniczny pojazdów 
umożliwia jedynie ich złomowanie.

Podsekretarz Stanu w ministerstwie finansów (30.12.2008 r.) 
w pełni podzielił stanowisko Rzecznika dotyczące niezasadności na-
rażania na straty podmiotów prowadzących parkingi. Nieuprawnio-
ne jest również obciążanie budżetu państwa wydatkami związanymi 
z usuwaniem pojazdów z drogi i ich parkowaniem. Podjęcie decyzji 
o wprowadzeniu nowych rozwiązań do projektu ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo o ruchu drogowym pozostaje jednak we właściwości 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Finan-
sów wielokrotnie występowało do Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji o pilną zmianę przepisów w zakresie porzuconych pojaz-
dów, niestety bezskutecznie.

163. ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPo–598169–III/08) 
z dnia 19 grudnia 2008 r. – w sprawie możliwości nabycia statusu 
bezrobotnego przez osoby posiadające wpis do ewidencji gospodar-
czej, które faktycznie jej nie prowadzą. 

W związku z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pra-
cy, z możliwości nabycia statusu bezrobotnego wyłączone są osoby 
faktycznie nie prowadzące działalności gospodarczej (tj. takie osoby, 
które mają określony późniejszy termin rozpoczęcia działalności lub 
też zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej). Posiadanie sa-
mego wpisu nie łączy się z jakimikolwiek określonymi profitami oraz 
nie wpływa na zdolność i gotowość do podjęcia zatrudnienia. W związ-
ku z tym, zdaniem Rzecznika, należałoby umożliwić powyższej grupie 
osób rejestrację w charakterze bezrobotnych. 

Jednocześnie Rzecznik zwrócił uwagę na problem wydawania przez 
Ministerstwo „interpretacji” konkretnych przepisów, na przykład 
wspomnianego art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy. Interpretacjami tymi kierują się organy 
pierwszej instancji prowadzące postępowanie administracyjne w indy-
widualnych sprawach. Wykładnie zawarte w kolejnych interpretacjach 
tego samego przepisu różnią się diametralnie, co w efekcie prowadzi 
do odmiennego ukształtowania praw osób zainteresowanych ich obo-
wiązywaniem. Działania takie należy uznać za wyjątkowo niepoko-
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jące, gdyż prowadzą one do „korygowania” stanu prawnego według 
bieżących i doraźnych potrzeb, a także eliminują wolę ustawodawcy 
w procesie stosowania prawa. W związku z powyższym Rzecznik zwró-
cił się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie „interpretacji” przepi-
sów oraz o podjęcie stosownych działań legislacyjnych, których celem 
będzie stworzenie możliwości nabycia statusu bezrobotnego osobom 
posiadającym wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

164. Prezesa Rady ministrów (RPo–578571–I/08) z dnia 22 
grudnia 2008 r. – w sprawie opóźnień w procesie wykonania zale-
ceń europejskiego Trybunału Praw Człowieka zawartych w wyroku 
w sprawie Alicja Tysiąc przeciwko Polsce oraz w sprawie uzasad-
nionych wątpliwości natury konstytucyjnej dotyczących brzmienia 
niektórych przepisów ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu 
ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. 

Rzecznik przedstawił wątpliwości dotyczące instytucji sprzeciwu 
wobec opinii albo orzeczenia lekarza, przewidzianej w ustawie z dnia  
6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Prze-
de wszystkim powstaje pytanie, czy zaproponowany mechanizm – wy-
łączony spod zewnętrznej kontroli – nie jest jedynie iluzją skutecznego 
dla obywatela środka prawnego. Co więcej, ustawa nakłada na pacjen-
ta wnoszącego sprzeciw obowiązek sporządzenia uzasadnienia, w tym 
wskazania przepisu, z którego wynikają prawa lub obowiązki, na które 
wpływ ma skarżona opinia albo orzeczenie. Niespełnienie tych wyma-
gań będzie skutkować zwrotem wniosku. Jeżeli Rzecznik Praw Pacjenta 
ma realizować zadania swoistego „przedsądu”, bez prawa do ewentu-
alnego uzupełnienia sprzeciwu w interesie pacjenta, rozwiązanie takie 
nie będzie wspierać realizacji praw pacjentów, lecz raczej będzie ogra-
niczało ich realizację. ustawa została podpisana przez Prezydenta RP 
w dniu 26 listopada 2008 r., jednak nieuchwalenie przez Sejm w dniu 
19 grudnia 2008 r., zawetowanej przez Prezydenta RP ustawy z dnia  
6 listopada 2008 r. – Przepisy wprowadzające ustawy z zakresu ochro-
ny zdrowia, uniemożliwia rychłe jej wejście w życie.

Ponadto Rzecznik ponownie przedstawił wątpliwości dotyczące 
przesłanki „zagrożenie (…) dla zdrowia kobiety ciężarnej” zawartej 
w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu 
ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Przesłan-
ka ta została bowiem określona w sposób dowolny (arbitralny). Rzecz-
nik zwrócił się o rozważenie przedstawionej sprawy oraz podjęcie 
stosownych działań mających na celu usunięcie występujących luk 
prawnych oraz doprecyzowanie budzących wątpliwości przepisów.
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165. ministra Sprawiedliwości (RPo–548427–IV/07) z dnia 22 
grudnia 2008 r. – w sprawie wysokości opłat egzekucyjnych pobiera-
nych od dłużnika. 

Na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości pojawił 
się projekt zmian do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach 
sądowych i egzekucji, który zmniejsza wysokość opłaty egzekucyjnej 
do 8% wyegzekwowanego świadczenia w przypadku prowadzenia eg-
zekucji ze świadczenia z ubezpieczenia społecznego, zasiłku dla bez-
robotnych, dodatku aktywizacyjnego, stypendium oraz dodatku szko-
leniowego, wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy. 

Proponowane zmiany są zgodne z postulatami Rzecznika, co zresztą 
wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy. Niemniej jednak, na tle kil-
ku skarg, które wpłynęły do Rzecznika, ujawnił się kolejny problem zwią-
zany z wysokością opłat egzekucyjnych. ustawa w dalszym ciągu prze-
widuje wysoką, 15% stawkę opłaty egzekucyjnej w sytuacji, gdy dłuż-
nik dobrowolnie spełnia świadczenie do rąk komornika. Taka regulacja 
po pierwsze, nie osiąga adekwatnej proporcji pomiędzy nakładem pracy 
komornika, a wysokością opłaty egzekucyjnej. Po drugie, nie zachęca 
dłużnika do dobrowolnego spełnienia świadczenia, skoro nie istnieje 
żadna różnica pomiędzy kosztami przymusowej i dobrowolnej spłaty. W 
opinii Rzecznika za zmniejszeniem opłaty egzekucyjnej co do tych kwot, 
które zostały spłacone bezpośrednio przez dłużnika przemawiają przede 
wszystkim względy ekonomiki procesowej. Jedyny wyjątek mógłby zo-
stać przewidziany dla sytuacji określonej w art. 981 k.p.c., dotyczącej 
spłaty zadłużenia po wyznaczeniu licytacji nieruchomości, gdy komornik 
podjął już szereg czynności egzekucyjnych. Rzecznik zwrócił się o prze-
kazanie stanowiska co do proponowanych modyfikacji projektu ustawy. 

166. ministra finansów (RPo–603465–VI/08) z dnia 22 grud-
nia 2008 r. – w sprawie problemu wyczerpywania się sum gwaran-
cyjnych w przypadku obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności 
cywilnej.

Do Rzecznika zwróciła się Rzecznik ubezpieczonych z prośbą 
o wsparcie jej działań w sprawie problemu wyczerpywania się sum 
gwarancyjnych w przypadku obowiązkowych ubezpieczeń odpowie-
dzialności cywilnej. Również w ocenie Rzecznika problem ten wymaga 
podjęcia działań pozwalających na wyeliminowanie sytuacji, w któ-
rych osoby poszkodowane na skutek zdarzenia komunikacyjnego zo-
stały pozbawione, w związku z wyczerpaniem się sumy gwarancyjnej, 
środków do życia czy innych należnych im świadczeń. 
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W kolejnych nowelizacjach przepisów ubezpieczeniowych niestety 
nie dostrzeżono potrzeby wprowadzenia ogólnej definicji czy chociaż-
by określenia zasad odnoszących się do sumy gwarancyjnej. Brak jest 
postanowień ustawowych odnoszących się do trybu likwidacji szkody 
w przypadku, gdy wysokość sumy gwarancyjnej nie wystarcza na za-
spokojenie wszystkich roszczeń. W ostatnich latach systematycznie 
podwyższano sumy gwarancyjne, co wynikało z konieczności dosto-
sowania naszych przepisów do wymogów unijnych. Zmiany te jed-
nak nie obejmowały osób poszkodowanych, które doznały szkody pod 
rządami poprzednich regulacji. Problem wyczerpania się sumy gwa-
rancyjnej może dotknąć w szczególności osoby, które doznały szkody 
w latach 90–tych. W ocenie Rzecznika, należałoby zmierzać do wpro-
wadzenia odpowiedzialności ubezpieczeniowego Funduszu Gwaran-
cyjnego za szkody na osobie w sytuacjach, gdy wyznaczona suma 
gwarancyjna uniemożliwia pełne zaspokojenie roszczeń poszkodowa-
nego. Wydaje się, że obciążenie ubezpieczycieli z tytułu finansowania 
dodatkowego zadania ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, 
byłoby raczej niewielkie. Sytuacje wyczerpania sum gwarancyjnych 
nie są bowiem zjawiskiem częstym. Rzecznik zwrócił się o rozważenie 
możliwości wystąpienia z inicjatywą legislacyjną w tej sprawie. 

167. ministra Edukacji narodowej (RPo–598508–III/08) z dnia 
22 grudnia 2008 r. – w sprawie regulacji wyłączającej okres pracy 
na stanowisku nauczyciela akademickiego z nieprzerwanego okresu 
pracy nauczycielskiej, warunkującego uzyskanie z mocy prawa stop-
nia nauczyciela mianowanego.

Do Rzecznika zwróciła się nauczycielka, której nie uznano do cią-
głości zatrudnienia warunkującego prawo do uzyskania z mocy prawa 
stopnia nauczyciela mianowanego, okresu pracy na stanowisku na-
uczyciela akademickiego. Osoba ta pracowała w zawodzie nauczyciela 
od 1984 r. W latach 1998–2007 była zatrudniona w szkole wyższej 
na stanowisku nauczyciela akademickiego. Po powrocie w 2007 r. 
do pracy w szkole średniej, uzyskała jedynie stopień nauczyciela kon-
traktowego, gdyż przerwa w zatrudnieniu na stanowisku nauczyciela 
przekroczyła 5 lat. Właściwy terytorialnie organ nadzoru pedagogicz-
nego oraz Ministerstwo edukacji Narodowej uznali, że nauczycielka 
nie spełnia kryteriów z art. 10 ust. 3 pkt 1 ustawy – Karta Nauczycie-
la i może jedynie, w myśl art. 9a ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, 
uzyskać z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole stopień na-
uczyciela kontraktowego, dla którego wymagany jest staż zawodowy 
w wymiarze 9 miesięcy.
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Zdaniem Rzecznika nie wydaje się trafne wyłączenie ze stażu na-
uczycielskiego okresu pracy naukowo – dydaktycznej w szkole wyż-
szej. Nie jest to przecież praca niżej kwalifikowana i trudno znaleźć 
istotne, poza programowymi, elementy różniące obowiązki i cele pracy 
nauczyciela w placówce szkolnej i szkole wyższej. Obowiązujące w tym 
względzie ogólne przepisy Karty Nauczyciela należy uznać za niespra-
wiedliwe dla byłych nauczycieli akademickich. Wydaje się, iż celowe 
byłoby wprowadzenie przepisów dopuszczających zindywidualizowa-
nie decyzji o ustaleniu stopnia awansu zawodowego. Rzecznik zwrócił 
się o dokonanie analizy prawnej i celowościowej odpowiednich przepi-
sów ustawy – Karta Nauczyciela pod kątem możliwości wprowadzenia 
sugerowanych przez Rzecznika zmian.

168. komendanta Głównego Policji (RPo–598275–I/08) z dnia 
22 grudnia 2008 r. – w sprawie zakresu podmiotowego obowiąz-
ku złożenia oświadczeń majątkowych przez pracowników Komendy 
Głównej Policji.

Do Rzecznika wpłynęła skarga indywidualna dotycząca Decyzji 
nr 113 w sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji zadań doty-
czących oświadczeń majątkowych zobowiązanych pracowników KGP 
oraz trybu postępowania w tym zakresie, wydanej przez Komendanta 
Głównego Policji w dniu 27 lutego 2008 r. W załączniku do Decyzji, 
zatytułowanym „Wykaz stanowisk występujących w Komendzie Głów-
nej Policji, których zajmowanie, objęcie lub opuszczenie skutkuje obo-
wiązkiem składania oświadczeń majątkowych przez zobowiązanych 
pracowników”, wymieniono m.in. radcę prawnego. 

Zakresem Decyzji objęto kwestie unormowane w art. 10 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działal-
ności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Przepis ten 
określa podmiotowy zakres obowiązku złożenia oświadczenia o stanie 
majątkowym. Radca prawny, który złożył skargę do Rzecznika, nie 
jest zobowiązany, na mocy powyższego przepisu do złożenia oświad-
czenia majątkowego, jednak został objęty obowiązkiem wynikającym 
z Decyzji Komendanta Głównego Policji. W ocenie Rzecznika, Decyzja 
ta wywołuje poważne wątpliwości co do jej zgodności z obowiązującym 
prawem, bowiem nakazuje stosować ustawę o ograniczeniu działal-
ności gospodarczej do szerszego kręgu osób, niż wynika to z samej 
ustawy. Rzecznik podkreślił, że zasadą działania władz publicznych, 
w tym także Policji, jest podejmowanie tylko takich działań, na które 
pozwala im obowiązujące prawo. Zgodnie z art. 7 Konstytucji, organy 
władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Rzecz-
nik zwrócił się o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie.
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169. ministra Edukacji narodowej (RPo–599849–I/08) z dnia 
23 grudnia 2008 r. – w sprawie egzaminów maturalnych w szkołach 
kształcących uczniów w systemie dwujęzycznym.

Rzecznik otrzymuje liczne skargi uczniów i nauczycieli szkół pro-
wadzących kształcenie w systemie dwujęzycznym dotyczące noweli-
zacji rozporządzenia Ministra edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 
2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, promowania i kla-
syfikowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzia-
nów i egzaminów w szkołach publicznych, która zakłada rezygnację z 
organizowania maturalnych egzaminów przedmiotowych w językach 
obcych, począwszy od roku szkolnego 2009/2010. Ministerstwo edu-
kacji Narodowej zamierza zastąpić dotychczasową „maturę dwuję-
zyczną” egzaminami przedmiotowymi w językach obcych oferowany-
mi w szkołach, które zawarły porozumienie z partnerskimi szkołami 
za granicą lub innymi instytucjami oświatowymi, jak np. IBO. W tym 
celu zakłada się popularyzację kształcenia w tzw. oddziałach między-
narodowych. 

Planowane zmiany w zakresie zasad przeprowadzania matural-
nych egzaminów przedmiotowych w językach obcych obejmą uczniów 
uczęszczających obecnie do pierwszych i drugich klas szkół prowa-
dzących oddziały dwujęzyczne. Wprowadzona zmiana w istotny spo-
sób wpłynie na sytuację uczniów, którzy od roku lub dwóch lat przy-
gotowują się do określonej i znanej im formy egzaminu maturalnego. 
Doniosłym elementem prawidłowego przebiegu procesu legislacyjnego 
przy wprowadzaniu nowych regulacji prawnych jest tzw. ochrona in-
teresów w toku. Nie oznacza ona niezmienności prawa, jednak wyma-
ga, aby obywatel rozpoczynając określony w czasie proces (tu: naukę 
w szkole średniej) miał jasność co do warunków, jakie musi spełnić, 
aby zakończyć go pomyślnie. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie 
stanowiska w sprawie. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Edukacji narodowej 
(30.12.2008 r.) poinformował, że poczynając od roku szkolnego 
2009/2010 zrezygnowano z możliwości dwujęzycznego zdawania 
przez absolwentów oddziałów dwujęzycznych, w ramach egzaminu 
maturalnego, tych przedmiotów, które nauczane były dwujęzycznie. 

W związku ze zgłaszanymi do Ministerstwa edukacji Narodowej, 
przez środowiska szkół prowadzących nauczanie dwujęzyczne, wąt-
pliwościami dotyczącymi regulacji przyjętych w nowych przepisach, 
w dniu 16 października 2008 r. odbyło się spotkanie Ministra edukacji 
Narodowej z dyrektorami szkół dwujęzycznych z całego kraju. W trak-
cie spotkania ustalono, że utrzymane zostaną dotychczasowe zasady 
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zdawania egzaminu maturalnego w oddziałach dwujęzycznych. W myśl 
projektu rozporządzenia Ministra edukacji Narodowej zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfiko-
wania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania spraw-
dzianów i egzaminów w szkołach publicznych, przywrócone zostały do-
tychczas obowiązujące zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego 
dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych, z jedną zmianą. 

Dotychczas absolwent oddziału dwujęzycznego, który wybrał jako 
obowiązkowy przedmiot nauczany dwujęzycznie, obowiązany był 
zdawać egzamin z tego przedmiotu zarówno w języku polskim, jaki 
i z dodatkowych zadań w drugim języku nauczania. Od roku szkolne-
go 2009/2010 absolwenci nie będą mieli prawa wyboru przedmiotu 
obowiązkowego. Wybór ten został zastąpiony obowiązkowym egzami-
nem z matematyki dla wszystkich absolwentów. Absolwent oddziału 
dwujęzycznego, w którym matematyka była nauczana dwujęzycznie, 
będzie miał prawo zdawania matematyki dwujęzycznie. 

Ponadto nie ulegają zmianie zasady nauczania dwujęzycznego prowa-
dzonego w ramach dwustronnych umów z Ambasadą Republiki Francu-
skiej w Polsce oraz Ministerstwem edukacji i Kultury hiszpanii.

170. ministra zdrowia (RPo–599285–X/08) z dnia 23 grudnia 
2008 r. – w sprawie świadczenia przez samodzielny publiczny zakład 
opieki zdrowotnej odpłatnych usług medycznych dla osób i instytucji 
w formie umów grupowych i indywidualnych abonamentowych kart 
pacjenta.

Wątpliwości Rzecznika dotyczą legalności pobierania przez samo-
dzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej opłat od osób ubezpieczo-
nych za świadczenia zdrowotne. Wprawdzie art. 54 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej przewiduje, 
iż samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może uzyskiwać 
środki finansowe z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych 
na podstawie umowy, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej, 
jednak przepis ten nasuwa wątpliwości interpretacyjne i nie może 
stanowić samodzielnej podstawy wprowadzenia odpłatności dla osób 
ubezpieczonych. 

Zważyć należy również na przepisy art. 6, 33, 34 i 38 ust. 5 powo-
łanej ustawy, a także przepis art. 193 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych, który przewiduje karę grzywny w przypadku pobierania 
nienależnych opłat od ubezpieczonych za świadczenia objęte umową 
z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Powstaje również 
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wątpliwość co do legalności organizowania i prowadzenia przez pub-
liczny zakład opieki zdrowotnej komercyjnej działalności polegającej 
na udzielaniu usług tożsamych ze świadczeniami statutowymi reali-
zowanymi w ramach umów o świadczenia opieki zdrowotnej finanso-
wane ze środków publicznych (usług konkurencyjnych w stosunku 
do świadczeń wynikających ze statutu zakładu). 

Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w sprawie, a także 
poinformowanie o skali problemu na terenie kraju oraz o działaniach 
w kwestii wyraźnego oddzielenia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej 
w ramach środków publicznych od medycznej działalności prywatnej. 

171. ministra zdrowia (RPo–605142–I/08) z dnia 23 grudnia 
2008 r. – w sprawie treści formularza świadectwa lekarskiego o przy-
datności fizycznej do zawodu nauczycielskiego. 

Rzecznik, po zapoznaniu się z artykułami prasowymi („Dziennik Bał-
tycki” z dnia 11 grudnia 2008 r. – Dyskryminujący przepis: nauczyciel 
musi być ładny oraz „Polska. Dziennik Zachodni” z dnia 11 grudnia 
2008 r. – Brzydki jest bez szans), powziął wiadomość o wykorzystywaniu 
w niektórych rejonach Polski (województwo pomorskie) formularza świa-
dectwa lekarskiego o przydatności fizycznej do zawodu nauczycielskiego, 
na którym lekarz powinien zaznaczyć, czy „u badanego nie stwierdzono: 
1. (…) tików, grymasów, zaburzeń mowy, wzmożonej pobudliwości i nie-
zrównoważenia, padaczki, itp., 2. rozległych i trwałych zmian chorobo-
wych skóry, zwłaszcza części odkrytych, (…) 6. zniekształceń lub zeszpe-
ceń powodujących odrażający wygląd zewnętrzny”. Przedmiotowy formu-
larz, chociaż nie obowiązuje od 1990 r., podobno nadal jest w użyciu. 
Zdaniem Rzecznika, wykorzystywanie tego formularza stanowi przejaw 
nieuzasadnionej dyskryminacji ze względu na wygląd zewnętrzny, przez 
co jest sprzeczne z art. 32 Konstytucji, a także prowadzi do naruszeń 
w sferze godności człowieka (art. 30 Konstytucji). Wobec powyższego 
Rzecznik zwrócił się o poinformowanie na temat działań zmierzających 
do usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości. 

172. Szefa kancelarii Prezesa Rady ministrów (RPo–585661–
IV/08) z dnia 23 grudnia 2008 r. – w sprawie przewlekłości postę-
powań reprywatyzacyjnych prowadzonych przez organy administracji 
rządowej.

Nawiązując do wcześniejszego wystąpienia w tej sprawie skiero-
wanego do Prezesa Rady Ministrów w dniu 6 listopada 2008 r. i od-
powiedzi z dnia 25 listopada 2008 r., Rzecznik zwrócił się z prośbą 
o sprecyzowanie, jakie działania zamierza podjąć administracja rzą-
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dowa w celu usunięcia wskazanych przez Rzecznika naruszeń praw 
obywatelskich w sprawach reprywatyzacyjnych. 

173. Prezesa krajowej Rady Radców Prawnych (RPo–584977–
I/08) z dnia 23 grudnia 2008 r. – w sprawie wysokości opłat związa-
nych z decyzją w sprawie wpisu na listę radców prawnych.

Do Rzecznika zwróciła się osoba ubiegająca się o wpis na listę 
radców prawnych. W opinii skarżącego opłata ustalona w wysokości 
2 500 zł jest zaporowa, zwłaszcza w porównaniu z dużo niższą opłatą 
za wpis pobieraną przez samorząd adwokacki. Ponadto praktyka rad 
okręgowych izb radców prawnych przy zwrocie opłaty nie jest jednoli-
ta. Niektóre rady okręgowe izb radców prawnych, w razie niewpisania 
kandydata na listę, nie zwracają uiszczonej opłaty. 

ustawodawca przyznał w art. 60 pkt 11 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r.  
o radcach prawnych wyłączną kompetencję do określania wysokości 
opłat związanych z decyzją w sprawie wpisu na listę radców praw-
nych i aplikantów radcowskich oraz opłat manipulacyjnych Krajowej 
Radzie Radców Prawnych. ustawa nie wymienia jednak kryteriów, 
w oparciu o które ustalana miałaby być wysokość opłaty związanej z 
decyzją w sprawie wpisu na listę radców prawnych, jak to ma miejsce 
w przypadku opłaty za aplikację radcowską. 

W uchwale nr 29/2005 z dnia 8 października 2005 r., Naczelna 
Rada Adwokacka wystosowała zalecenia dla okręgowych izb adwoka-
ckich, zgodnie z którymi opłata za rozpatrzenie wniosku o wpis na li-
stę adwokatów nie powinna przekroczyć płacy minimalnej. Izby ad-
wokackie wyceniają obecnie koszty wpisu w przedziale od 500 do 800 
zł. Wydaje się, że koszty wpisu na listę radców prawnych nie powinny 
różnić się od kosztów wpisu na listę adwokatów. ustalane przez KRRP 
opłaty związane z wpisem powinny odzwierciedlać rzeczywiste koszty 
ponoszone w związku z przyjęciem do zawodu nowej osoby. Wydaje się, 
że opłata w kwocie 2 500 zł jest nieproporcjonalnie wysoka w stosun-
ku do kosztów samego wpisu, jak i opłat pobieranych za rozpatrzenie 
wniosku o wpis na listę adwokatów, przez co może ograniczać dostęp 
do zawodu. Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w sprawie. 

174. komendanta Głównego Policji (RPo–541402–II/06) z dnia 
23 grudnia 2008 r. – w sprawie nowego systemu rejestrowania, prze-
twarzania i analizowania skarg na działalność Policji. 

W kolejnym wystąpieniu w tej sprawie (wcześniejsze z: 8 lutego 
2008 r. oraz 9 maja 2008 r.) Rzecznik podkreślił, że powinien zo-
stać utworzony funkcjonalny system rejestracji skarg, wyodrębnia-
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jący kategorię tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub 
karania. Godnym rozważenia wydaje się, aby system wskazywał, któ-
re ze skarg w kategorii „Tortury, nieludzkie lub poniżające traktowa-
nie” dotyczą osób pozbawionych wolności. Z doświadczeń podmiotów 
międzynarodowych, zwłaszcza europejskiego Komitetu Rady europy 
do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżające-
mu Traktowaniu albo Karaniu wynika bowiem, że zagrożenie tortura-
mi oraz innymi formami niewłaściwego traktowania jest największe 
w pierwszym okresie pozbawienia wolności domniemanego sprawcy 
przestępstwa, a jednym z miejsc, w których niewłaściwe formy trakto-
wania najczęściej mają miejsce, są policyjne izby zatrzymań. 

W ocenie Rzecznika ważnym jest również, aby były ujawniane nie-
właściwe zachowania policjantów, także te niewyczerpujące znamion 
przestępstwa. Funkcjonariusze powinni otrzymywać jednoznaczny 
sygnał od swych przełożonych, że nie mogą liczyć z ich strony na ja-
kiekolwiek przyzwolenie na bezprawne zachowania. Przełożeni, w wie-
lu sprawach, w których nie jest możliwe udowodnienie winy sprawcy 
niewłaściwego traktowania osób, mogą podjąć skuteczne działania 
zapobiegające powtarzaniu się zaistniałych nieprawidłowości.

Przekazując powyższe uwagi, Rzecznik zwrócił się o nadesłanie 
kopii raportu ewaluacyjnego z funkcjonowania w 2009 roku nowego 
systemu klasyfikowania, rejestrowania i przetwarzania danych. 

175. ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPo–536046–III/06) 
z dnia 29 grudnia 2008 r. – w sprawie zapewnienia efektywnych 
form pomocy obywatelom polskim poszukującym pracy lub już za-
trudnionym w państwach europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jednym z priorytetów w sprawowaniu urzędu Rzecznika jest za-
pewnienie efektywnych form pomocy obywatelom polskim poszu-
kującym pracy lub już zatrudnionym w państwach europejskiego 
Obszaru Gospodarczego. Rzecznik przedstawił najwyższym władzom 
państwowym (Prezydentowi, Marszałkom Sejmu i Senatu, Prezeso-
wi Rady Ministrów), Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej, a także 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, inicjatywę utworzenia stanowiska 
„oficera łącznikowego” przy ministrach pracy i/lub przy organach 
nadzorujących warunki zatrudnienia na terenie poszczególnych 
państw eOG, którego celem działania byłoby monitorowanie sytuacji 
Polaków na miejscowych rynkach pracy i „uczulanie” władz na ich 
problemy. Inicjatywa ta uzyskała zasadniczą akceptację. Alternaty-
wą instytucji „oficera łącznikowego” miało być stworzenie instytucji 
konsula do spraw pracy (powoływanego w porozumieniu lub za zgo-
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dą ministra do spraw pracy). Niestety, dotychczas stanowiska te nie 
zostały utworzone. 

Ostatnio Rzecznik uzyskał informację, że w trakcie prac nad pro-
gramem „Bliżej pracy, bliżej Polski” Ministerstwo Pracy i Polityki Spo-
łecznej zaproponowało utworzenie przy ambasadach Rzeczypospoli-
tej Polskiej „stanowisk ds. migrujących za pracą obywateli polskich”, 
których funkcjonowanie miało być finansowane z budżetu Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecznej. Projekt nie został jednak zrealizowa-
ny z powodu braku funduszy. Jednocześnie Minister Spraw Zagra-
nicznych nadal popiera ideę utworzenia stanowisk wnioskowanych 
przez Rzecznika oraz deklaruje udzielenie wszelkiej pomocy przy ich 
tworzeniu. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o zajęcie sta-
nowiska w sprawie możliwości zrealizowania przedstawionego przed-
sięwzięcia.

176. ministra Skarbu Państwa (RPo–593664–XIX/08) z dnia 
29 grudnia 2008 r. – w sprawie wypłaty przez Skarb Państwa od-
szkodowań z tytułu niedotrzymania przyrzeczenia wydania akcji pra-
cownikom Stoczni Gdańskiej.

Do Rzecznika zwrócił się ze skargą były dyrektor Stoczni Gdańskiej 
w sprawie wypłaty przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu niedo-
trzymania przyrzeczenia wydania pracownikom Stoczni akcji. Rada 
Ministrów uchwałą z dnia 17 grudnia 1990 r. Nr 205/90, podjętą 
na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o pry-
watyzacji przedsiębiorstw państwowych w związku z art. 1 ustawy 
z dnia 9 listopada 1990 r. o rozszerzeniu działania ustawy o prywa-
tyzacji przedsiębiorstw państwowych, wyraziła zgodę na nieodpłatne 
zbycie przez Skarb Państwa akcji Stoczni Gdańskiej S.A. w Gdańsku 
pracownikom, którzy w dniu 27 kwietnia 1990 r. pozostawali ze Stocz-
nią w stosunku pracy. Jednakże Skarb Państwa nie wykonał przyję-
tego w umowach zawartych z pracownikami Stoczni zobowiązania, 
że akcje imienne zostaną im wręczone do dnia 30 marca 1994 r. 

Ocena wskazanej sytuacji została dokonana w orzecznictwie sądo-
wym poprzez przyjęcie odpowiedzialności kontraktowej Skarbu Pań-
stwa za niewykonanie zobowiązania (por. wyrok Sądu Najwyższego 
z dnia 29 czerwca 2005 r., sygn. akt II PK 322/04). Nie spowodowało 
to jednak generalnego rozwiązania problemu, tj. wypłaty stosownego 
odszkodowania wszystkim osobom, które znalazły się w omawianej 
sytuacji prawnej. W szczególności z pisma Podsekretarza Stanu w Mi-
nisterstwie Skarbu Państwa z dnia 2 października 2007 r. wynika, iż 
resort stoi na stanowisku, że roszczenia, o ile są dochodzone po da-
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cie 30 kwietnia 2004 r., uległy przedawnieniu. Rzecznik zwrócił się 
o przedstawienie stanowiska w sprawie, w szczególności wyjaśnienie, 
czy w ocenie Ministra Skarbu Państwa korzystanie przez Skarb Pań-
stwa z zarzutu przedawnienia nie stanowi naruszenia zasad współży-
cia społecznego. 

177. ministra Infrastruktury (RPo–595418–IV/08) z dnia 29 
grudnia 2008 r. – w sprawie kwalifikacji wymaganych do sporządza-
nia świadectw charakterystyki energetycznej budynków. 

Na skutek licznych skarg zgłaszanych przez obywateli, Rzecznik 
powrócił do problemu konstrukcji przepisów ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. – Prawo budowlane, w zakresie warunków wystawiania świa-
dectw charakterystyki energetycznej budynków. Zagadnienie kwalifi-
kacji wymaganych do sporządzania świadectw charakterystyki ener-
getycznej budynków posiada wiele aspektów. Podstawowy warunek 
w tym zakresie stanowi – zgodnie z treścią art. 5 ust. 8 pkt 2 ustawy 
– wymóg ukończenia co najmniej studiów magisterskich, w rozumie-
niu przepisów o szkolnictwie wyższym. Wymóg ten eliminuje z kręgu 
osób uprawnionych z mocy ustawy do sporządzania świadectw cha-
rakterystyki energetycznej budynków podmioty, które ukończyły stu-
dia pierwszego stopnia, w szczególności studia inżynierskie. Regula-
cja umożliwia natomiast wykonywanie zawodu audytora energetycz-
nego przez podmioty, które – co do zasady – posiadają wykształcenie 
magisterskie, uzyskane również na kierunku nietechnicznym. W tym 
przypadku ustawa w art. 5 ust. 8 pkt 4 nakłada obowiązek odbycia 
szkolenia oraz zdania stosownego egzaminu. Ponadto przepis art. 5 
ust. 11 uznaje za równorzędne z odbyciem szkolenia ukończenie, nie 
mniej niż rocznych, studiów podyplomowych na określonych kierun-
kach studiów. Zastrzeżenia osób zainteresowanych dotyczą również 
zakresu wymagań merytorycznych stawianych kandydatom zdobywa-
jącym uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki ener-
getycznej budynków. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowi-
ska w poruszonych kwestiach. 

178. ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPo–573279–III/07) 
z dnia 29 grudnia 2008 r. – w sprawie standardów opieki i wychowa-
nia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rzecznik przeprowadził analizę poziomu opieki i wychowania 
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w związku ze standarda-
mi wynikającymi z przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opie-
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kuńczo-wychowawczych. W przepisach przejściowych ustawy o po-
mocy społecznej, na placówki opiekuńczo-wychowawcze, które nie 
osiągają wymaganego standardu, nałożono obowiązek opracowania 
programu naprawczego w terminie do końca 2007 r. oraz jego realiza-
cji do końca 2010 r. 

W końcu 2007 r. Rzecznik wystosował do szesnastu urzędów Woje-
wódzkich pismo o nadesłanie stosownych informacji. Analiza dotyczy-
ła 659 placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie całego kraju, 
a jej wyniki – w opinii Rzecznika – budzą zaniepokojenie. Jedynie 258 
placówek (39% ogółu) wypełniało standardy opieki i wychowania, na-
tomiast 401 placówek (aż 61%) nie wprowadziło wymaganych przepi-
sami prawa standardów, pomimo długiego okresu dostosowawczego. 
Brak zapewnienia wymaganych standardów w placówkach opiekuń-
czo-wychowawczych dotyczył głównie świadczenia usług bytowych 
(problemy lokalowe i zbyt duża liczba wychowanków w placówce), 
a także sprawowania opieki i wychowania nad dziećmi (nieprawidło-
wości w obsadzie kadry pedagogicznej). 

Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że ko-
nieczne jest wzmocnienie nadzoru nad realizacją opracowanych har-
monogramów przekształceń w placówkach opiekuńczo-wychowaw-
czych. Zaniżony standard opieki i wychowania w tych placówkach 
oznacza bowiem naruszenie praw dziecka. Rzecznik zwrócił się o po-
informowanie o działaniach resortu mających na celu poprawę stanu 
realizacji przez placówki opiekuńczo-wychowawcze standardu opieki 
i wychowania. 

179. ministra Sprawiedliwości (RPo–568465–IV/07) z dnia 30 
grudnia 2008 r. – w sprawie terminu przedawnienia roszczeń o od-
szkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub za-
trzymanie, określonego w art. 555 Kodeksu postępowania karnego. 

W wystąpieniu Rzecznik zasygnalizował problem istniejącego na grun-
cie art. 555 Kodeksu postępowania karnego zróżnicowania w zakresie 
prawnych gwarancji ochrony praw majątkowych. W ocenie Rzecznika, 
przewidziany w ramach tego przepisu roczny termin przedawnienia 
w sposób istotny odbiega od sposobu ustawowego określenia terminów 
przedawnienia roszczeń deliktowych, statuowanych treścią art. 4421 Ko-
deksu cywilnego, przy czym istniejąca rozbieżność w ustawowym okre-
śleniu terminów przedawnienia nie spełnia wynikającego z art. 64 ust. 2 
Konstytucji wymogu równej ochrony praw majątkowych. 

Zdaniem Rzecznika, utrzymywanie w ramach art. 555 k.p.k. rocz-
nego terminu przedawnienia roszczeń odszkodowawczych skierowa-
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nych przeciwko Skarbowi Państwa stanowi przejaw limitowania odpo-
wiedzialności władzy publicznej za bezprawne działania jej organów, 
skutkujący istotnym wyłomem w ogólnym standardzie odpowiedzial-
ności odszkodowawczej za popełnione delikty. Jednocześnie zdaniem 
Rzecznika brak jest wystarczającego na poziomie konstytucyjnym 
uzasadnienia dla statuowanego w tej mierze wyjątku. 

W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o rozważenie koniecz-
ności podjęcia odpowiednich działań legislacyjnych mających na celu 
pełniejsze urzeczywistnienie równej ochrony praw majątkowych, po-
przez dostosowanie przewidzianych w art. 555 k.p.k. terminów prze-
dawnienia do standardu ochrony wynikającego z ogólnej regulacji 
kwestii przedawnienia roszczeń deliktowych. 

180. komendanta Głównego Policji (RPo–604476–IX/08) 
z dnia 30 grudnia 2008 r. – w sprawie zasad szkoleń użycia broni 
przez policjantów. 

W dniu 8 grudnia 2008 r. na łamach gazety „Polska” ukazał się 
artykuł Przez brak treningów policjanci nie umieją obchodzić się z bro-
nią. Z treści wskazanej publikacji prasowej wynikało, że funkcjona-
riusze rocznie oddają od 12 do 72 strzałów. Ponadto funkcjonariusze 
zmuszeni są do korzystania ze strzelnic wojska czy kół myśliwskich. 
Część strzelnic nie spełnia warunków określonych w rozporządzeniu 
Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice gar-
nizonowe oraz ich usytuowanie. W związku z powyższym Rzecznik 
zwrócił się o przedstawienie stanowiska w opisanej sprawie.
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III. kaSaCjE Do SĄDu najwyŻSzEGo.  
SkaRGI kaSaCyjnE oRaz SkaRGI  
o STwIERDzEnIE nIEzGoDnoŚCI  

z PRawEm PRawomoCnEGo oRzECzEnIa 

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

RPo–555819–II/07 z dnia 9 października 2008 r. – kasacja 
na rzecz Dmitrija h. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego 
w B. w części orzekającej przepadek na rzecz Skarbu Państwa samo-
chodu osobowego. 

Rzecznik zarzucił temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ 
na jego treść naruszenie prawa materialnego, to jest art. 31 § la k.k.s. 
polegające na orzeczeniu przepadku na rzecz Skarbu Państwa samo-
chodu mimo, iż nie stanowił on przedmiotu przestępstwa, a nadto nie 
był własnością sprawcy, a z okoliczności sprawy nie wynikało, aby 
właściciel pojazdu, na skutek niezachowania ostrożności, przewidy-
wał lub mógł przewidzieć, że pojazd będzie służył do popełnienia prze-
stępstwa skarbowego. Rzecznik wniósł o uchylenie wyroku w części 
dotyczącej orzeczenia przepadku samochodu osobowego. 

RPo–575464–II/07 z dnia 15 października 2008 r. – kasacja 
na rzecz Tadeusza Z. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w M. 

Rzecznik zarzucił temu wyrokowi rażące naruszenie art. 231 § 1 
k.k. poprzez ocenę czynu zarzucanego oskarżonemu, przez pryzmat 
stopnia jego społecznej szkodliwości, w kontekście tego przepisu, 
mimo braku ustalenia, że Tadeusz Z. działał na szkodę interesu pub-
licznego lub prywatnego, co uniemożliwiało tego rodzaju rozważania  
i umorzenie postępowania karnego. 

Sprawa niniejsza została podjęta przez Rzecznika z urzędu, na pod-
stawie publikacji prasowej w „Rzeczpospolitej” z dnia 3 grudnia 2007 r.  
i dotyczyła postępowania karnego wszczętego przeciwko członkowi 
Obwodowej Komisji Wyborczej w R., Tadeusza Z, który w trakcie wy-
borów samorządowych w dniu 11 września 2007 r. odmówił podpisa-



178

nia protokołu z wyborów na stanowisko Wójta Gminy S., co do które-
go miał podstawy przypuszczać, że zawarte w nim dane zostały sfał-
szowane. 

W każdym postępowaniu karnym podstawowym warunkiem wyda-
nia skazującego orzeczenia jest udowodnienie, iż konkretne zachowa-
nie wyczerpuje wszystkie znamiona przepisu ustawy karnej, przyjętego 
za podstawę skazania. Niezbędne jest zatem wskazanie, na czym po-
legało przestępne działanie lub zaniechanie sprawcy. Wszystkie zna-
miona czynu zabronionego winny być bowiem zamieszczone w opisie 
czynu, co stanowi niezbędne minimum wymagane w każdym procesie 
karnym przez odnośne przepisy postępowania. Powyższe stwierdze-
nie ma również zastosowanie do wyroku umarzającego postępowanie 
z powodu znikomej szkodliwości czynu. Tych minimalnych wyma-
gań nie spełnia zaskarżone orzeczenie, w związku z czym Rzecznik 
wniósł o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i uniewinnienie Tadeusza 
Z. od przypisanego mu czynu.

kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 17 grudnia 2008 r., sygn. 
akt III KK 372/08). 

RPo–550308–II/07 z dnia 16 października 2008 r. – kasa-
cja na rzecz Józefa P. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego 
w G. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w G. 

Rzecznik zarzucił temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ 
na jego treść naruszenie prawa procesowego, to jest art. 139 § 1 k.p.k. 
i art. 6 k.p.k. poprzez błędne uznanie, że zostało prawidłowo dorę-
czone oskarżonemu zawiadomienie o terminie rozprawy odwoławczej 
i w konsekwencji rozpoznanie sprawy przez Sąd Okręgowy, bez udzia-
łu oskarżonego, podczas gdy w tym czasie był on pozbawiony wolno-
ści, co naruszyło jego prawo do obrony. Rzecznik wniósł o uchylenie 
zaskarżonego wyroku Sądu Okręgowego i przekazanie sprawy temu 
sądowi do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym. 

kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 25 listopada 2008 r., sygn. 
akt V KK 371/08).

RPo–588968–II/08 z dnia 22 października 2008 r. – kasacja 
na rzecz Sławomira u. od wyroku Sądu Okręgowego w O. utrzymują-
cego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w K. 

Rzecznik zarzucił temu wyrokowi rażące i mogące mieć istotny 
wpływ na treść rozstrzygnięcia naruszenie art. 433 § 1 k.p.k. pole-
gające na tym, że sąd drugiej instancji rozpatrując apelację obroń-
cy oskarżonego, niezależnie od granic zaskarżenia i przedstawionych 
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zarzutów, utrzymał w mocy rażąco niesprawiedliwe orzeczenie sądu 
pierwszej instancji, które zapadło z naruszeniem prawa materialne-
go (art. 297 § 1 k.k.), poprzez uznanie, że działanie oskarżonego wy-
czerpało znamiona przestępstwa opisanego w tym przepisie. Rzecz-
nik wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Okręgowego oraz 
utrzymanego nim w mocy wyroku Sądu Rejonowego i uniewinnienie 
oskarżonego od popełnienia przypisanego mu przestępstwa. 

RPo–584909–II/08 z dnia 28 października 2008 r. – kasacja 
na rzecz Adriana K. od wyroku Sądu Okręgowego w ś. zmieniającego 
wyrok Sądu Rejonowego w ś. 

Rzecznik zarzucił temu orzeczeniu rażące naruszenie prawa kar-
nego procesowego, mające istotny wpływ na jego treść, polegające 
na tym, że sąd drugiej instancji nie rozważył wnikliwie zarzutu za-
wartego w apelacji obrońcy oskarżonego i nie wskazał w uzasadnieniu 
swojego orzeczenia w sposób prawidłowy, dlaczego ten zarzut nie jest 
zasadny, co było następstwem dowolnego zaakceptowania ustaleń 
faktycznych poczynionych przez sąd meriti, co skutkowało jedynie 
zmianą orzeczenia Sądu Rejonowego i przyjęciem przez Sąd Okręgo-
wy, iż Adrian K. dopuścił się występku z art. 289 § 1 k.k., zamiast 
– jak to przyjął sąd pierwszej instancji – typu kwalifikowanego z art. 
289 § 2 k.k., podczas gdy z zebranego w sprawie materiału dowodo-
wego wynika, że oskarżony swym działaniem nie wyczerpał ustawo-
wego znamienia czynu z art. 289 § 1 k.k. w postaci „zaboru cudzego 
pojazdu mechanicznego”. Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżone-
go wyroku oraz zmienionego nim orzeczenia Sądu Rejonowego w ś. 
i umorzenie postępowania przeciwko oskarżonemu, z powodu ustania 
karalności wykroczenia. 

RPo–602234–I/08 z dnia 7 listopada 2008 r. – kasacja w spra-
wie notariusza ukaranego przez sąd dyscyplinarny za niepobranie wy-
nagrodzenia od wykonanych czynności notarialnych. 

W przedmiotowej sprawie notariusz został dyscyplinarnie ukarany 
przez sąd dyscyplinarny za to, że – prowadząc kancelarię notarialną 
– nie pobrał wynagrodzenia od wykonanych czynności notarialnych, 
o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 
28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarial-
nej. Zdaniem sądu dyscyplinarnego, takim zachowaniem notariusz 
rażąco uchybił obowiązkom wynikającym z przepisów prawa (art. 5 § 
1 ustawy o notariacie) i tym sam dopuścił się przewinienia dyscypli-
narnego. 
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Zgodnie z art. 5 § 1 ustawy o notariacie, notariuszowi za doko-
nanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone 
na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksy-
malne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności. W oce-
nie Rzecznika, sąd dyscyplinarny dokonując wykładni przepisu art. 
5 § 1 ustawy o notariacie, pominął w swych rozważaniach tę część 
przepisu, która precyzuje, iż notariuszowi przysługuje wynagrodze-
nie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe 
niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynno-
ści. Przepis ten nie przesądza więc expressis verbis o bezwzględnym 
obowiązku pobrania taksy notarialnej za daną czynność notarialną. 
To od woli notariusza zależy więc, czy pobierze on taksę notarialną 
(przysługujące mu wynagrodzenie) za daną czynność, czy też nie. Na-
tomiast według stanowiska sądu dyscyplinarnego, z przepisu tego 
wynika bezwzględny obowiązek pobrania wynagrodzenia przez nota-
riusza. Mając na uwadze doniosłość przedstawionego problemu dla 
praktyki i obrotu gospodarczego, Rzecznik postanowił wnieść kasację 
od orzeczenia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.

RPo–594089–II/08 z dnia 25 listopada 2008 r. – kasacja na nie-
korzyść podmiotu zbiorowego Spółki z o.o. „e.” od prawomocnego wy-
roku Sądu Okręgowego w T. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Re-
jonowego w M. 

Rzecznik zarzucił wyrokowi Sądu Okręgowego rażące i mające 
istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego procesowe-
go (art. 433 § 2 k.p.k.), polegające na tym, że Sąd drugiej instancji 
rozpatrując apelację wnioskodawcy nienależycie rozpoznał zawarty 
w niej zarzut naruszenia przez Sąd Rejonowy przepisów ustawy z dnia 
28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych 
za czyny zabronione pod groźbą kary, poprzez wyrażenie błędnego 
poglądu prawnego, w ślad za Sądem pierwszej instancji, iż podmiot 
zbiorowy nie podlega odpowiedzialności za czyn zabroniony osoby 
fizycznej działającej w imieniu lub w interesie podmiotu zbiorowe-
go w ramach uprawnienia lub obowiązku do jego reprezentowania, 
podejmowania w jego imieniu decyzji lub wykonywania kontroli we-
wnętrznej albo przy przekroczeniu tego uprawnienia lub niedopełnie-
niu tego obowiązku (np. prezesa zarządu), gdyż zawarta w art. 5 tej 
ustawy zasada winy nie odnosi się do tych osób, a odpowiedzialność 
podmiotu zbiorowego nie może być odpowiedzialnością o charakterze 
obiektywnym. Zdaniem Rzecznika odpowiedzialność na zasadzie winy 
podmiotu zbiorowego, za działania ww. osób nie została wprost wyra-
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żona w przepisach tej ustawy, jednak nie oznacza to, że została ona 
przez ustawodawcę pominięta. Istnienie tej zasady wynika z wykład-
ni systemowej przepisów ww. aktu normatywnego. Rzecznik wniósł 
o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Okręgowego w T. oraz utrzy-
manego nim w mocy wyroku Sądu Rejonowego w M. i przekazanie 
sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w M. 

RPo–584038–II/08 z dnia 1 grudnia 2008 r. – kasacja na rzecz 
Pawła C. od prawomocnego wyroku łącznego Sądu Rejonowego 
w O. z dnia 23 listopada 2007 r. 

Rzecznik zarzucił temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ 
na jego treść naruszenie prawa procesowego (art. 443 k.p.k.), polegają-
ce na wydaniu w sprawie przekazanej do ponownego rozpoznania orze-
czenia surowszego niż uchylone, mimo zaskarżenia uchylonego wyroku 
łącznego wyłącznie na korzyść skazanego. Rzecznik wniósł o uchylenie 
wyroku łącznego Sądu Rejonowego w O. w zaskarżonej części i przeka-
zanie sprawy temu sądowi do ponownego rozpoznania. 

Wydanie wyroku łącznego z dnia 23 listopada 2007 r. spowodowa-
ło, że suma kar pozostałych do odbycia Pawłowi C. za przestępstwa, 
które uprzednio zostały uznane za pozostające w realnym zbiegu (po-
pełnione zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, 
co do któregokolwiek z tych czynów) przekracza o 4 miesiące karę 
łączną, która została orzeczona za przedmiotowe czyny w uchylonym 
wyroku łącznym z dnia 28 czerwca 2007 r. zaskarżonym wyłącznie 
na korzyść oskarżonego. 

Określony w art. 443 k.p.k. tzw. zakaz pośredni reformationis 
in peius stanowi jednoznacznie, że jedynie w przypadku zaskarże-
nia orzeczenia na niekorzyść oskarżonego, z wyjątkami określonymi 
w ustawie, dopuszczalne jest, po uchyleniu orzeczenia sądu pierwszej 
instancji i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania, wydanie 
orzeczenia surowszego. Z uwagi na to, że wyrok łączny Sądu Rejono-
wego nie został zaskarżony na niekorzyść skazanego oraz nie zacho-
dziły okoliczności wyłączające obowiązywanie zakazu reformationis in 
peius, zaskarżone w kasacji orzeczenie zapadło z rażącym narusze-
niem prawa procesowego. 

RPo–591991–II/08 z dnia 1 grudnia 2008 r. – kasacja na rzecz 
Roberta K. od wyroku Sądu Okręgowego w W. utrzymującego w mocy 
wyrok zaoczny Sądu Rejonowego w W. 

Rzecznik wniósł kasację od prawomocnego wyroku Sądu Okręgo-
wego w W., utrzymującego w mocy wyrok zaoczny sądu I instancji, 
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któremu zarzucił rażące naruszenie prawa procesowego, polegające 
na tym, że sąd odwoławczy rozpatrując apelację obwinionego, nieza-
leżnie od granic zaskarżenia, podniesionych zarzutów i wpływu uchy-
bienia na treść orzeczenia, nie przekroczył z urzędu granic środka 
odwoławczego i utrzymał w mocy orzeczenie sądu I instancji, które 
zapadło wskutek błędnego przyjęcia, iż zakres działania Straży Miej-
skiej obejmował kontrolę ruchu drogowego, polegającą na używaniu 
urządzeń samoczynnie rejestrujących przekroczenie dozwolonej pręd-
kości i w konsekwencji uznanie, iż Komendant Straży Miejskiej był 
uprawniony do występowania z wnioskiem o ukaranie w sprawach o 
wykroczenia polegające na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości, 
podczas gdy kontrola przepisu § 17 rozporządzenia MSWiA z dnia 30 
grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego przeprowadzona 
zgodnie z dyspozycją art. 178 ust. 1 Konstytucji powinna była do-
prowadzić sąd do odstąpienia od jego zastosowania. Stanowi to bez-
względną przyczynę odwoławczą. Pogląd ten znalazł odzwierciedlenie 
w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 marca 2007 r. (sygn. 
akt u 1/07), który po rozpoznaniu wniosku Rzecznika Praw Obywa-
telskich orzekł, iż § 17 ust. 1 pkt 1 lit. c ww. rozporządzenia jest nie-
zgodny z art. 131 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym i z art. 92 
ust. 1 Konstytucji. 

Rzecznik zawnioskował o uchylenie zaskarżonego wyroku oraz 
utrzymanego nim w mocy orzeczenia Sądu Rejonowego i umorze-
nie postępowania w stosunku do Roberta K. z powodu braku skargi 
uprawnionego oskarżyciela oraz ustania karalności czynu.

RPo–555852–II/07 z dnia 3 grudnia 2008 r. – kasacja na rzecz 
Tomasza S. od wyroku Sądu Okręgowego w S. utrzymującego w mocy 
wyrok Sądu Rejonowego w S. 

Rzecznik zarzucił temu wyrokowi rażące i mogące mieć istotny 
wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego procesowego (art. 132 
§ 2 k.p.k., art. 139 § 1 k.p.k. w związku z art. 450 § 3 k.p.k. i art. 
6 k.p.k.) poprzez błędne uznanie, że zostało – w trybie wskazanym 
w tych przepisach – prawidłowo doręczone oskarżonemu zawiadomie-
nie o terminie rozprawy odwoławczej i w konsekwencji rozpoznanie 
sprawy przez Sąd Okręgowy, bez udziału oskarżonego, podczas gdy 
w tym czasie był on pozbawiony wolności, co naruszyło jego prawo 
do obrony. Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku w części 
dotyczącej Tomasza S. i przekazanie w tym zakresie sprawy Sądowi 
Okręgowemu w S. do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwo-
ławczym. 
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RPo–554342–II/08 z dnia 9 grudnia 2008 r. – kasacja na rzecz 
Zbigniewa S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w ł. utrzy-
mującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w K. 

Rzecznik zarzucił temu wyrokowi rażące i mogące mieć istot-
ny wpływ na jego treść naruszenie prawa procesowego (art. 433 § 2 
k.p.k., art. 457 § 3 k.p.k. i art. 7 k.p.k.), poprzez nienależyte rozwa-
żenie podniesionego w apelacji obrońcy oskarżonego zarzutu obrazy 
prawa procesowego polegającego na zakwestionowaniu oparcia się 
przez sąd pierwszej instancji przy ustalaniu winy oskarżonego na do-
wodach obciążających, z pominięciem dowodów korzystnych, oraz 
niedostrzeżeniu istniejących wątpliwości w odniesieniu do istotnych 
rozbieżności i sprzeczności w zeznaniach świadków w sytuacji, gdy 
wynikające z tych zeznań okoliczności mogły mieć istotne znaczenie 
dla oceny zachowania oskarżonego i wiarygodności jego wyjaśnień, 
a także wybiórcze oraz dowolne ustosunkowanie się do tego zarzutu 
apelacji w części motywacyjnej uzasadnienia wyroku. Rzecznik wniósł 
o uchylenie wyroku Sądu Okręgowego w ł. i przekazanie sprawy temu 
sądowi do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym. 

RPo–581353–II/07 z dnia 10 grudnia 2008 r. – kasacja na rzecz 
Dariusza B. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego dla K.–K. w K. 

Rzecznik zarzucił temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ 
na jego treść naruszenie prawa karnego procesowego, to jest art. 335 
§ 1 k.p.k. w związku z art. 343 § 7 k.p.k. poprzez uznanie, iż oko-
liczności popełnienia przez Dariusza B. zarzucanego mu występku 
z art. 278 § 1 k.k. w związku z art. 64 § 1 k.k. nie budzą wątpliwości 
i w efekcie wydanie w stosunku do niego wyroku skazującego na po-
siedzeniu, podczas gdy zgromadzony w sprawie materiał dowodowy 
wskazywał na poważne wątpliwości co do wartości zagarniętego mie-
nia w sytuacji, gdy nieprecyzyjnie określona kwota tylko nieznacznie 
przekraczała granicę przyjętą dla wykroczenia, co winno skutkować 
nieuwzględnieniem wniosku prokuratora i rozpoznaniem sprawy 
na rozprawie. 

Rzecznik wniósł m.in. o wstrzymanie wykonania kary 1 roku po-
zbawienia wolności wobec Dariusza B., wymierzonej zaskarżonym ka-
sacją wyrokiem oraz uchylenie wyroku Sądu Rejonowego dla K.–K. 
w K. w zaskarżonej części i przekazanie sprawy w tym zakresie temu 
sądowi do ponownego rozpoznania. 

RPo–586523–II/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. – kasacja na rzecz 
Jacka G. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w e. 
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Rzecznik zarzucił temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ 
na jego treść naruszenie prawa karnego procesowego (art. 335 § 1 
k.p.k. w związku z art. 343 § 7 k.p.k.) poprzez uznanie, iż okoliczności 
popełnienia przez Jacka G. zarzucanego mu przestępstwa nie budzą 
wątpliwości i w efekcie wydanie w stosunku do oskarżonego wyroku 
skazującego na posiedzeniu bez przeprowadzania rozprawy, podczas 
gdy zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wskazywał, iż istnia-
ły poważne wątpliwości co do tego, czy w dacie czynu, to jest w dniu  
12 listopada 2006 r., orzeczony wobec oskarżonego wyrokiem Sądu 
Rejonowego w e. z listopada 2000 r., środek karny w postaci zaka-
zu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych obowiązywał, 
co winno skutkować nieuwzględnieniem wniosku prokuratora i roz-
poznaniem sprawy na rozprawie.

Jak wynika z przepisów Kodeksu wykroczeń orzeczona kara lub 
środek karny nie podlega wykonaniu, jeżeli od daty uprawomocnie-
nia się rozstrzygnięcia upłynęły trzy lata. W realiach niniejszej sprawy 
przedawnienie wykonania środka karnego winno nastąpić już 2003 r. 
Wszystkie te okoliczności były znane Sądowi w dacie orzekania i winny 
skutkować nieuwzględnieniem wniosku prokuratora o wydanie wyro-
ku skazującego bez przeprowadzania rozprawy. Sprawa powinna być 
zatem skierowana do rozpoznania na rozprawie. Powyższe wątpliwości 
zostały zweryfikowane już po uprawomocnieniu się zaskarżonego orze-
czenia, co wynika m. in. z treści pisma Sądu Rejonowego w e. z 2008 
r., w którym jednoznacznie wskazano, że wykonanie środka karnego 
orzeczonego wobec Jacka G. w sprawie z 2000 r. uległo przedawnieniu 
w 2003 roku. Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i unie-
winnienie Jacka G. od popełnienia przypisanego mu czynu. 

RPo–595457–II/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. – kasacja na rzecz 
Macieja W. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w G. utrzy-
mującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w T. 

Kasacja stawia wyrokowi Sądu drugiej instancji zarzut rażącego i ma-
jącego istotny wpływ na jego treść naruszenia prawa karnego proceso-
wego, poprzez nienależyte i dowolne rozważenie podniesionego w apelacji 
obrońcy oskarżonego zarzutu obrazy prawa procesowego polegającego 
na zakwestionowaniu uznania przez Sąd I instancji, że mandat rad-
nego wygasł z mocy prawa z chwilą prawomocnego skazania Macieja 
W. za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego w sytu-
acji, gdy przy braku uchwały rady powiatu stwierdzającej wygaśnięcie 
mandatu radnego lub orzeczenia sądu okręgowego zapadłego w następ-
stwie rozpoznania odwołania od tej uchwały, pogląd ten jest błędny.
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Kasacja zawiera wniosek o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu 
Okręgowego w G. oraz utrzymanego nim w mocy wyroku Sądu Re-
jonowego w T. i uniewinnienie oskarżonego od popełnienia przypi-
sanego mu przestępstwa oszustwa polegającego na pobieraniu diet 
po uprawomocnieniu się wyroku skazującego za przestępstwo umyśl-
ne ścigane z oskarżenia publicznego.

Zdaniem Rzecznika pogląd, iż Sąd w procesie karnym może samo-
dzielnie uznać, iż mandat radego wygasł z powodu skazania radnego 
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego pomimo 
tego, że nie zapadła w tym przedmiocie uchwała rady lub orzecze-
nie sądu okręgowego, wydane w następstwie rozpoznania odwoła-
nia od tej uchwały, jest błędny. Instytucja prawna jaką jest uchwała 
stwierdzająca wygaśnięcie mandatu radnego oraz możliwość odwoła-
nia się od tej uchwały do sądu stanowi przejaw ochrony konstytucyj-
nego prawa obywateli, jakim jest czynne prawo wyborcze. 

W ocenie Rzecznika tylko rada lub działający w jej zastępstwie 
wojewoda są organami upoważnionymi do stwierdzenia wygaśnię-
cia mandatu radnego. Przepisy prawa wskazują sytuacje, które po-
wodują wygaśniecie mandatu, ale jednocześnie określają procedurę 
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu oraz organy państwa uprawnio-
ne do orzekania w tym przedmiocie. Dopóki nie zostanie skutecznie 
stwierdzone, przez uprawnione do tego organy państwa, wygaśnięcie 
mandatu, radny jest uprawniony do udziału w sesjach rady oraz po-
bierania z tego tytułu diet.

RPo–595934–II/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. – kasacja na rzecz 
Barbary W. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w O. 

Rzecznik zarzucił zaskarżonemu orzeczeniu rażące i mające istot-
ny wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego procesowego (art. 
343 § 7 k.p.k. w zw. z art. 335 § 1 k.p.k.) poprzez uznanie, iż oko-
liczności popełnienia przez Barbarę W. zarzucanego jej występku nie 
budzą wątpliwości i w efekcie wydanie w stosunku do niej wyroku 
skazującego na posiedzeniu bez przeprowadzenia rozprawy, podczas 
gdy zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wskazywał na poważ-
ne wątpliwości, czy istniał przepis ustawy pozwalający Ośrodkowi Po-
mocy Społecznej w O. na odbieranie oświadczeń o stanie majątkowym 
pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k. w związku 
z art. 233 § 6 k.k., co winno skutkować nieuwzględnieniem wniosku 
prokuratora i rozpoznaniem sprawy na rozprawie. Rzecznik wniósł 
o uchylenie zaskarżonego wyroku i uniewinnienie Barbary W. od po-
pełnienia przypisanego jej przestępstwa.
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RPo–559138–II/07 z dnia 30 grudnia 2008 r. – kasacja na rzecz 
Remigiusza D. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w L., 
utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w B. 

Rzecznik zarzucił zaskarżonemu wyrokowi Sądu Okręgowego rażące 
i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego proce-
sowego, to jest art. 6 k.p.k., art. 117 § 2 k.p.k. w związku z art. 450 § 3 
k.p.k. i art. 453 § 2 i 3 k.p.k. polegające na przeprowadzeniu rozprawy 
apelacyjnej przez Sąd drugiej instancji pod nieobecność oskarżonego z na-
ruszeniem przysługującego mu prawa do obrony, w sytuacji gdy w czasie 
trwania rozprawy był on zatrzymany przez funkcjonariuszy Policji, co sta-
nowiło niezależną od niego wyjątkową przyczynę niestawiennictwa, która 
winna być uznana za usprawiedliwioną, nawet w przypadku braku wie-
dzy Sądu odwoławczego o tej wyjątkowej przyczynie niestawiennictwa. 
Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Okręgowego 
i przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania. 

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

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 w L. z 1952 r. (Informacja 
10–12/2007, str. 95). 

kasacja oddalona (postanowienie z dnia 30 października 2008 r., 
sygn. akt III KK 450/07). 

RPo–316455–II/99 z dnia 1 marca 2008 r. – kasacja na rzecz 
Ryszarda M. od prawomocnego postanowienia Sądu Apelacyjnego 
w W. utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Okręgowego w W. (In-
formacja 1–3/2008, str. 185).

kasacja uwzględniona (postanowienie z dnia 31 października 
2008 r., sygn. akt II KK 76/08).

RPo–573176–II/07 z dnia 27 marca 2008 r. – kasacja na rzecz 
Marcina J. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego 
w W. (Informacja 1–3/2008, str. 186).

kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 6 listopada 2008 r., sygn. 
akt V KK 108/08). 

RPo–584441–II/08 z dnia 8 lipca 2008 r. – kasacja na nie-
korzyść Beaty J. i Krystyny h. od postanowienia Sądu Rejonowego 
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w Cz. z dnia 20 lutego 2008 r., którym utrzymano w mocy postano-
wienie prokuratora Prokuratury Rejonowej w Cz. z dnia 31 paździer-
nika 2007 r. o umorzeniu śledztwa – prowadzonego przeciwko Beacie 
J. i Krystynie h. (Informacja 7–9/2008, str. 131).

kasacja uwzględniona (postanowienie z dnia 23 września 2008 r., 
sygn. akt IV KK 252/08). 

RPo–573875–II/07 z dnia 11 sierpnia 2008 r. – kasacja na rzecz 
Krzysztofa K. od wyroku Sądu Apelacyjnego w L. utrzymującego w mocy 
wyrok Sądu Okręgowego w R. (Informacja 7–9/2008, str. 132).

kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 21 października 2008 r., 
sygn. akt III KK 288/08). 

RPo–576157–II/07 z dnia 12 sierpnia 2008 r. – kasacja na rzecz 
Rafała ł. od prawomocnego wyroku łącznego Sądu Rejonowego 
w I. (Informacja 7–9/2008, str. 133).

kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 1 grudnia 2008 r., sygn. akt 
III KK 291/08). 

RPo–582564–II/08 z dnia 14 sierpnia 2008 r. – kasacja na rzecz 
Ryszarda L. od wyroku Sądu Okręgowego w S. utrzymującego w mocy 
wyrok Sądu Rejonowego w S. (Informacja 7–9/2008, str. 134).

kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 14 października 2008 r., 
sygn. akt V KK 301/08). 

RPo–563636–II/07 z dnia 3 września 2008 r. – kasacja na rzecz 
Arkadiusza K. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejono-
wego w B. (Informacja 7–9/2008, str. 135).

kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 26 listopada 2008 r., sygn. 
akt III KK 308/08). 

RPo–574220–II/07 z dnia 3 września 2008 r. – kasacja na rzecz 
Iwony B. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego 
w P. (Informacja 7–9/2008, str. 135).

kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 29 października 2008 r., 
sygn. akt II KK 258/08). 

RPo–584927–II/08 z dnia 8 września 2008 r. – kasacja na rzecz 
Waldemara S. od prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego 
w B. (Informacja 7–9/2008, str. 136).

kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 21 października 2008 r., 
sygn. akt IV KK 313/08). 
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RPo–581458–II/08 z dnia 10 września 2008 r. – kasacja na rzecz 
Jakuba O. od wyroku Sądu Okręgowego w O., zmieniającego wyrok 
Sądu Rejonowego w S. (Informacja 7–9/2008, str. 137).

kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 14 października 2008 r., 
sygn. akt V KK 327/08).

Sąd okręgowy wydał następujące orzeczenie w sprawie wniosku 
Rzecznika o uchylenie prawomocnego orzeczenia:

RPo–549160–II/07 z dnia 9 stycznia 2008 r. – wniosek do Sądu 
Okręgowego na rzecz Andrzeja B, uczestnika tzw. wydarzeń radom-
skich z 1976 r., o uchylenie prawomocnego orzeczenia Kolegium 
do Spraw Wykroczeń z dnia 29 czerwca 1976 r. (Informacja 1–3/2008, 
str. 186). 

wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 10 grudnia 2008 r., sygn. 
akt V Ko 130/08). 

Sąd najwyższy wydał następujące orzeczenia w sprawie skargi ka-
sacyjnej oraz skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem pra-
womocnego wyroku, wniesionych przez Rzecznika:

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 (Informacja 
10–12/2007, str. 102). 

Skarga kasacyjna uwzględniona (postanowienie z dnia 4 wrześ-
nia 2008 r., sygn. akt IV CSK 213/08). 

RPo–536106–IV/06 z dnia 31 marca 2008 r. – skarga o stwierdze-
nie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego 
oddalającego apelację pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego wyda-
nego w sprawie z powództwa C. Spółka Akcyjna z siedzibą w K. prze-
ciwko Marianowi K. oraz Skarbowi Państwa – Staroście Grodzkiemu 
Prezydentowi Miasta K. o usunięcie niezgodności pomiędzy stanem 
prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczy-
wistym stanem prawnym (Informacja 1–3/2008, str. 191). 

Skarga odrzucona (postanowienie z dnia 10 września 2008 r., 
sygn. akt III CNP 31/08).
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IV. PyTanIa PRawnE Do SĄDu najwyŻSzEGo. 
wnIoSkI Do naCzELnEGo SĄDu 

aDmInISTRaCyjnEGo o wykłaDnIę PRzEPISów 

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

RPo–571564–III/07 z dnia 27 października 2008 r. – w spra-
wie osiągnięcia wieku emerytalnego i nabycia prawa do emerytury 
jako przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie pracownikowi umowy 
o pracę.

Rzecznik wniósł o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie 
przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżność w wy-
kładni prawa w orzecznictwie Sądu Najwyższego, poprzez odpowiedź 
na pytanie: Czy osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie prawa 
do emerytury może stanowić wyłączną przesłankę rozwiązania za wy-
powiedzeniem stosunku pracy z pracownikiem – kobietą lub mężczy-
zną i nie oznacza dyskryminacji pracownika ze względu na płeć i wiek 
(art. 113 k.p.)?

Osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie prawa do emerytury 
– jako przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie pracownikowi umo-
wy o pracę, jest różnie traktowane w ukształtowanym na przestrzeni 
ostatnich lat orzecznictwie Sądu Najwyższego. Jednolicie traktuje się 
takie sytuacje faktyczne, w których osiągnięcie przez pracownika wie-
ku emerytalnego i nabycie przez niego prawa do emerytury (również 
wcześniejszej) de facto jest jedynie współprzyczyną wypowiedzenia 
stosunku pracy. Dzieje się tak w szczególności w razie restrukturyza-
cji w zakładzie pracy połączonej z koniecznością zmniejszenia zatrud-
nienia. W takich sytuacjach wytypowanie do zwolnienia pracownika, 
który po rozwiązaniu stosunku pracy ma zapewnione środki utrzyma-
nia w postaci uprawnień emerytalnych, jest humanitarnym i słusz-
nym kryterium wyboru pracowników do zwolnienia z pracy, gdyż nie 
pozbawia pracy i środków utrzymania tych, którzy nie mają żadnego 
zabezpieczenia materialnego. 

W orzecznictwie Sądu Najwyższego dominuje pogląd, że nabycie 
przez pracownika prawa do emerytury stanowi uzasadnioną przyczy-
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nę wypowiedzenia umowy o pracę w rozumieniu art. 45 § 1 k.p. Przy-
czyną rozwiązania stosunku pracy nie jest osiągnięcie wieku emery-
talnego, ale fakt, że po osiągnięciu tego wieku pracownik pozyskuje 
inne, poza zatrudnieniem, źródło stałego dochodu. A to jest uspra-
wiedliwionym kryterium dyferencjacji sytuacji pracowników.

W ostatnim czasie ukształtowała się zasadniczo odmienna linia 
orzecznicza Sądu Najwyższego zgodnie z którą – co do zasady – osiąg-
nięcie wieku emerytalnego i nabycie prawa do emerytury nie uzasad-
nia wypowiedzenia stosunku pracy, ponieważ zdarzenia te nie wiążą 
się z pracą, a w szczególności nie wskazują na nieprzydatność pra-
cownika lub istnienie, związanego z racjonalizacją zatrudnienia, inte-
resu pracodawcy w rozwiązaniu stosunku pracy. W opinii Rzecznika 
to stanowisko Sądu Najwyższego zasługuje na aprobatę.

RPo–602342–VII/08 z dnia 17 listopada 2008 r. – w sprawie 
sposobu obliczania rocznego okresu odroczenia wykonania kary po-
zbawienia wolności, uprawniającego skazanego do ubiegania się o wa-
runkowe zawieszenie wykonania kary.

W związku z ujawnionymi rozbieżnościami w orzecznictwie sądowym 
Rzecznik wniósł o rozstrzygnięcie następującego zagadnienia prawnego: 
Czy do łącznego okresu odroczenia, o którym mowa w art. 151 § 3 usta-
wy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy stwarzają-
cego dla skazanego możliwość ubiegania się o warunkowe zawieszenie 
wykonania kary pozbawienia wolności, zalicza się okres pomiędzy datą 
zakończenia wcześniej udzielonego odroczenia, a datą kolejnego orzecze-
nia o odroczeniu, jeśli wniosek o kolejne odroczenie został złożony przed 
upływem terminu oznaczonego w postanowieniu o odroczeniu?

Według jednej grupy poglądów wyrażanych w orzecznictwie, 
do okresu co najmniej jednego roku odroczenia nie zalicza się okre-
su, jaki upływa od zakończenia orzeczonego wcześniej odroczenia 
do dnia wydania kolejnego postanowienia uwzględniającego wniosek. 
Natomiast w opozycji do tych poglądów pozostaje wyrażone w orzecz-
nictwie stanowisko, według którego do okresu co najmniej jednego 
roku odroczenia zalicza się również okres, jaki upływa od zakończo-
nego wcześniej odroczenia do dnia wydania kolejnego postanowienia 
uwzględniającego wniosek. Kompromisowe stanowisko przyjmuje zaś, 
że sumowanie poszczególnych okresów odroczeń wykonania kary, 
bez uwzględnienia czasu pomiędzy dniem zakończenia orzeczonego 
wcześniej odroczenia, a datą kolejnego postanowienia przedłużające-
go odroczenie, następuje tylko wówczas, gdy skazany złoży kolejny 
wniosek już po upływie okresu odroczenia.
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Rzecznik zajął stanowisko, że jeśli wniosek o kolejne odroczenie 
zostanie złożony przed upływem terminu wskazanego w postanowie-
niu o odroczeniu i zostanie on uwzględniony, to do łącznego okresu 
odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności powinien zostać za-
liczony także okres pomiędzy datą zakończenia wcześniej udzielonego 
odroczenia, a datą kolejnego orzeczenia o odroczeniu. W przeciwnym 
przypadku możliwość skorzystania przez skazanego z ustawowego 
uprawnienia uzależniona byłaby wyłącznie od sprawnego działania 
sądu. Za taką wykładnią przepisów przemawia wzgląd na konstytu-
cyjną zasadę zaufania obywateli do państwa i prawa. Ochrona zaufa-
nia jednostki oznacza bowiem, że prawo precyzyjnie i jednoznacznie 
reguluje konsekwencje poszczególnych zachowań jednostki, a opie-
szałość i nieudolność organów państwa stosujących prawo nie może 
mieć wpływu na konsekwencje prawne działań przez nią podejmowa-
nych.

RPo–598253–IV/08 z dnia 25 listopada 2008 r. – w sprawie 
odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa za zaniechanie 
legislacyjne powstałe przed dniem 1 września 2004 r. 

Rzecznik wniósł o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie 
istniejących w orzecznictwie rozbieżności w wykładni i stosowaniu 
przepisu art. 417 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywil-
ny, w poprzednim brzmieniu, w związku z art. 77 ust. 1 Konstytu-
cji, a zawierającej odpowiedź na pytanie: Czy Skarb Państwa odpo-
wiada za szkody wyrządzone zaniechaniem legislacyjnym w sytuacji,  
gdy stan bezczynności prawodawcy powstał przed dniem 1 września 
2004 r.?

W ocenie Rzecznika przedstawiony problem dotyczy wyłącz-
nie okresu przejściowego od dnia 17 października 1997 r., tj. wej-
ścia w życie Konstytucji RP, do dnia 1 września 2004 r., tj. wejścia 
w życie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy – Ko-
deks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Rzecznik przychyla się 
do tego kierunku w orzecznictwie Sądu Najwyższego, który opowia-
da się za objęciem odpowiedzialnością odszkodowawczą także za-
niechań ustawodawczych istniejących w okresie od wejścia w życie 
Konstytucji. Za taką koncepcją opowiedział się Sąd Najwyższy w wy-
roku z dnia 24 września 2003 r. (sygn. I CK 143/03, opubl. OSNC 
2004/11/179) oraz w uchwale z dnia 6 lipca 2006 r. (III CZP 37/06, 
opubl. OSNC 2007/9/56). Jednocześnie jednak w orzecznictwie 
Sądu Najwyższego wyraźnie zarysowała się i druga linia orzecznicza, 
zgodnie z którą przed dniem 1 września 2004 r. nie było prawnych 
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możliwości dochodzenia odszkodowania za bezprawne zaniecha-
nie prawodawcy. Za takim poglądem Sąd Najwyższy opowiedział się 
w uchwale z dnia 24 listopada 2005 r. (sygn. III CZP 82/05, opubl. 
OSNC 2006/9/148), ale także w wyroku z dnia 15 lutego 2007 r.  
(sygn. II CSK 483/06, niepubl.) oraz w wyroku z dnia 5 grudnia 2007 r.  
(sygn. I CSK 273/07, opubl. Biul. SN 2008/2/17).

Rzecznik skierował wniosek do naczelnego Sądu administracyj-
nego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego:

RPo–600494–V/08 z dnia 28 października 2008 r. – w sprawie 
pomocy finansowej dla funkcjonariusza Służby Więziennej na uzyska-
nie lokalu mieszkalnego. 

Rzecznik wniósł o rozstrzygnięcie następującego zagadnienia praw-
nego: Czy dopuszczalne jest przyznanie funkcjonariuszowi Służby 
Więziennej pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe, o któ-
rej mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służ-
bie Więziennej w sytuacji, gdy nabycie przez funkcjonariusza domu 
mieszkalnego miało miejsce przed złożeniem przez niego wniosku 
o przyznanie takiej pomocy, a do dnia zakupu wspomnianego domu 
funkcjonariusz ten nie miał zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych 
w sposób określony w art. 91 ust. 1 ustawy o Służbie Więziennej? 

W orzecznictwie sądów administracyjnych ujawniły się rozbieżno-
ści dotyczące tego, czy dopuszczalne jest udzielenie pomocy finan-
sowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego, o której mowa w art. 90 
ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej funk-
cjonariuszowi Służby Więziennej, który w celu zaspokojenia swoich 
potrzeb mieszkaniowych kupił lokal na wolnym rynku, a następnie 
złożył wniosek o przyznanie tego świadczenia. 

W wyroku z dnia 12 czerwca 2008 r. (sygn. akt I OSK 849/07) 
Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że skoro funkcjonariusz ubie-
gający się o pomoc finansową w chwili złożenia wniosku o przyznanie 
takiej pomocy ma już lokal mieszkalny, wymieniony w przepisie art. 
91 ust. 1 pkt 2 ustawy o Służbie Więziennej, który odpowiada swoją 
powierzchnią przysługującym mu normom powierzchni mieszkalnej, 
to nie ma prawa do otrzymania lokalu służbowego w ramach przy-
działu, a tym samym nie ma prawa do żadnej pomocy finansowej, 
zgodnie bowiem z art. 91 ustawy osoba, która dysponuje już stosow-
nym lokalem, nie może ubiegać się o przydział lokalu służbowego. 
Reguła ta ma zastosowanie również w sytuacji, gdy funkcjonariusz 
zaciągnął kredyt bankowy na kupno domu (lokalu mieszkalnego) lub 
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nabył taki dom (lokal) na raty i ubiega się o pomoc finansową z prze-
znaczeniem na spłatę zobowiązań finansowych związanych z kupnem 
tego domu (lokalu).

W ocenie Rzecznika na poparcie zasługuje pogląd wyrażony w wy-
roku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 marca 2008 r. 
(sygn. akt I OSK 347/07), w którym stwierdzono, że nabycie przez 
funkcjonariusza udziału w domu mieszkalnym przed wystąpieniem 
z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej w sytuacji, gdy do dnia 
zakupu udziału w nieruchomości funkcjonariusz nie miał zaspoko-
jonych potrzeb mieszkaniowych w sposób określony w art. 91 ust. 1 
ustawy o Służbie Więziennej, nie wyłącza tego funkcjonariusza z krę-
gu osób uprawnionych do otrzymania pomocy. 

Sąd najwyższy podjął następujące uchwały w sprawie wniosków 
Rzecznika Praw obywatelskich:

RPo–573619–IV/07 z dnia 15 listopada 2007 r. – w sprawie roz-
bieżności w wykładni prawa, czy sąd rozpoznający skargę na przewle-
kłość postępowania może dokonać oceny trafności przekazania spra-
wy do ponownego rozpoznania (Informacja 10–12/2007, str. 104). 

wniosek rozpoznany (uchwała z dnia 13 lutego 2008 r., sygn. akt 
III SPZP 2/07). Sąd Najwyższy podjął następującą uchwałę: Zasadność 
wyroku sądu drugiej instancji uchylającego zaskarżony wyrok i przeka-
zującego sprawę do ponownego rozpoznania z powodu nieważności (art. 
386 § 2 k.p.c.) lub z powodu nierozpoznania przez sąd pierwszej instan-
cji istoty sprawy, albo dlatego, że wydanie wyroku wymaga przeprowa-
dzenia postępowania w całości (art. 386 § 4 k.p.c.) nie podlega ocenie 
na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze 
na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu 
sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.u. Nr 179, poz. 1843).

RPo–576477–IV/07 z dnia 25 kwietnia 2008 r. – w sprawie do-
datkowego wynagrodzenia dla twórców za reemisję utworu w telewizji 
kablowej (Informacja 4–6/2008, str. 147). 

wniosek rozpoznany (uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Naj-
wyższego z dnia 25 listopada 2008 r., sygn. akt III CZP 57/08). Sąd 
Najwyższy podjął następującą uchwałę: Pojęcie „nadawanie utworu 
w telewizji lub poprzez inne środki publicznego udostępniania utwo-
ru” użyte w art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o pra-
wie autorskim i prawach pokrewnych nie obejmowało reemisji utworu 
przez operatorów sieci kablowych.
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RPo–572863–XVIII/07 z dnia 20 maja 2008 r. – w sprawie do-
puszczalności ukarania osoby pozbawionej wolności, w tym także 
tymczasowo aresztowanej, karą pozbawienia wolności do czternastu 
dni (Informacja 4–6/2008, str. 148). 

wniosek rozpoznany (uchwała z dnia 30 października 2008 r., sygn. 
akt I KZP 17/08). Sąd Najwyższy podjął następującą uchwałę: „Osobie 
pozbawionej wolności, w tym także tymczasowo aresztowanej, która do-
puszcza się czynu określonego w art. 49 § 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 
27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, można wymie-
rzyć wyłącznie karę dyscyplinarną przewidzianą w przepisach o wyko-
nywaniu kary pozbawienia wolności albo w przepisach o wykonywaniu 
tymczasowego aresztowania (art. 143 § 1 oraz art. 222 § 2 k.k.w.).” 

RPo–580256–VII/08 z dnia 16 lipca 2008 r. – w sprawie rozbież-
ności w interpretacji pojęcia „przerwa w wykonaniu kary pozbawienia 
wolności” (Informacja 7–9/2008, str. 142). 

wniosek rozpoznany (uchwała z dnia 30 października 2008 r., 
sygn. akt I KZP 22/08). Sąd Najwyższy podjął następującą uchwałę: 
Pojęcie „przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności” – w rozu-
mieniu art. 155 § 1 k.k.w. – obejmuje przerwę udzieloną przez sąd 
penitencjarny na podstawie art. 153 k.k.w., a także okres, w jakim 
skazany – po wprowadzeniu tej kary do wykonania – nie odbywał jej 
w dalszym ciągu w wyniku zawieszania wobec niego postępowania 
wykonawczego z przyczyn wymienionych w art. 153 k.k.w.

naczelny Sąd administracyjny wydał następujące orzeczenie 
w sprawie wniosku Rzecznika Praw obywatelskich:

RPo–587050–V/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r. – w sprawie za-
wieszenia przez sąd postępowania w sytuacji, gdy w innej sprawie 
tego samego rodzaju została wniesiona skarga kasacyjna do Naczel-
nego Sądu Administracyjnego (Informacja 4–6/2008, str. 146). 

wniosek rozpoznany (uchwała z dnia 24 listopada 2008 r. sygn. 
akt II FPS 4/08). Naczelny Sąd Administracyjny podjął następującą 
uchwałę: Artykuł 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Pra-
wo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. u. nr 153, 
poz. 1270 ze zm.) nie stanowi podstawy do zawieszenia przez woje-
wódzki sąd administracyjny z urzędu postępowania do czasu pra-
womocnego zakończenia postępowania w innej sprawie tego samego 
rodzaju, w której zapadło już orzeczenie, ale zostało ono zaskarżone 
do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
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V. SkaRGI Do wojEwóDzkICH SĄDów 
aDmInISTRaCyjnyCH, SkaRGI kaSaCyjnE 

Do naCzELnEGo SĄDu aDmInISTRaCyjnEGo 
oRaz PRzySTĄPIEnIa Do PoSTęPowaŃ PRzED 

SĄDamI aDmInISTRaCyjnymI I oRGanamI 
ADMINISTRACJI 

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

RPo–598785–III/08 z dnia 2 grudnia 2008 r. – skarga do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie na decyzję z dnia 23 
lipca 2008 r. wydaną z upoważnienia Wójta Gminy P. przez Kierow-
nika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o odmowie przyznania 
prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i reha-
bilitacji dziecka niepełnosprawnego na okres od 1 września 2007 r. 
do 29 lutego 2008 r.

Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji Wójta Gminy 
P. w części dotyczącej odmowy przyznania prawa do dodatku do za-
siłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepeł-
nosprawnego na okres od 1 września 2007 r. do 29 lutego 2008 r., 
z uwagi na naruszenie prawa materialnego przez błędną interpretację 
art. 24 ust. 3a i ust. 3b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świad-
czeniach rodzinnych oraz naruszenie art. 8 i 9 Kodeksu postępowania 
administracyjnego. 

W sprawie będącej przedmiotem skargi organ pierwszej instancji 
błędnie uznał, że kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o przy-
znanie świadczeń został złożony przez p. Małgorzatę M. dopiero 10 
marca 2008 r., co pozwoliło odmówić przyznania prawa do dodat-
ku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego dla Mateusza M. na okres od 1 września 2007 r. 
do 29 lutego 2008 r. Działający z upoważnienia Wójta Gminy P. Kie-
rownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozpoznając wniosek 
p. Małgorzaty M. z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia prawa 
do świadczeń rodzinnych, realizując obowiązek wynikający z art. 9 
Kodeksu postępowania administracyjnego, winien był pouczyć Stronę 
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o treści art. 24 ust. 3a i 3b ustawy o świadczeniach rodzinnych, a tym 
samym o konieczności dołączenia do wniosku zaświadczenia właści-
wej instytucji potwierdzającego złożenie wniosku o ponowne ustalenie 
niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. 

Przestrzeganie podstawowych zasad postępowania administracyj-
nego jest szczególnie ważne przy rozpoznawaniu spraw z zakresu ob-
jętego ustawą o świadczeniach rodzinnych. System świadczeń rodzin-
nych jest formą pomocy państwa dla rodzin, które z uwagi na swój 
status materialny wymagają wsparcia. Organy powołane do realizacji 
tych zadań publicznych nie powinny więc stwarzać nieuzasadnionych 
barier w dostępie do tej pomocy osobom, które spełniają określone 
w ustawie materialne przesłanki przyznania świadczenia.

RPo–565264–V/08 z dnia 3 grudnia 2008 r. – skarga do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na decyzję Samorzą-
dowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję Kierow-
nika Działu Dodatków Mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej 
o odmowie przyznania Maciejowi S. dodatku mieszkaniowego, z powo-
du niezamieszkiwania w lokalu. 

Rzecznik zarzucił zaskarżonej decyzji naruszenie art. 2 ust. 1 pkt 
1 i art. 3 ust. 1 w związku z art. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 
o dodatkach mieszkaniowych, a także naruszenie art. 2 i art. 32 Kon-
stytucji i wniósł o jej uchylenie w całości. 

uzasadnieniem dla odmowy przyznania Maciejowi S. wnioskowa-
nego świadczenia pieniężnego była okoliczność, iż przebywa on w za-
kładzie karnym, a zatem nie spełnia warunku stałego zamieszkiwania 
w lokalu, jaki w ocenie organu przyznającego dodatki mieszkaniowe 
wynika z art. 4 ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Zdaniem Rzecz-
nika, na gruncie ustawy o dodatkach mieszkaniowych, zamieszkiwa-
nie w lokalu w dniu składania wniosku o przyznanie dodatku miesz-
kaniowego, jak też w trakcie jego pobierania, nie stanowi przesłan-
ki, od której spełnienia uzależnione jest przyznanie wymienionego 
świadczenia. Organ orzekający w przedmiotowej sprawie nie wziął pod 
uwagę, że sam fakt umieszczenia Macieja S. w zakładzie karnym nie 
spowodował rozwiązania stosunku najmu i nie doprowadził do utraty 
tytułu prawnego do lokalu. Pan Maciej S. nadal w sensie prawnym 
zajmuje przedmiotowy lokal i ciąży na nim obowiązek regulowania 
należności czynszowych. 

RPo–552094–I/07 z dnia 22 grudnia 2008 r. – skarga do Wo-
jewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie 



197

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 26 li-
stopada 2008 r. stwierdzające niedopuszczalność wniosku Rzecznika 
Praw Obywatelskich z dnia 24 października 2008 r. o ponowne roz-
patrzenie sprawy dotyczącej zamieszczenia w treści Raportu o dzia-
łaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek or-
ganizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwy-
wiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 
r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych, w zakresie określonym 
w art. 67 ust. 1 pkt 1–10 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. „Przepi-
sy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz 
Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę, o służbie funkcjonariuszy 
Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowe-
go” oraz o innych działaniach wykraczających poza sprawy obronno-
ści państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 
informacji, które mogą stanowić dane wrażliwe w rozumieniu art. 27 
ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo-
wych, rozstrzygniętej decyzją Generalnego Inspektora Ochrony Da-
nych Osobowych z dnia 18 lipca 2008 r. 

Rzecznik zarzucił ww. postanowieniu Generalnego Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych naruszenie: art. 183 § 1 i art. 188 ustawy 
– Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 14 pkt 6 
ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich – poprzez nierespektowanie 
ustawowych uprawnień Rzecznika Praw Obywatelskich, przysługują-
cych mu jako uczestnikowi postępowania na prawach strony; art. 10 
ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego – poprzez niezapew-
nienie Rzecznikowi Praw Obywatelskich, jako uczestnikowi postępowa-
nia na prawach strony, czynnego udziału w każdym jego stadium oraz 
uniemożliwienie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i mate-
riałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie; art. 134 ustawy – Kodeks 
postępowania administracyjnego – polegające na nieprawidłowym jego 
zastosowaniu poprzez przyjęcie, iż Rzecznik nie uczestniczył w postę-
powaniu w I instancji w sprawie na prawach strony, co w konsekwen-
cji spowodowało stwierdzenie niedopuszczalności wniosku Rzecznika 
Praw Obywatelskich o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

Rzecznik wniósł o uchylenie postanowienia Generalnego Inspekto-
ra Ochrony Danych Osobowych z dnia 26 listopada 2008 r. stwierdza-
jącego niedopuszczalność wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

RPo–594828–IV/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. – skarga do Wo-
jewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na bezczynność 
Wojewody Mazowieckiego. 
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Rzecznik zarzucił rażące naruszenie art. 35 § 3 k.p.a. przez prze-
kroczenie terminów do załatwienia sprawy w postępowaniu admini-
stracyjnym i wniósł o zobowiązanie Wojewody Mazowieckiego do wy-
dania decyzji w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezyden-
ta m.st. Warszawy z dnia 23 marca 2007 r. zatwierdzającej projekt 
budowlany i udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej „P.” pozwolenia 
na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i ga-
rażami podziemnymi. 

RPo–591528–X/08 z dnia 23 grudnia 2008 r. – skarga do Wo-
jewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na § 6 uchwa-
ły Nr XXXVI/1077/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 26 czerwca 
2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości 
stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach 
publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia 
sposobu pobierania tych opłat, w części zawierającej zwrot „pojazdu 
samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony”, oraz 
na § 2 ust. 7 Regulaminu funkcjonowania strefy płatnego parkowania 
niestrzeżonego, stanowiącego załącznik Nr 2 do wspomnianej uchwa-
ły, w części zawierającej zwrot „pojazd samochodowy o dopuszczalnej 
masie całkowitej do 2,5 tony”. Rzecznik zarzucił uchwale w zaskarżo-
nym zakresie rażące naruszenie art. 32 Konstytucji i wniósł o stwier-
dzenie nieważności uchwały w tej części. 

Rada m. st. Warszawy wprowadziła opłatę abonamentową w wyso-
kości 30 zł rocznie za parkowanie przez osobę zameldowaną na obsza-
rze strefy płatnego parkowania, w pobliżu jej miejsca zamieszkania, 
jednego pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej 
do 2,5 tony (§ 6 uchwały). Prawo osoby zameldowanej w strefie płat-
nego parkowania do uiszczania rocznej opłaty abonamentowej Rada 
m. st. Warszawy potwierdziła także w przepisie § 2 ust. 7 Regulaminu 
funkcjonowania strefy płatnego parkowania niestrzeżonego. Zgodnie 
z powołanym przepisem, mieszkańcowi strefy przysługuje abonament 
roczny, wydawany na jeden pojazd samochodowy o dopuszczalnej 
masie całkowitej do 2,5 tony, po wniesieniu jednorazowej opłaty abo-
namentowej. 

Według informacji uzyskanych z Zarządu Dróg Miejskich w War-
szawie, powodem ograniczenia w przepisach prawa miejscowego krę-
gu podmiotów uprawnionych do otrzymania abonamentu rocznego, 
są postanowienia art. 47 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, 
z których wynika zakaz postoju na chodniku samochodów o dopusz-
czalnej masie całkowitej powyżej 2,5 tony. Należy jednak zauważyć, 
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że przyjęte w § 6 zaskarżonej uchwały oraz w § 2 ust. 7 Regulaminu 
funkcjonowania SPPN rozwiązanie, opiera się na błędnym i niezgod-
nym z rzeczywistością założeniu, iż wszystkie miejsca przeznaczone 
na parkowanie samochodów w strefie płatnego parkowania są wyzna-
czone na chodnikach. 

Przepisy prawa miejscowego regulujące kwestię płatnego parko-
wania, jako normy prawne powszechnie obowiązujące, skierowane 
do nieokreślonej liczby abstrakcyjnych adresatów, muszą uwzględniać 
sytuacje, że o abonament roczny mogą ubiegać się osoby użytkujące 
pojazdy o masie powyżej 2,5 tony, którym przepisy prawa nie zakazu-
ją parkowania swoich samochodów na miejscach postojowych, gdyż 
są one wyznaczone poza chodnikami. Regulacje zawarte w uchwale 
ustanawiającej strefę płatnego parkowania w Warszawie nie spełniają 
tego warunku, gdyż w jednoznaczny sposób pozbawiają wspomniane 
osoby możliwości skutecznego aplikowania o abonament roczny. Sta-
nowi to niezgodną z art. 32 Konstytucji dyskryminację mieszkańców 
strefy płatnego parkowania będących użytkownikami pojazdów samo-
chodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 tony.

Rzecznik przystąpił do następujących postępowań przed sądami 
administracyjnymi: 

RPo–595218–I/08 z dnia 7 listopada 2008 r. – zgłoszenie udzia-
łu w postępowaniu ze skargi Piotra C. na decyzję Rektora uniwersy-
tetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 sierpnia 2008 r., utrzymującą 
w mocy decyzję Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauk 
Medycznych uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
o nieprzyjęciu Piotra C. na I rok stacjonarnych jednolitych studiów 
magisterskich na kierunek lekarski uniwersytetu Warmińsko-Mazur-
skiego w Olsztynie w roku akademickim 2008/2009. 

Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji Rektora uniwer-
sytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 sierpnia 2008 r. oraz poprze-
dzającej ją decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauk 
Medycznych uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ca-
łości, z uwagi na naruszenie art. 70 ust. 1 i 4 Konstytucji. 

W piśmie procesowym z dnia 2 grudnia 2008 r. Rzecznik przed-
stawił stanowisko w sprawie skargi Piotra C. Skarżący w skardze 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wskazał, iż zaskarżona 
decyzja narusza konstytucyjną zasadę równego dostępu do nauki 
(art. 70 ust. 4 Konstytucji) z uwagi na dyskryminacyjne traktowanie 
kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości (tzw. sta-
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ra matura). Zgodnie z uchwałą Senatu uWM w Olsztynie z dnia 27 
kwietnia 2007 r., kandydaci z tzw. nową maturą otrzymali dodatkowe 
punkty za egzaminy zaliczone na poziomie rozszerzonym. W konse-
kwencji maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania przez 
kandydatów z tzw. nową maturą wynosiła 800 punktów, podczas gdy 
kandydaci z tzw. starą maturą mogli uzyskać najwyżej 600 punktów. 
Liczba punktów uprawniająca do przyjęcia na I rok studiów kierunku 
lekarskiego wynosiła 724, tj. o 124 punkty więcej niż maksymalna 
liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydatów ze sta-
rą maturą. W postępowaniu rekrutacyjnym p. Piotr C. uzyskał 567 
punktów na 600 możliwych do uzyskania przez kandydatów ze starą 
maturą (tj. 94,5%). Przyjęta konstrukcja wskaźnika rekrutacyjnego,  
która z założenia pozbawiała kandydatów ze starą maturą 200 punk-
tów w procesie kwalifikacyjnym de facto pozbawiała tę grupę kan-
dydatów na studia medyczne możliwości kształcenia na wybranym 
kierunku. 

Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 16 grudnia 2008 r., 
sygn. akt II SA/Ol 773/08). Rektor uniwersytetu Warmińsko-Mazur-
skiego w Olsztynie, pismem z dnia 5 grudnia 2008 r., wniósł o umo-
rzenie postępowania sądowoadministracyjnego w tej sprawie, bowiem 
decyzją z dnia 28 listopada 2008 r. uwzględniono w całości skargę 
przyjmując Piotra C. na I rok stacjonarnych studiów jednolitych ma-
gisterskich na kierunek lekarski w roku akademickim 2008/2009. 

RPo–601906–IV/08 z dnia 19 listopada 2008 r. – zgłoszenie 
udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym 
w sprawie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w przedmiocie stwier-
dzenia nieważności orzeczenia dotyczącego własności czasowej.

Rzecznik zgłosił udział w tym postępowaniu na skutek przedsta-
wienia w trybie art. 187 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed są-
dami administracyjnymi, przez Naczelny Sąd Administracyjny posta-
nowieniem z dnia 6 lutego 2008 r. sygn. akt I OSK 1971/06 składowi 
siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego do rozstrzygnię-
cia budzącego poważne wątpliwości zagadnienia prawnego: czy prze-
znaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego 
na cele użyteczności publicznej wyłącza co do zasady możliwość przy-
znania byłemu właścicielowi prawa wieczystej dzierżawy na podstawie 
art. 7 ust. 2 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użyt-
kowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy.
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Rzecznik przedstawił następujące stanowisko: przeznaczenie nie-
ruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego na cele uży-
teczności publicznej nie wyłącza co do zasady możliwości przyznania 
byłemu właścicielowi prawa wieczystej dzierżawy na podstawie art. 7 
ust. 2 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowa-
niu gruntów na obszarze m. st. Warszawy. 

naczelny Sąd administracyjny podjął następującą uchwałę 
(uchwała z dnia 26 listopada 2008 r., sygn. akt I OPS 5/08): Prze-
znaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego 
na cele użyteczności publicznej nie wyłączało możliwości przyznania 
byłemu właścicielowi prawa własności czasowej (wieczystej dzierża-
wy), na podstawie art. 7 ust. 2 dekretu z dnia 26 października 1945 r. 
o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy.

Rzecznik przystąpił do postępowań przed organami administracji:

RPo–565460–XX/07 z dnia 15 października 2008 r. – zgłosze-
nie udziału w postępowaniu administracyjnym toczącym się wskutek 
wniesienia odwołania od decyzji Nr 47/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O. 

Kwestionowaną decyzją organ pierwszej instancji naruszył art. 7, 
8, 77 § 1, 80, 84, 107 § 1 i 3 oraz art. 154 i 155 Kodeksu postępowa-
nia administracyjnego oraz art. 66 ustawy – Prawo budowlane. Naru-
szenie art. 7, 8, 77 § 1, 80, 84, 107 § 1 i 3 oraz art. 154 i 155 Kodek-
su postępowania administracyjnego polega na niepodjęciu czynności 
w celu ustalenia stanu faktycznego w okresie poprzedzającym wyda-
nie kwestionowanej decyzji.

RPo–552094–I/07 z dnia 24 października 2008 r. – wniosek 
do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o ponow-
ne rozpatrzenie sprawy zamieszczenia w treści Raportu o działaniach 
żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organiza-
cyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu 
wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o 
Wojskowych Służbach Informacyjnych, w zakresie określonym w art. 
67 ust. 1 pkt 1–10 oraz o innych działaniach wykraczających poza 
sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych RP, infor-
macji, które mogą stanowić dane wrażliwe w rozumieniu art. 27 ust. 1 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

Rzecznik zaskarżył decyzję Generalnego Inspektora Ochro-
ny Danych Osobowych z dnia 18 lipca 2008 r. (znak: GI–DOLiS–
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024/248/07/18358) umarzającą postępowanie i wniósł o ponowne 
rozpatrzenie sprawy zarzucając naruszenie art. 10 oraz art. 183 w 
związku z art. 188 oraz art. 105 § 1 ustawy – Kodeks postępowania 
administracyjnego. W uzasadnieniu Rzecznik podkreślił, iż zaskar-
żona decyzja została oparta na założeniu, iż GIODO nie jest organem 
właściwym w sprawie ochrony tzw. danych osobowych wrażliwych 
wymienionych w art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. 
Zdaniem Rzecznika brak było podstaw do zakończenia postępowania 
w niniejszej sprawie decyzją umarzającą postępowanie. Postępowanie 
powinno zostać zakończone decyzją orzekającą co do istoty sprawy. 

Stwierdzenie niedopuszczalności wniosku (postanowienie GIO-
DO z dnia 26 listopada 2008 r., znak: DOLiS/POST–351/08/32706). 

RPo–548984–X/07 z dnia 6 listopada 2008 r. – sprzeciw wnie-
siony do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. w sprawie de-
cyzji o odmowie wydania zezwolenia na wycięcie drzew. 

Rzecznik wniósł o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty 
O. z dnia 11 czerwca 2008 r., odmawiającej wydania zezwolenia 
na wycięcie 1.685 sztuk drzew sosny. Skarżonej decyzji Rzecznik za-
rzucił rażące naruszenie art. 6, art. 7 oraz art. 107 § 1 i 3 Kodeksu 
postępowania administracyjnego, a także art. 2 i 7 Konstytucji. 

Analiza przedmiotowej decyzji wskazuje, iż de facto nie posiada ona 
uzasadnienia faktycznego i prawnego w rozumieniu art. 107 Kodeksu 
postępowania administracyjnego. Brak uzasadnienia prawnego unie-
możliwia zrozumienie motywów powołania się przez Starostę na art. 
3 ustawy o lasach, w sytuacji gdy teren przeznaczony jest na zwarte 
i skupione budownictwo mieszkaniowe o różnej intensywności zabudo-
wy oraz skoncentrowaną lub wolnostojąca zabudowę usługową, a skar-
żona decyzja została wydana w trybie ustawy o ochronie przyrody. 

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji (decyzja z dnia 10 
grudnia 2008 r. sygn. KO.462–137/08).

RPo–565698–X/08 z dnia 26 listopada 2008 r. – odwołanie 
od decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 6 listopada 2008 r. odma-
wiającej wszczęcia postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważno-
ści decyzji Starosty B. z dnia 7 kwietnia 2008 r. umarzającej postępo-
wanie w sprawie cofnięcia własnej decyzji z dnia 9 września 2003 r. 

Rzecznik zarzucił zaskarżonej decyzji rażące naruszenie art. 14 
pkt 6 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich 
w związku z art. 184 § 1 k.p.a. oraz art. 186 k.p.a. i wniósł o uchylenie 
jej w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez 
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organ pierwszej instancji, bowiem rozstrzygnięcie sprawy wymaga 
uprzedniego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w całości. 

Wojewoda Małopolski, decyzją z dnia 6 listopada 2008 r., odmówił 
wszczęcia postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności decy-
zji Starosty B. z dnia 7 kwietnia 2008 r., umarzającej postępowanie 
w sprawie cofnięcia własnej decyzji z dnia 9 września 2003 r. Jako 
podstawę prawną rozstrzygnięcia Wojewoda Małopolski wskazał art. 
157 § 3 oraz art. 184 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego 
w związku z art. 14 pkt 6 ustawy z dnia 15 lipca 1987 roku o Rzeczni-
ku Praw Obywatelskich. W uzasadnieniu decyzji stwierdzono, iż poza 
zarzutami dotyczącymi naruszenia prawa w decyzji Starosty B., wnio-
sek Rzecznika o stwierdzenie nieważności decyzji nie zawiera jakiego-
kolwiek wskazania naruszenia praw i wolności obywatelskich, jakie 
miałoby nastąpić w związku z wydaniem tej decyzji.

Sądy administracyjne wydały następujące orzeczenia w sprawie 
skarg wniesionych przez Rzecznika:

RPo–520175–XI/05 z dnia 26 stycznia 2006 r. – skarga do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim na de-
cyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy 
decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o odmowie 
przyznania stronie postępowania zaliczki alimentacyjnej na dzieci (In-
formacja 1–3/2006, str. 87). 

Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 9 października 2008 r., sygn. 
akt II SA/Go 522/08). 

RPo–561653–III/07 z dnia 13 lipca 2007 r. – skarga do Wo-
jewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na decyzję Prezy-
denta Miasta przyznającą zaliczkę alimentacyjną do wysokości świad-
czenia alimentacyjnego, a nie w zwiększonej wysokości (Informacja 
7–9/2007, str. 97). 

Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 5 grudnia 2008 r., sygn. akt 
IV SA/GL 798/08). 

RPo–566067–X/07 z dnia 8 lutego 2008 r. – skarga do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na niektóre przepisy 
załącznika do uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie ustalenia 
strefy płatnego parkowania (Informacja 1–3/2008, str. 193).

Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 19 listopada 2008 r., sygn. 
akt VI SA/Wa 607/08).
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RPo–561993–X/07 z dnia 14 maja 2008 r. – skarga do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w łodzi na § 4 ust. 2 pkt 2 lit. 
a uchwały Nr LXII/1159/06 Rady Miejskiej łodzi z dnia 1 lutego 2006 
r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Miasta łodzi, w brzmieniu nadanym uchwałą Nr VIII/141/07 Rady 
Miejskiej łodzi z dnia 28 marca 2007 r. (Informacja 4–6/2008, str. 
150).

Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 21 listopada  
2008 r., sygn. akt II SA/łd 503/08) ze względu na cofnięcie skargi 
przez Rzecznika. 

RPo–587619–XVIII/08 z dnia 21 sierpnia 2008 r. – skarga 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na bezczyn-
ność Wojewody śląskiego polegającą na braku rozpatrzenia wniosku 
o ujawnienie w Wojewódzkim Rejestrze uprawnień wybranej formy 
realizacji prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obec-
nymi granicami RP (Informacja 7–9/2008, str. 145). 

Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 27 listopada 2008 r., sygn. 
akt II SAB/GL 43/08). 

Sądy administracyjne wydały następujące orzeczenia w postępo-
waniach, do których przystąpił Rzecznik:

RPo–536636–III/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. – przystąpienie 
do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gli-
wicach w sprawie ze skarg ewy J. na decyzje Samorządowego Kole-
gium Odwoławczego utrzymujące w mocy decyzje Prezydenta Miasta 
o przyznaniu zaliczki alimentacyjnej na dzieci.

Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 5 grudnia 2008 r., sygn. akt 
IV SA/Gl 787/08 oraz wyrok z dnia 5 grudnia 2008 r. sygn. akt IV 
SA/Gl 788/08). 
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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–572159–IX/07 z dnia 20 października 2008 r. – w sprawie 
ograniczenia prawa do ustanowienia obrońcy w postępowaniu dyscy-
plinarnym w stosunku do żołnierzy oraz funkcjonariuszy Agencji Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (sygn. akt K 31/08).

Do Rzecznika wpływają skargi zawierające zarzuty dotyczące prze-
pisów ograniczających prawo do obrony w postępowaniach dyscypli-
narnych prowadzonych w stosunku do żołnierzy, funkcjonariuszy 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego. Istota 
tych skarg sprowadza się do tego, iż funkcjonariusze wymienionych 
służb i żołnierze w toku postępowań dyscyplinarnych nie mogą korzy-
stać z pomocy profesjonalnych obrońców.

W wyroku z dnia 19 marca 2007 r. (sygn. akt K 47/05) Trybunał 
Konstytucyjny uznał za niezgodne z art. 42 ust. 2 w związku z art. 31 
ust. 3 Konstytucji przepisy ograniczające wyłącznie do funkcjonariu-
szy danej służby krąg podmiotów, spośród których obwiniany funk-
cjonariusz Policji, Straży Granicznej oraz Służby Celnej może wybrać 
sobie obrońcę w postępowaniu dyscyplinarnym. W wykonaniu wyroku 
Trybunału uchwalono ustawę o zmianie ustawy o Policji oraz niektó-
rych innych ustaw oraz ustawę o zmianie ustawy o Służbie Celnej. 

Od daty wejścia w życie tych ustaw obrońcą w postępowaniu dy-
scyplinarnym może być oprócz wskazanego przez obwinionego funk-
cjonariusza, także adwokat lub radca prawny. ustawodawca nie ob-
jął jednak zakresem nowej regulacji dotyczącej formalnych aspektów 
prawa do obrony wszystkich przepisów dotyczących postępowań 
dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy i żołnierzy. Stąd też aktual-
nie w obrocie prawnym pozostają zarówno przepisy, które obwinio-
nym funkcjonariuszom gwarantują prawo wyboru obrońcy spośród 
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funkcjonariuszy danej służby lub adwokatów i radców prawnych, jak 
też przepisy, które nie dają obwinionym prawa wyboru obrońcy spo-
śród adwokatów lub radców prawnych. 

Rzecznik stwierdził we wniosku, iż zaskarżone przez niego przepi-
sy: art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie woj-
skowej, art. 129 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie 
funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wy-
wiadu Wojskowego, § 21 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie udzielania wyróżnień i przepro-
wadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agen-
cji Wywiadu, § 20 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
20 grudnia 2004r. w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania 
postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego, pozostają w kolizji z art. 42 ust. 2 w związku 
z art. 31 ust. 3 Konstytucji. 

RPo–590645–II/08 z dnia 27 października 2008 r. – w sprawie 
zwolnienia z tajemnicy statystycznej (sygn. akt K 33/08).

Rzecznik wniósł o stwierdzenie, iż art. 180 § 1 k.p.k. w zakresie, 
w jakim zezwala na zwolnienie z tajemnicy statystycznej, jest niezgodny 
z art. 51 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji, art. 47 w związku 
z art. 31 ust. 3 Konstytucji, art. 42 ust. 3 i art. 2 Konstytucji.

Do Rzecznika wpłynęła skarga Prezesa GuS dotycząca praktyki 
prokuratur, które w prowadzonych przez siebie sprawach, w oparciu 
o art. 180 § 1 k.p.k., wydawały postanowienia o zwolnieniu dyrekto-
rów urzędów Statystycznych z tajemnicy zawodowej (statystycznej), 
po czym na podstawie art. 217 § 1 i 2 k.p.k. żądały wydania kopii 
sprawozdań statystycznych składanych przez oznaczone w postano-
wieniach podmioty. 

ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej ustana-
wia tajemnicę statystyczną, chroniącą dane zbierane dla celów sta-
tystycznych. Tajemnica statystyczna zagwarantowana została przede 
wszystkim w celu ochrony interesu publicznego polegającego na za-
bezpieczeniu wiarygodności statystyk publicznych. Zaskarżony prze-
pis narusza zasadę proporcjonalności stanowiącą, iż ograniczenie 
wolności i praw możliwe jest tylko wtedy, gdy jest racjonalne i uza-
sadnione wynikającymi z tego ograniczenia korzyściami ogólnospo-
łecznymi. 

Brak w art. 180 § 1 k.p.k. warunków zwolnienia od zachowania 
tajemnicy statystycznej i niedostatecznie ukształtowana kontrola za-
żaleniowa decyzji w powyższym przedmiocie sprawiają, iż przepis ten 
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w analizowanym zakresie jest niezgodny z art. 51 ust. 2 Konstytucji 
(stanowiącym, że władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić 
i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w de-
mokratycznym państwie prawnym) w związku z art. 31 ust. 3 Konsty-
tucji, gdyż nie spełnia standardów „konieczności” ograniczenia kon-
stytucyjnych wolności jednostki. Z tych samych względów narusza 
prawo do prywatności. Jest także niezgodny z zasadą domniemania 
niewinności, bowiem dane statystyczne, które podejrzany (oskarżony) 
ma obowiązek przekazać organom statystycznym, mogą zostać wyko-
rzystane przeciwko niemu w postępowaniu karnym. 

RPo–604624–I/08 z dnia 12 grudnia 2008 r. – w sprawie nie-
konstytucyjności dekretów wydanych przez Radę Państwa w związku 
z wprowadzeniem 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego (sygn. akt K 
35/08). 

Rzecznik złożył wniosek o stwierdzenie, iż dekrety z dnia 12 grud-
nia 1981 r.: o stanie wojennym (Dz. u. Nr 29 poz. 154); o postępowa-
niach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie 
obowiązywania stanu wojennego (Dz. u. Nr 29, poz. 156); o przekaza-
niu do właściwości sądów wojskowych spraw o niektóre przestępstwa 
oraz o zmianie ustroju sądów wojskowych i wojskowych jednostek or-
ganizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w cza-
sie obowiązywania stanu wojennego (Dz. u. Nr 29, poz. 157) a także 
ustawa z dnia 25 stycznia 1982 r. o szczególnej regulacji prawnej w 
okresie stanu wojennego (Dz.u. Nr 3, poz. 18) – są niezgodne z art. 7 
Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 1 i art. 8 ust. 2 i 3 Konsty-
tucji PRL, oraz o stwierdzenie, że uchwała Rady Państwa z dnia 12 
grudnia 1981 r. w sprawie wprowadzenia stanu wojennego ze względu 
na bezpieczeństwo państwa (Dz. u. Nr 29, poz. 155) jest niezgodna 
z art. 7 Konstytucji RP w związku z art. 8 ust. 2 i 3 oraz art. 31 ust. 
1 Konstytucji PRL.

Stwierdzenie przez Trybunał Konstytucyjny niekonstytucyjności 
aktów normatywnych stanowiących podstawę wprowadzenia w 1981 
r. stanu wojennego w Polsce przyczyniłoby się do wzmocnienia ochro-
ny konstytucyjnych wolności i praw osób pokrzywdzonych, a także 
jest procesowo istotne do rozstrzygnięcia przez organy sprawujące 
wymiar sprawiedliwości kwestii ewentualnego ponoszenia odpowie-
dzialności przez osoby, które swoim działaniem doprowadziły do wy-
dania tych dekretów. 

Rzecznik podkreślił w uzasadnieniu wniosku, iż zaskarżone akty 
normatywne, mimo ich uchylenia, nadal wywołują skutki prawne, 
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a zatem mogą być przedmiotem kontroli Trybunału Konstytucyjnego. 
Do norm dekretu o stanie wojennym odwołuje się Sąd Najwyższy roz-
poznając kasacje od wyroków skazujących lub umarzających postę-
powania karne, za popełnienie przestępstw określonych w rozdz. VI 
dekretu o stanie wojennym. Ponadto właściwe sądy powszechne oraz 
sądy wojskowe orzekają o uznaniu za nieważne orzeczeń wydawanych 
wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego 
bytu Państwa Polskiego. Innym przykładem na poparcie tezy o dal-
szym wywieraniu skutków prawnych przez zaskarżone akty norma-
tywne, mimo uchylenia ich obowiązywania, jest uchwała Sądu Naj-
wyższego z dnia 20 grudnia 2007 r. (sygn. akt I KZP 37/07), w której 
stwierdzono, że sądy orzekające w sprawach karnych o przestępstwa 
z dekretu Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym 
nie były zwolnione z obowiązku stosowania retroaktywnych przepisów 
karnych rangi ustawowej. 

W stosunku do zaskarżonych aktów normatywnych wzorcami kon-
troli są: art. 7 (zasada legalizmu) Konstytucji RP w związku z art. 31 
ust. 1 Konstytucji PRL (kompetencja Rady Państwa do wydawania 
dekretów z mocą ustawy) i art. 8 ust. 2 i 3 Konstytucji PRL (zasada 
praworządności i legalizmu). Konstytucja PRL przyznała Radzie Pań-
stwa kompetencję do wydawania dekretów z mocą ustawy. Zgodnie 
z art. 31 ust. 1 zd. 1 Konstytucji PRL, upoważnienie to było aktualne 
wyłącznie w okresie między sesjami Sejmu. W grudniu 1981 r. trwała 
trzecia sesja Sejmu VIII kadencji, co oznacza, że Rada Państwa, wbrew 
literalnemu brzmieniu Konstytucji PRL, wydała w dniu 12 grudnia 
1981 r. dekrety dające podstawę do wprowadzenia stanu wojennego, 
nie będąc organem do tego upoważnionym. 

„Dziennik ustaw”, w którym opublikowane zostały dekrety Rady 
Państwa z dnia 12 grudnia 1981 r., jak i uchwała Rady Państwa 
o wprowadzeniu stanu wojennego, został opatrzony datą 14 grudnia 
1981 r. Faktycznie jednak skierowany do druku i powielany był do-
piero w dniach 17–18 grudnia 1981 r., a do abonentów wysłany był 
w dniach 19–23 grudnia 1981 r. Powodowało to m.in., że w począt-
kowym okresie stanu wojennego sędziowie, którzy orzekali w spra-
wach dotyczących czynów popełnionych w dniu 13 grudnia 1981 r., 
posługiwali się maszynopisami dostarczonymi przez posłańca. Treść 
dekretów grudniowych została wprawdzie upubliczniona przez radio 
i telewizję w dniu 13 grudnia 1981 r., niemniej jednak okoliczność 
ta nie mogła być rozumiana jako tożsama z „prawnym ogłoszeniem” 
dekretu. Ponadto stosowanie przepisów dekretów grudniowych w od-
niesieniu do okresu poprzedzającego ich faktyczne opublikowanie 
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w „Dzienniku ustaw” prowadziło do działania prawa wstecz, w tym 
przepisów karnych. 

RPo–597200–VI/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. – w sprawie prze-
pisów regulujących zwolnienie niektórych grup podatników z obo-
wiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku przy pomocy 
kas fiskalnych (sygn. akt K 36/08).

Do Rzecznika wpływały skargi kwestionujące zwolnienie niektó-
rych grup podatników (m.in. świadczących usługi w zakresie ochrony 
zdrowia oraz usługi prawnicze) z obowiązku prowadzenia ewidencji 
obrotu i kwot podatku przy zastosowaniu kas rejestrujących. Skar-
żący zwracali uwagę, iż dokonywane w tym zakresie przez Ministra 
Finansów zwolnienia noszą wszelkie cechy dowolności i naruszają 
zasady sprawiedliwości podatkowej. W ocenie Rzecznika zarzuty te 
mają uzasadnione podstawy. Nie kwestionując możliwości zwolnienia 
podatników z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu 
kas rejestrujących, należy stwierdzić, że zwolnienie to powinno na-
stępować na podstawie wyraźnie określonych i jednoznacznych kryte-
riów. Dlatego też Rzecznik wniósł o stwierdzenie niezgodności art. 111 
ust. 7 pkt 3 w związku z art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 
r. o podatku od towarów i usług z art. 92 ust. 1 Konstytucji. 

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług zawierające upo-
ważnienie dla Ministra Finansów do wprowadzenia w drodze rozpo-
rządzenia zwolnienia z obowiązku prowadzania ewidencji za pomocą 
kas fiskalnych nie odpowiadają standardowi konstytucyjnemu. upo-
ważnienie ustawowe do wydania rozporządzenia nie spełnia bowiem 
wymogu szczegółowości pod względem treściowym. Zaskarżone prze-
pisy nie zawierają wystarczająco precyzyjnych wskazówek dla organu 
wydającego rozporządzenie określających, na podstawie jakich kryte-
riów organ ten powinien wprowadzać zwolnienie z ustawowego obo-
wiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy 
zastosowaniu kas rejestrujących. 

Zgodnie z treścią upoważnienia ustawowego, zwolnienie z obowiąz-
ku prowadzenia ewidencji za pomocą kas fiskalnych może nastąpić 
ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu. 
ustawodawca nie określił natomiast, jaki rodzaj prowadzonej działal-
ności, ani jaka górna granica obrotu uzasadnia zastosowanie zwol-
nienia. Minister wydając rozporządzenie powinien także uwzględnić 
specyfikę wykonywania niektórych czynności, jak też uwarunkowania 
obrotu gospodarczego niektórymi towarami. Są to określenia na tyle 
pojemne, że nie nakładają na organ wykonujący upoważnienie usta-
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wowe szczególnych ograniczeń w zakresie decydowania o zwolnieniu 
z ustawowego obowiązku ewidencjonowania obrotu. 

Rzecznik wniósł o odroczenie utraty mocy obowiązującej zakwe-
stionowanych przepisów na okres 8 miesięcy od daty ogłoszenia orze-
czenia, w celu umożliwienia ustawodawcy dostosowania treści upo-
ważnienia ustawowego do standardów konstytucyjnych. 

Rzecznik wycofał wniosek:

RPo–564591–V/07 z dnia 10 stycznia 2008 r. – w sprawie nie-
zgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy o spółdziel-
niach mieszkaniowych (Informacja 1–3/2008, str. 200). 

W dniu 23 października 2008 r. Rzecznik cofnął w całości wniosek 
z dnia 10 stycznia 2008 r. i wniósł o umorzenie postępowania na pod-
stawie art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. 

Wniosek Rzecznika został połączony z wnioskiem grupy posłów 
na Sejm RP do wspólnego rozpoznania pod sygnaturą akt K 64/08. 
Prokurator Generalny w swym stanowisku z dnia 11 kwietnia 2008 
r. jedynie częściowo podzielił zarzuty wniosku Rzecznika. Zgodnie 
ze stanowiskiem Prokuratora Generalnego, art. 82 ust. 2, 3 i 4 ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych oraz art. 12 ustawy o zmianie usta-
wy o spółdzielniach mieszkaniowych, są zgodne z Konstytucją. Ar-
gumentacja przedstawiona w stanowisku Prokuratora Generalnego, 
dotycząca zgodności z Konstytucją przepisów art. 82 ust. 2, 3 i 4 usta-
wy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz art. 12 ustawy o zmianie 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych skłoniła Rzecznika do zmia-
ny stanowiska zaprezentowanego w tym zakresie we wniosku do Try-
bunału Konstytucyjnego. 

Odnosząc się do kwestii zgodności z Konstytucją art. 81 ust. 3 oraz 
art. 83 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, z uwagi na dużą 
liczbę pism od obywateli, krytykujących Rzecznika za zakwestiono-
wanie konstytucyjności tych właśnie regulacji, które przez zainte-
resowanych odbierane są jako korzystne dla członków spółdzielni 
mieszkaniowych, Rzecznik wyjaśnił, że już po skierowaniu wniosku 
zasięgnął opinii Pana Prof. A. Mączyńskiego, eksperta w dziedzinie 
prawa mieszkaniowego. W przedstawionej opinii argumenty przedsta-
wione przez Rzecznika zostały uznane za nieprzekonujące. W związku 
z powyższym Rzecznik podjął decyzję o wycofaniu wniosku. Rzecznik 
podejmie natomiast działania, których celem będzie doprowadzenie 
do znowelizowania ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przez 
Parlament. 
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Trybunał konstytucyjny wydał następujące orzeczenia w sprawie 
wniosków złożonych przez Rzecznika: 

RPo–545868–II/06 z dnia 15 stycznia 2007 r. – w sprawie od-
powiedzialności karnej za publiczne pomawianie Narodu Polskiego 
o udział, organizowanie lub odpowiedzialność za zbrodnie komuni-
styczne lub nazistowskie (Informacja 1–3/2007, str. 105).

wniosek częściowo uwzględniony (wyrok z dnia 19 września 
2008 r., sygn. akt K 5/07). 

RPo–530914–V/06 z dnia 19 stycznia 2007 r. – w sprawie prob-
lemów właścicieli budynków z odzyskaniem lokali mieszkalnych za-
siedlonych przez policjantów (Informacja 1–3/2007, str. 106). 

wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 18 września 2008 r., sygn. 
akt K 7/07).

RPo–526397–VI/06 z dnia 14 marca 2007 r. – w sprawie zasad 
zwrotu nadwyżki podatku VAT (Informacja 1–3/2007, str. 108). 

wniosek oddalony (wyrok z dnia 13 października 2008 r., sygn. 
akt K 16/07).

RPo–533987–III/06 z dnia 12 kwietnia 2007 r. – w sprawie 
zasad ustalania okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub 
w szczególnym charakterze (Informacja 4–6/2007, str. 99). 

Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 20 października 
2008 r., sygn. akt K 21/07) ze względu na zbędność wydania wyroku. 

RPo–550274–I/07 z dnia 12 lipca 2007 r. – w sprawie wyłącze-
nia możliwości odwołania się do sądu administracyjnego w sprawach 
z zakresu ubiegania się o dofinansowanie projektu ze środków fundu-
szy europejskich (Informacja 7–9/2007, str. 103). 

Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 15 grudnia  
2008 r., sygn. akt K 32/07) ze względu na zbędność wydania wy-
roku. Trybunał Konstytucyjny stwierdził w wydanym postanowieniu, 
iż z chwilą wejścia w życie art. 6 pkt 34 ustawy z dnia 7 listopada  
2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności, kwestionowany art. 37 ustawy 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju uzyskał nowe brzmienie,  
odpowiadające w całości postulatom podniesionym we wniosku Rzecz-
nika. 
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RPo–518983–VIII/05 z dnia 13 lipca 2007 r. – w sprawie zasad 
ustanawiania obrońcy w postępowaniu dyscyplinarnym wobec pra-
cownika mianowanego NIK oraz w sprawie możliwości wcześniejszego 
rozwiązania stosunku pracy w drodze wypowiedzenia z pracownikiem 
mianowanym NIK – kobietą (Informacja 7–9/2007, str. 104). 

wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 11 grudnia 2008 r., sygn. 
akt K 33/07).

RPo–565914–VI/07 z dnia 10 sierpnia 2007 r. – w sprawie nie-
konstytucyjnego ograniczenia odpowiedzialności kontraktowej prze-
woźnika (Informacja 7–9/2007, str. 105). 

wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 2 grudnia 2008 r., sygn. akt 
K 37/07). 

RPo–571782–I/07 z dnia 31 stycznia 2008 r. – w sprawie zapi-
sów ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, zgodnie z którymi osoby 
zamierzające prowadzić badania naukowe w oparciu o akta Instytutu 
Pamięci Narodowej oraz dziennikarze mają obowiązek przedstawienia 
rekomendacji odpowiednio pracownika naukowego bądź redakcji (In-
formacja 1–3/2008, str. 201). 

wniosek oddalony (wyrok z dnia 25 listopada 2008 r., sygn. akt 
K 5/08).

RPo–579010–IX/08 z dnia 16 maja 2008 r. – w sprawie po-
noszenia kosztów okresowych badań lekarskich i psychologicznych 
przez pracowników ochrony (Informacja 4–6/2008, str. 158). 

wniosek oddalony (wyrok z dnia 16 września 2008 r., sygn. akt 
u 5/08). 

Rzecznik zgłosił udział w następujących postępowaniach w spra-
wie skarg konstytucyjnych:

RPo–599260–IV/08 z dnia 16 października 2008 r. – zgłosze-
nie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Teresy 
i henryka P. dotyczącej zwolnienia od kosztów sądowych (sygn. akt 
SK 47/08). 

Rzecznik przedstawił następujące stanowisko: art. 14 ust. 2 oraz 
art. 100 ust. 2 zdanie 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach są-
dowych w sprawach cywilnych są niezgodne z art. 45 ust. 1 w związku 
z art. 31 ust. 3 i art. 2 Konstytucji.
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Zaskarżone przepisy obowiązywały w pełnym zakresie do momen-
tu wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy 
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, co nastąpiło w dniu 10 
marca 2007 r. Obecnie kwestionowane przepisy obowiązują w zakre-
sie ograniczonym, bo jedynie z intertemporalnej mocy art. 2 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych. 

W ramach przytoczonych powyżej przepisów wprowadzono do sy-
stemu prawa nowy rodzaj opłaty sądowej w postaci opłaty podsta-
wowej. Wprowadzenie reguły, iż nawet strona zwolniona przez sąd 
od obowiązku ponoszenia kosztów obowiązana jest do uiszczenia opła-
ty podstawowej miało przeciwdziałać nadużywaniu prawa do sądu. 
Przy generalnej zasadzie odpłatności wymiaru sprawiedliwości, sama 
możliwość zwolnienia od kosztów sądowych (jako wyjątek od tejże 
zasady) ma istotne znaczenie dla zapewnienia podmiotom prawnym 
dostępu do sądu dla realizacji ochrony ich słusznych praw. Pozwala 
bowiem na dochodzenie tej ochrony podmiotom gorzej sytuowanym, 
dla których poniesienie kosztów w całości lub nawet w części nie jest 
możliwe bez uszczerbku dla swego niezbędnego utrzymania. Zdaniem 
Rzecznika tylko orzekający sąd jest władny ocenić w sposób prawidło-
wy możliwość uiszczenia kosztów przez stronę postępowania cywilne-
go, nawet jeśli koszty te są określone na poziomie 30 zł. 

RPo–600091–VI/08 z dnia 23 października 2008 r. – zgłosze-
nie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Romana 
O. dotyczącej zwrotu pism procesowych bez wezwania do uzupełnie-
nia braków formalnych w postępowaniu w sprawach gospodarczych 
(sygn. akt SK 53/08).

Rzecznik przedstawił następujące stanowisko: art. 4798a § 5 usta-
wy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego 
w zakresie, w jakim przewiduje, iż sąd odrzuca sprzeciw od nakazu 
zapłaty zawierający braki formalne, bez uprzedniego wezwania strony 
reprezentowanej przez profesjonalnego pełnomocnika do ich usunię-
cia, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 32 
ust. 1 oraz art. 78 Konstytucji.

W uzasadnieniu stanowiska Rzecznik stwierdził m.in., że intencją 
ustawodawcy było przede wszystkim przyspieszenie postępowania cy-
wilnego oraz wymuszenie większej staranności w wykonywaniu czyn-
ności procesowych przez zawodowych pełnomocników. uproszczenie 
i przyspieszenie postępowania może dotyczyć kwestii formalnych, na-
tomiast w żadnym wypadku nie może odnosić się do uprawnień stron 
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wiążących się z obroną ich praw i interesów, tym bardziej, że spraw-
ność rozpoznania sprawy przez sąd można osiągnąć za pomocą in-
nych mechanizmów, tj. bez wyłączania stronom drogi odwoławczej 
w postępowaniu sądowym. Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie wy-
rażał pogląd, iż w imię szybkości rozpoznania sprawy nie można po-
święcić ochrony praw podmiotowych. 

Krytykowana regulacja powoduje, że wraz ze skorzystaniem z po-
mocy prawnej profesjonalnego pełnomocnika rośnie ryzyko niepo-
myślnego dla strony zakończenia postępowania sądowego (w postaci 
odrzucenia określonego pisma). Błąd formalny adwokata, radcy praw-
nego lub rzecznika patentowego obciążał będzie stronę, która poszu-
kiwała fachowej pomocy, zaś sankcją uchybienia pełnomocnika bę-
dzie zamknięcie stronie drogi do merytorycznego rozpatrzenia sporu 
przez sąd. Zdaniem Rzecznika, analizowana regulacja wypacza prawo 
do poszukiwania profesjonalnej pomocy prawnej.

RPo–597840–VI/08 z dnia 24 października 2008 r. – zgłosze-
nie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Marka 
G. dotyczącej zwrotu pism procesowych bez wezwania do uzupełnie-
nia braków formalnych w postępowaniu w sprawach gospodarczych 
(sygn. akt SK 45/08). 

Rzecznik przedstawił następujące stanowisko: art. 4798a § 5 usta-
wy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego 
w zakresie, w jakim przewiduje, iż sąd odrzuca sprzeciw od nakazu 
zapłaty zawierający braki formalne, bez uprzedniego wezwania strony 
reprezentowanej przez profesjonalnego pełnomocnika do ich usunię-
cia, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 32 
ust. 1 oraz art. 78 Konstytucji.

RPo–599525–IV/08 z dnia 6 listopada 2008 r. – zgłoszenie 
udziału w sprawie skargi konstytucyjnej Gminnej Spółdzielni „Samo-
pomoc Chłopska” (sygn. akt SK 49/08). 

Rzecznik przedstawił następujące stanowisko: art. 4248 § 1 
w związku z art. 4245 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. 
– Kodeks postępowania cywilnego w zakresie, w jakim przewiduje 
odrzucenie – bez wezwania do usunięcia braków – skargi o stwier-
dzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia niespełnia-
jącej wymagań określonych w art. 4245 § 1 pkt 3 powołanej ustawy, 
jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 2 
Konstytucji.
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W uzasadnieniu stanowiska Rzecznik podkreślił, że zgodnie z da-
nymi statystycznymi opublikowanymi przez Sąd Najwyższy, odrzu-
cenie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego 
orzeczenia, stanowi regułę w załatwianiu tego środka. Trudno mówić 
w tym przypadku, że postępowanie, jakie przewidziano w kodeksie 
postępowania cywilnego, spełnia postulat rzeczywistego i skutecznego 
korzystania z praw gwarantowanych przez art. 6 ust. 1 europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka. 

W ocenie Rzecznika kształt przepisów nakazujący stosowanie nie-
zwykle restrykcyjnego formalizmu przy wnoszeniu skargi o stwierdze-
nie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, nieprzewidują-
cy wezwania do uzupełnienia braków skargi, przed jej odrzuceniem, 
wskazuje na jedynie pozorną, iluzoryczną możliwość realizacji prawa 
wyrażonego w art. 77 ust. 1 Konstytucji.

Zasadniczym powodem wprowadzenia systemu odrzucenia skar-
gi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 
bez wzywania do uzupełnienia jej braków było zapewnienie szybko-
ści postępowania i zniwelowanie zagrożenia, jakiego projektodawca 
upatrywał w upowszechnieniu skargi. Założeniem było zapewnienie, 
by napływ skarg nie zakłócił pracy Sądu Najwyższego i nie powodo-
wał przewlekłości postępowań. W przekonaniu Rzecznika, co również 
zostało wielokrotnie podkreślone w orzecznictwie Trybunału Konsty-
tucyjnego, szybkość rozpoznania sprawy nie jest wartością, na rzecz 
której można poświęcić ochronę praw podmiotowych. 

w sprawie skarg konstytucyjnych:

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

W piśmie procesowym z dnia 2 października 2008 r. Rzecznik 
zgłosił udział w postępowaniu dotyczącym skargi konstytucyjnej 
„Pameni Polska” sp. z o.o. dołączonej do skargi konstytucyjnej NKZ 
Niezależny Zespół Konsultantów sp. z o.o. i przedstawił łączne sta-
nowisko: art. 4798a § 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 
postępowania cywilnego w zakresie, w jakim przewiduje, iż sąd od-
rzuca zarzuty od nakazu zapłaty oraz sprzeciw od nakazu zapłaty 
zawierające braki formalne, bez uprzedniego wezwania strony repre-
zentowanej przez profesjonalnego pełnomocnika do ich usunięcia, 
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jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 32 
ust. 1 oraz art. 78 Konstytucji.

RPo–593668–IV/08 z dnia 4 września 2008 r. – zgłoszenie 
udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Zbigniewa 
K. dotyczącej odrzucenia apelacji z powodu nieprawidłowego jej opła-
cenia (sygn. akt SK 36/08).

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

W piśmie procesowym z dnia 1 października 2008 r. Rzecznik przed-
stawił uzasadnienie swego stanowiska stwierdzając m.in., że ustawa 
z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 
wprowadziła nie tylko nowe stawki opłat sądowych, ale także nową 
systematykę i zasady obliczania tych opłat. Już w pierwszych tygo-
dniach jej obowiązywania stało się jasne, że nowe przepisy wywołują 
wiele wątpliwości interpretacyjnych. Tymczasem właśnie ta ustawa 
– pomimo, iż nie jest bezpośrednio zaskarżona w niniejszym postępo-
waniu – faktycznie tworzy wymogi fiskalne, których spełnienia wyma-
ga art. 1302 § 3 k.p.c.

Skoro przepisy ustawy nie są jednoznaczne i budzą tak wiele wąt-
pliwości w praktyce, rygor przewidziany przez art. 1302 § 3 k.p.c. 
należy uznać za zbyt surowy. Kwestionowana regulacja prawnopro-
cesowa przybiera postać swoistej „pułapki”. Z jednej bowiem strony 
mamy do czynienia z niejasnymi przepisami procesowymi, z drugiej 
zaś, ich naruszenie sankcjonowane jest najsurowszym rygorem – od-
rzuceniem środka zaskarżenia bez możliwości naprawienia ewentu-
alnego, a być może wcale nie popełnionego przez stronę, błędu. Sy-
tuacja taka jest nie do pogodzenia z zasadą sprawiedliwości proce-
duralnej, gwarantowaną przez art. 45 Konstytucji. W opinii Rzeczni-
ka, norma ta narusza także prawo do zaskarżania orzeczeń – nawet 
najmniejszy błąd pełnomocnika skutkuje zamknięciem stronie drogi 
do merytorycznego rozpatrzenia sprawy przez sąd drugiej instan-
cji. Sprawność rozpoznania przez sąd można osiągnąć za pomocą 
innych mechanizmów, bez wyłączania stronom drogi odwoławczej 
w postępowaniu sądowym.
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Trybunał konstytucyjny wydał następujące orzeczenia w sprawie 
skarg konstytucyjnych, do których przystąpił Rzecznik: 

RPo–490604–V/04 z dnia 21 stycznia 2005 r. – zgłoszenie 
udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Krzysztofa 
P., Marii u. i Cecylii G. (Informacja 1–3/2005, str. 86). 

Skarga oddalona (wyrok z dnia 21 października 2008 r., sygn. akt 
SK 51/04). 

RPo–514669–II/05 z dnia 10 listopada 2005 r. – zgłoszenie 
udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Jerzego 
W. dotyczącej odpowiedzialności karnej dziennikarza za opublikowa-
nie bez autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi (Informacja 10–
12/2005, str. 99). 

Skarga oddalona (wyrok z dnia 29 września 2008 r., sygn. akt SK 
52/05). 

RPo–539637–VI/06 z dnia 17 października 2006 r. – zgłosze-
nie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki 
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Bydgoszczy 
Sp. z o.o. oraz spółki Tukaj Mapping Central europe Sp. z o.o. doty-
czącej utraty wadium przez uczestnika postępowania, wykluczonego 
z przetargu (Informacja 10–12/2006, str. 117). 

Skarga oddalona (wyrok z dnia 17 listopada 2008 r., sygn. akt SK 
62/06). 

RPo–571218–IV/07 z dnia 5 grudnia 2007 r. – zgłoszenie udzia-
łu w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Adama K. doty-
czącej odrzucenia przez sąd środka odwoławczego lub środka zaskar-
żenia bez wezwania o uiszczenie opłaty (Informacja 10–12/2007, str. 
118).

Skarga oddalona (wyrok z dnia 17 listopada 2008 r., sygn. akt SK 
33/07).
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VII. wySTĄPIEnIa LEGISLaCyjnE

Rzecznik skierował wystąpienia legislacyjne do: 

1. Podsekretarza Stanu w ministerstwie Pracy i Polityki Spo-
łecznej oraz Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania 
(RPo–583174–I/08) z dnia 21 października 2008 r. – w sprawie 
projektu ustawy w sprawie wdrożenia niektórych przepisów unii eu-
ropejskiej w zakresie równego traktowania.

Rzecznik z zadowoleniem odnotował, iż uwzględniono szereg jego 
zastrzeżeń wyrażonych w wystąpieniu z dnia 7 sierpnia 2008 r. odnoś-
nie do konieczności zapewnienia zgodności projektowanych przepisów 
z obowiązującymi już normami, zwłaszcza Konstytucji, oraz skutecz-
ności mechanizmów służących ochronie praw człowieka, w tym rów-
nież przestrzegania zasady równego traktowania.

Rzecznik w pełni zaaprobował przedstawione poprawki do ustawy 
o Rzeczniku Praw Obywatelskich, jednak wyraził wątpliwość, czy pro-
ponowany „model dualny” podmiotów stojących na straży przestrzega-
nia zasady równego traktowania, spełni oczekiwania. W projekcie pro-
ponuje się bowiem powierzenie wykonywania zadań w zakresie rów-
nego traktowania wynikających z ustawy Generalnemu Inspektorowi 
do Spraw Równego Traktowania. Inspektor miałby działać w urzędzie 
obsługującym ministra właściwego do spraw rodziny i równego trakto-
wania. Brak uprawnienia do samodzielnego decydowania co do środ-
ków osobowych i finansowych niezbędnych do realizacji powierzonych 
mu zadań może istotnie wpłynąć na efektywność działań Inspektora. 
Ponadto wskazany w art. 9 projektu ustawy katalog zadań Inspektora 
pokrywa się z działaniami, do których uprawniony jest Rzecznik. Je-
dynym wyjątkiem jest „udzielanie pomocy, w tym prawnej”. Zgodnie 
z projektem, Inspektor będzie udzielał tej pomocy „osobom prawnym 
i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, 
którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną”. Pomocy ze stro-
ny wyspecjalizowanego organu zostały zaś pozbawione osoby fizyczne. 
Wątpliwości Rzecznika budzi prawna i faktyczna możliwość przyjęcia 
takiego rozwiązania.
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2. ministra Edukacji narodowej (RPo–600181–I/08) z dnia 19 
grudnia 2008 r. – w sprawie projektu rozporządzenia Ministra edu-
kacji Narodowej w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego progra-
mów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczni-
ków oraz cofania dopuszczenia. 

Rzecznik przedstawił uwagi i rekomendacje będące rezultatem 
spotkania z przedstawicielami Komisji ds. Oceny Podręczników Szkol-
nych Polskiej Akademii umiejętności, złożonej ze specjalistów różnych 
przedmiotów nauczania, której zadaniem jest opiniowanie podręczni-
ków wchodzących do użytku szkolnego. 

Z informacji udzielonych przez członków Komisji wynikało, że ja-
kość podręczników szkolnych, a także tryb procedowania nad ich do-
puszczeniem do użytku szkolnego pozostawia wiele do życzenia. Naj-
pilniejszym problemem jest brak systemu promocji najlepszych 
podręczników szkolnych oraz niewystarczający mechanizm elimina-
cji z obrotu tych podręczników, które utraciły aktualność lub przy-
datność dydaktyczną. Zasadnym wydaje się rozważenie możliwości 
wprowadzenia obligatoryjnej okresowej oceny podręczników dopusz-
czonych do obrotu. Ponadto, podnoszeniu jakości edukacji szkolnej 
służyć może ranking najlepiej ocenianych podręczników i pomocy 
dydaktycznych, a także popularyzowanie w środowisku nauczycieli 
szkolnych opinii i rekomendacji uznanych gremiów naukowych, ta-
kich jak np. Komisja Polskiej Akademii umiejętności. Z punktu wi-
dzenia konstytucyjnego prawa do nauki istotne jest, aby nauczyciel 
mógł wybierać pomoce dydaktyczne wyłącznie spośród podręczników 
dobrych i bardzo dobrych. 

Rzecznik zwrócił się o rozważenie możliwości uwzględnienia reko-
mendacji i uwag Polskiej Akademii umiejętności w pracach nad pro-
jektowanym rozporządzeniem. 
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VIII. OPINIE I STANOWISKA  
RzECznIka PRaw oBywaTELSkICH

W okresie objętym Informacją Rzecznik Praw Obywatelskich skie-
rował następujący apel do:

1. ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce (RPo–
604584–I/08) z dnia 24 grudnia 2008 r. – w sprawie sytuacji w Ty-
becie. 

W dniu 10 grudnia 2008 r. społeczność międzynarodowa obcho-
dziła 60. rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Po-
wszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Przyjęcie tego aktu stanowi-
ło ważką cezurę w historii idei praw człowieka oraz zapoczątkowało 
nowy etap rozwoju współpracy międzynarodowej na rzecz bardziej 
sprawiedliwego i pokojowego świata. Pomimo istotnego postępu w tej 
dziedzinie, jaki dokonał się w ostatnich dziesięcioleciach, wyznaczone 
przez Deklarację standardy podstawowych, uniwersalnych wolności 
i praw człowieka nadal nierzadko doznają istotnych naruszeń. W tych 
dniach przebywał w Polsce z wizytą laureat Pokojowej Nagrody Nobla, 
duchowy przywódca Tybetu, J. S. XIV Dalajlama Tenzin Gjaco. Donie-
sienia napływające z Tybetu budzą niepokój i skłaniają do podejrzeń 
o brutalne łamanie praw człowieka.

Rzecznik podkreślił, iż jest zobligowany do upowszechniania przyję-
tych przez społeczność międzynarodową standardów ochrony uniwer-
salnych zasad oraz wolności i praw człowieka, wywodzonych z przy-
rodzonej godności ludzkiej. W dniu 21 października 2008 r. Rzecznik 
odbył rozmowy z byłymi tybetańskimi więźniami politycznymi, którzy 
przyjechali do Polski na zaproszenie Parlamentarnego Zespołu ds. Ty-
betu. Powszechne stosowanie tortur w chińskich więzieniach, jako 
kary, a także sposobu wydobycia zeznań, potwierdził w raporcie spe-
cjalny wysłannik ONZ ds. tortur, pan Manfred Novak.

Rzecznik zaapelował o odstąpienie od stosowania tortur i dostoso-
wanie procedur sądowych stosowanych w praktyce do aktów prawa 
międzynarodowego ratyfikowanych przez Chiny, a także o uwolnienie 
więźniów politycznych Tybetu.
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IX. REakCjE na wCzEŚnIEjSzE wySTĄPIEnIa 
RZECZNIKA

1. RPo–549951–IV/07 z dnia 18 października 2007 r. – w spra-
wie możliwości rozliczenia nakładów poniesionych przez jednego 
z małżonków na wspólny majątek, po podziale majątku dorobkowego 
(Informacja 10–12/2007, str. 29).

Sekretarz Stanu w ministerstwie Sprawiedliwości 
(22.10.2008r.) kolejny raz nie podzielił poglądu Rzeczni-
ka. Wyjaśnił, że problemem nie jest aktualne brzmienie 
przepisu art. 618 § 3 k.p.c., a kwestia istnienia roszczenia 
po stronie małżonka, który zawarł umowę pożyczki, a na-
stępnie środki uzyskane z tego tytułu, które z mocy art. 
31 k.r.o. należą do wspólnego majątku, spłaca ze środków 
własnych. Wydaje się, że do judykatury należy odpowiedź 
na pytanie o podstawę materialnoprawną żądania współ-
małżonka spłacającego ten dług. Wykładnia ta winna 
uwzględniać wszystkie dyrektywy wykładni, jak również 
ochronę praw majątkowych wynikającą z art. 64 Konsty-
tucji. Poruszony problem jest zatem kwestią interpretacji 
prawa, a nie wadliwej legislacji.

2. RPo–569505–I/07 z dnia 11 grudnia 2007 r. – w sprawie 
zmian w zakresie orzekania przez ławników (Informacja 10–12/2007, 
str. 70).

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Sprawiedli-
wości (29.10.2008 r.) przedstawił ustalenia dotyczące 
skutków ograniczenia udziału ławników w orzekaniu 
w sprawach cywilnych i karnych, dokonane na podstawie 
informacji przekazanych przez prezesów wszystkich są-
dów apelacyjnych oraz Departament Budżetu i Majątku 
Skarbu Państwa Ministerstwa Sprawiedliwości. Prezesi 
sądów byli zgodni co do pozytywnej oceny wprowadzo-
nych zmian. Spowodowały one usprawnienie postępowa-
nia sądowego, w szczególności w sprawach karnych.
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Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 15 marca 2007 
r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, 
ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw w niewielkim tylko stopniu 
wpłynęły na usprawnienie postępowań sądowych w od-
niesieniu do spraw cywilnych oraz spraw rodzinnych i 
nieletnich. Zmiany nie objęły orzekania w przedmiocie 
pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej. 

Podobnie, w sprawach z zakresu prawa pracy i ubez-
pieczeń społecznych, pozostawienie składów ławniczych 
w niektórych kategoriach spraw nadal powoduje występo-
wanie związanych z tym trudności organizacyjnych. Pre-
zesi sądów apelacyjnych krytycznie odnieśli się zwłaszcza 
do nowego unormowania art. 47 Kodeksu postępowa-
nia cywilnego podnosząc, że wprowadzenie ograniczenia 
udziału ławników w niektórych tylko kategoriach spraw 
pracowniczych, z pozostawieniem ich udziału w pozosta-
łych sprawach, spowodowało negatywne skutki w przy-
padku spraw wieloroszczeniowych. Wymagają one wyłą-
czania do odrębnego rozpoznania z uwagi na odmienność 
składu orzekającego co do poszczególnych, zawartych 
w jednym pozwie roszczeń i przeprowadzania nie jednego, 
a dwóch odrębnych postępowań sądowych. Do wymier-
nych skutków ograniczenia udziału ławników w sądzeniu 
zaliczyć należy zmniejszenie ponoszonych kosztów (o 40% 
spadła wysokość wydatków budżetu państwa z tytułu re-
kompensat pieniężnych wypłacanych ławnikom za czas 
wykonywania czynności w sądach).

3. RPo–571541–II/07 z dnia 14 marca 2008 r. – w sprawie żą-
dania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne przekazania zestawienia 
nieruchomości zbytych przez Miasto Sopot w latach 1990–2007 (In-
formacja 1–3/2008, str. 160).

Szef Centralnego Biura antykorupcyjnego 
(03.11.2008 r.) poinformował, że Centralne Biuro Anty-
korupcyjne realizuje zadania nałożone na nie przez usta-
wodawcę w trybie i pod rygorami przepisów o ochronie in-
formacji niejawnych. Kierowanie więc do Biura żądania, 
aby wraz z prośbą o udzielenie informacji wskazywało cel 
i powody takiego wniosku, należy uznać za całkowicie 
nieuzasadnione. Ponadto wskazanie zakresu żądanych 
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informacji należy wyłącznie do Centralnego Biura Anty-
korupcyjnego jako organu wnioskującego, ponieważ jedy-
nie on ma możliwość dokonania oceny, czy dane są nie-
zbędne do realizacji jego zadań. 

W odpowiedzi podkreślono również, że Centralne Biu-
ro Antykorupcyjne wykonuje swoje obowiązki zgodnie 
z zasadami obowiązującymi w demokratycznym państwie 
prawnym, na podstawie i w granicach prawa, zaś jedy-
nym celem, jaki przyświeca Biuru jest realizacja zadań 
określonych w art. 2 ust. 1 ustawy o Centralnym Biu-
rze Antykorupcyjnym, a więc zwalczanie korupcji w życiu 
publicznym i gospodarczym. Z tego też powodu wszelkie 
działania Centralnego Biura Antykorupcyjnego służą wy-
łącznie wypełnieniu jego zadań. 

4. RPo–585283–III/08 z dnia 11 kwietnia 2008 r. – w spra-
wie braku przepisów wykonawczych dotyczących zapewnienia szkole 
przez organ prowadzący podstawowych warunków do realizacji przez 
nauczyciela zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
(Informacja 4–6/2008, str. 35).

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Edukacji na-
rodowej (21.11.2008 r.) poinformowała, że Ministerstwo 
podjęło prace nad przygotowaniem rozporządzenia okre-
ślającego podstawowe warunki niezbędne do realizacji 
przez szkoły zadań statutowych i zadań dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych przez nauczycieli, na pod-
stawie upoważnienia zawartego w art. 29 ust. 3 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Rozporzą-
dzenie znajduje się w planie legislacyjnym Ministerstwa 
edukacji Narodowej na 2008 r.

5. RPo–513894–IV/05 z dnia 17 kwietnia 2008 r. – w sprawie 
konieczności wzmocnienia pozycji prawnej członków spółek wodnych 
(Informacja 4–6/2008, str. 52). 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Środowiska 
(20.10.2008r.) ponownie wyjaśnił, iż nie podziela poglądu 
Rzecznika w zakresie konieczności zmian w ustawie – Pra-
wo wodne zmierzających do modyfikacji pozycji prawnej 
członka spółki wodnej. Tworzenie spółek wodnych, ich 
funkcjonowanie oraz likwidacja jest objęte ścisłym nad-
zorem organu administracji publicznej, czyli w tym wy-
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padku starosty. Starosta wkracza w merytoryczną dzia-
łalność spółek, kontroluje legalność ich działania. Nadzór 
nad działalnością spółki wodnej jest sprawowany pod ką-
tem zgodności uchwał z prawem lub statutem. W ocenie 
Ministra środowiska nadzór organów administracji nad 
spółkami wodnymi jest wystarczający. 

Stosownie do art. 173 ustawy – Prawo wodne, każdy 
członek spółki wodnej uczestnicząc w walnym zgromadze-
niu może brać udział w podejmowaniu uchwał w tak waż-
nych kwestiach jak uchwalanie budżetu spółki wodnej, 
planu rzeczowo – finansowego, ustalanie wysokości skła-
dek i innych świadczeń na rzecz spółki wodnej oraz zadań 
i planów na kolejne lata działalności. Ponadto, w przy-
padku stwierdzenia naruszeń i nieprawidłowości zaist-
niałych podczas obrad walnego zgromadzenia, członek 
spółki ma prawo złożyć skargę w tej sprawie do starosty, 
jako organu nadzorującego spółkę wodną. W przypadku 
niezadowalającej decyzji starosty, członkowi spółki wod-
nej przysługuje odwołanie do wojewody, a po wyczerpaniu 
toku instancyjnego otwiera się droga do kontroli sądowej 
na skutek wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

6. RPo–586888–X/08 z dnia 8 maja 2008 r. – w sprawie bezpie-
czeństwa energetycznego Polski i związanych z tym zagrożeń (Infor-
macja 4–6/2008, str. 88). 

minister Gospodarki (25.11.2008r.) poinformował, 
że najważniejszym działaniem programowym Minister-
stwa Gospodarki jest przygotowanie projektu dokumentu 
„Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”. Przedłoże-
nie tego projektu Radzie Ministrów do akceptacji przewi-
dywane jest na grudzień 2008 r. Nowa polityka energe-
tyczna traktuje kwestie bezpieczeństwa energetycznego w 
sposób odmienny od dotychczasowego. Bezpieczeństwo 
energetyczne będzie oparte o własne zasoby surowców 
energetycznych – kluczowa będzie rola węgla. Ważnym 
elementem polityki państwa będzie wsparcie rozwoju czy-
stych technologii węglowych. W zakresie importowanych 
surowców energetycznych działania zmierzać będą do za-
pewnienia dywersyfikacji kierunków ich pozyskania, do-
stawców, dróg przesyłu oraz metod transportu. W celu 
zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego jednym 
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z priorytetów polityki energetycznej będzie rozbudowa 
i modernizacja infrastruktury wytwórczej i przesyłowej 
energii elektrycznej. elementem zwiększającym lokal-
ne bezpieczeństwo energetyczne państwa będzie także 
zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

Dla pokrycia obecnego zapotrzebowania na energię 
elektryczną, Krajowy System elektroenergetyczny dyspo-
nuje wystarczającą liczbą linii przesyłowych. Nie można 
jednak wykluczyć sytuacji mogących powodować trudno-
ści z pokryciem zapotrzebowania odbiorców na energię 
elektryczną. Rozbudowy i modernizacje linii przesyłowych 
prowadzone są w sposób ciągły przez Operatora Systemu 
Przesyłowego. 

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

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Edukacji na-
rodowej (30.10.2008 r.) poinformował, że sprawy doty-
czące wynagradzania nauczycieli oraz nauczycieli akade-
mickich za przeprowadzanie sprawdzianów i egzaminów, 
o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1–3 ustawy o sy-
stemie oświaty, zostały uregulowane w ustawie z dnia 
25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, 
ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu 
w sprawach nieletnich, przez dodanie w ustawie o syste-
mie oświaty w art. 9c ust. 9–12 i w art. 22 w ust. 2 pkt 13 
oraz w Karcie Nauczyciela w art. 42 ust. 2 b.

8. RPo–570108–I/07 z dnia 20 maja 2008 r. – w sprawie nad-
miernego obciążania uczniów noszeniem tornistrów/plecaków (Infor-
macja 4–6/2008, str. 105).

Sekretarz Stanu w ministerstwie Edukacji narodo-
wej (17.12.2008 r.) poinformowała, że w styczniu 2008 
r. Minister Zdrowia zaakceptował międzyresortową grupę 
roboczą ekspertów do opracowania zaleceń dla nauczy-
cieli wychowania fizycznego w zakresie profilaktyki wad 
postawy u dzieci i młodzieży. Prace zespołu koordynuje 
Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia. 
W listopadzie 2008 r. zespół ukończył prace nad usta-
leniem merytorycznego kształtu tego dokumentu. Po za-



226

kończeniu prac redakcyjnych Ministerstwo Zdrowia prze-
każe ostateczną wersję tego dokumentu do Ministerstwa 
edukacji Narodowej. 

9. RPo–574342–IV/07 z dnia 21 maja 2008 r. – w sprawie nie-
odpłatnego przekazywania przez Agencję Nieruchomości Rolnych 
gruntów pod zalesienie dla bezrobotnych byłych pracowników pań-
stwowych gospodarstw rolnych (Informacja 4–6/2008, str. 108). 

Sekretarz Stanu w ministerstwie Rolnictwa i Roz-
woju wsi (16.12.2008 r.) poinformował, że odesłanie za-
warte w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy o gospodarowaniu 
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa odnosi się 
wyłącznie do celu, jakim jest zalesianie gruntów rolnych. 
Nie można zatem łączyć nieodpłatnego przekazania, 
o którym mowa w tym przepisie, z zasadami udzielania 
pomocy finansowej na zalesianie określonymi w usta-
wie z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu obszarów 
wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji 
europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. 
Przekazywanie gruntów pod zalesianie byłym pracowni-
kom państwowych gospodarstw rolnych może być nadal 
realizowane w trybie art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy o gospo-
darowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. 

Ponadto w projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospo-
darowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przewidziano 
uwzględnienie w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy o gospodaro-
waniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ode-
słania do ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu roz-
woju obszarów wiejskich ze środków europejskiego Fun-
duszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

10. RPo–347731–IX/00 z dnia 26 maja 2008 r. – w sprawie 
rozważenia możliwości podjęcia działań legislacyjnych zmierzających 
do wydania nowelizacji umożliwiającej coroczną waloryzację równo-
ważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego funkcjonariusza 
Służby Więziennej (Informacja 4–6/2008, str. 114).

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Sprawiedliwo-
ści (28.10.2008 r.) poinformował, że w I kwartale 2008 r.  
została podjęta decyzja o umieszczeniu w planie prac 
Rady Ministrów na II półrocze 2008 r. projektu ustawy 
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o Służbie Więziennej. Zgodnie z projektem ustawy pra-
wo do lokalu mieszkalnego dla funkcjonariusza realizuje 
się przez przydział lokalu albo przyznanie pomocy finan-
sowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego albo wypłaca-
nie równoważnika pieniężnego z tytułu braku mieszka-
nia. Równoważnik pieniężny z tytułu braku mieszkania 
będzie przysługiwał funkcjonariuszowi w służbie stałej, 
jeżeli on sam lub jego małżonek nie posiadają w miej-
scowości pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej ty-
tułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub domu. Projekt 
ustawy udziela upoważnienia Ministrowi Sprawiedliwości 
do określenia w drodze rozporządzenia, w porozumieniu 
z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, 
szczegółowego trybu wypłaty równoważnika pieniężne-
go z tytułu braku mieszkania. Mając na uwadze propo-
nowane w projekcie ustawy rozwiązanie nie planuje się 
dokonywania nowelizacji rozporządzenia Ministra Spra-
wiedliwości w sprawie równoważnika pieniężnego z tytułu 
braku mieszkania funkcjonariuszy Służby Więziennej.

11. RPo–572281–XX/07 z dnia 12 czerwca 2008 r. – w sprawie 
praw wyborczych osób skazanych (Informacja 4–6/2008, str. 127).

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Spraw we-
wnętrznych i administracji (02.12.2008 r.) nie podzielił 
wyrażonego przez Rzecznika poglądu o niespójności art. 
43 § 2 zdanie 2 Kodeksu karnego z art. 7 pkt 1 i art. 
20 ust. 3 i 5 Ordynacji wyborczej do Sejmu RP i Sena-
tu RP oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. 
w sprawie spisu wyborców w wyborach do Sejmu i do Se-
natu, jak również z przepisami rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie trybu 
i terminu zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych 
prawa wybierania.

12. RPo–568853–IV/07 z dnia 16 czerwca 2008 r. – w sprawie 
udziału na prawach strony organizacji społecznych w postępowaniu 
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (Informacja 4–6/2008, str. 
127).

Sekretarz Stanu w ministerstwie Środowiska 
(05.11.2008 r.) zapewnił, że ustawa z dnia 3 października 
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2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przewidu-
je zasadnicze rozszerzenie dostępu organizacji ekologicz-
nych do udziału w postępowaniach o wydanie pozwolenia 
wodnoprawnego.

13. RPo–576105–VI/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. – w sprawie 
konieczności zmiany przepisu art. 38a ust. 3 ustawy o radiofonii i te-
lewizji (Informacja 4–6/2008, str. 136).

Sekretarz Stanu w ministerstwie kultury i Dziedzi-
ctwa narodowego (01.12.2008 r.) wyjaśnił, że decyzja 
o ewentualnej nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, 
w zakresie przedstawionym w wystąpieniu Rzecznika, 
wymaga przeprowadzenia szczegółowych analiz.

14. RPo–507916–VII/05 z dnia 2 lipca 2008 r. – w sprawie 
zgodności z Konstytucją rozporządzenia Ministra edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kie-
rowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich 
w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrod-
ku socjoterapii (Informacja 7–9/2008, str. 17).

Sekretarz Stanu w ministerstwie Sprawiedliwości 
(31.10.2008r.) podzielił wątpliwości Rzecznika dotyczą-
ce rozporządzenia Ministra edukacji Narodowej i Spor-
tu z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych za-
sad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania 
i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowaw-
czym i młodzieżowym ośrodku socjoterapii.

W wyniku ustaleń Międzyresortowego Zespołu 
do Spraw Poprawy Skuteczności Wykonania Orzeczeń 
Sądowych, Minister Sprawiedliwości wystąpił do Mini-
stra edukacji Narodowej o podjęcie niezbędnych działań, 
w szczególności zmianę rozporządzenia z 2004r., w celu 
doprowadzenia do stanu zgodnego z przepisami ustawy o 
postępowaniu w sprawach nieletnich, zwłaszcza w zakre-
sie kierowania nieletnich do młodzieżowych ośrodków 
wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii 
tytułem środka tymczasowego.

W odpowiedzi na wystąpienie, Podsekretarz Stanu 
w MeN przyznał, iż w obecnym kształcie młodzieżowe 
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ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii 
nie są przystosowane do wykonywania środków izolacyj-
nych wydawanych na podstawie art. 26 ustawy o postę-
powaniu w sprawach nieletnich. Jednocześnie MeN po-
wiadomiło o podjęciu rozmów z Komendantem Głównym 
Ochotniczych hufców Pracy na temat utworzenia w struk-
turach OhP regionalnych placówek interwencyjnych o za-
sięgu wojewódzkim, których zadaniem byłaby realizacja 
postanowień tymczasowych i natychmiastowych.

Zamiarem Międzyresortowego Zespołu jest poszerze-
nie, a nie zastąpienie katalogu podmiotów wykonujących 
środki tymczasowe, o jakich mowa w art. 26 ustawy o po-
stępowaniu w sprawach nieletnich. Zespół, a także Mi-
nister Sprawiedliwości, dostrzega potrzebę niezwłocznej 
nowelizacji rozporządzenia, jednak nie może spowodować 
przyspieszenia prac Ministra edukacji Narodowej w tym 
zakresie.

15. RPo–500684–IV/05 z dnia 8 lipca 2008 r. – w sprawie re-
gulacji prawnej dotyczącej wywłaszczania nieruchomości (Informacja 
7–9/2008, str. 29).

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Infrastruktu-
ry (29.10.2008 r.) zgodził się z zastrzeżeniami Rzecznika 
odnoszącymi się do skutków, jakie wywołuje wcześniejsze 
zrealizowanie celu publicznego, przed zakończeniem po-
stępowania wywłaszczeniowego.

Zgodnie z przepisem art. 112 ust. 3 ustawy o gospo-
darce nieruchomościami, jak i orzecznictwem sądowym, 
wywłaszczenia nieruchomości można dokonać w związku 
z koniecznością pozyskania nieruchomości niezbędnych 
do zrealizowania celu publicznego. W przypadku zreali-
zowania tego celu, przestaje istnieć przesłanka upraw-
niająca do dokonania wywłaszczenia, co prowadzi do za-
kończenia toczącego się postępowania administracyjne-
go, dlatego też w tej kwestii Minister Infrastruktury nie 
podziela zaprezentowanego przez Rzecznika stanowiska, 
iż zaistnienie omawianych w wystąpieniu sytuacji jest 
wynikiem wadliwości rozwiązań prawnych. W ocenie Mi-
nistra wynikają one raczej z przedłużających się postępo-
wań przed właściwymi organami administracji publicznej 
i sądami.
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Odnosząc się do postulatu Rzecznika dotyczącego 
podjęcia odpowiednich działań legislacyjnych w sprawie 
zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakre-
sie wywłaszczenia nieruchomości, Minister poinformo-
wał, że decyzja o ewentualnej zmianie przepisów zostanie 
podjęta po uzyskaniu opinii ekspertów zajmujących się 
naukowo tematyką wywłaszczeń nieruchomości. Rzecz-
nik zostanie poinformowany o dalszych działaniach pod-
jętych w omawianej sprawie.

16. RPo–383896–IV/01 z dnia 8 lipca 2008 r. – w sprawie po-
trzeby uregulowania zasad przeprowadzania badań DNA w cywilnych 
postępowaniach sądowych (Informacja 7–9/2008, str. 31). 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie zdrowia 
(22.10.2008r.) poinformował, że obowiązujące regulacje 
prawne z zakresu postępowania dowodowego w postępo-
waniu cywilnym zakładają możliwość dopuszczenia przez 
sąd na każdym etapie postępowania dowodu z badań 
kwasu dezoksyrybonukleinowego.

Nie jest zatem konieczne wprowadzanie do ustawy pro-
cesowej szczegółowych regulacji zezwalających lub naka-
zujących przeprowadzanie tego dowodu. Wprowadzenie 
szczególnych regulacji dotyczących dowodu z badań DNA, 
co mogłoby sugerować nadanie prymatu tego rodzaju do-
wodom, budziłoby poważne wątpliwości w świetle zasady 
swobodnej oceny dowodów.

Ministerstwo Zdrowia dostrzega potrzebę uregulo-
wania technicznych aspektów przeprowadzania badań 
DNA, w szczególności poprzez ustanowienie jednolitej 
procedury zabezpieczającej prawidłowy przebieg po-
bierania próbek badawczych oraz standardów bada-
nia i opiniowania tak, aby możliwe było wykluczenie 
pomyłek lub nadużyć ze strony badanych lub badają-
cych. Z uwagi na charakter takiej regulacji musiałaby 
ona przybrać postać aktu wykonawczego. Rozważenia 
wymaga jednak kwestia sposobu powiązania takiego 
aktu z przepisami procesowymi. Inicjatywa wprowadze-
nia stosownych przepisów regulujących wykorzystanie 
badań DNA w sprawach cywilnych należy do Ministra 
Sprawiedliwości.
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17. RPo–563259–X/07 z dnia 10 lipca 2008 r. – w sprawie 
obowiązujących regulacji w przedmiocie zaopatrzenia ubezpieczo-
nych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (Informacja 
7–9/2008, str. 34).

Podsekretarz Stanu w ministerstwie zdrowia 
(17.12.2008 r.) poinformował, że projekt rozporządze-
nia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego wykazu 
przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 
finansowanych ze środków publicznych został przekaza-
ny w dniu 2 września 2008 r. Przewodniczącemu Komisji 
Polityki Społecznej i Rodziny. W dniu 3 listopada 2008 r. 
Przewodniczący Komisji przedłożył stanowisko do prze-
słanej wersji projektu rozporządzenia, zawierające uwagi 
do niektórych propozycji zapisów. W związku z powyż-
szym w dniu 4 grudnia 2008 r. odbyło się pierwsze spot-
kanie uzgodnieniowe; kolejne zaplanowane jest na drugą 
połowę stycznia 2009 r. 

18. RPo–572080–IV/07 z dnia 10 lipca 2008 r. – w sprawie 
przyznawania lokalu zamiennego na podstawie ustawy o szczegól-
nych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Informacja 7–9/2008, str. 36).

Sekretarz Stanu w ministerstwie Infrastruktury 
(24.11.2008 r.) poinformował, że zgodnie z art. 17 ust. 4 
ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realiza-
cji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w przypadku, 
gdy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogo-
wej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności 
i jednocześnie dotyczy ona nieruchomości zabudowanej 
budynkiem mieszkalnym albo budynkiem, w którym zo-
stał wyodrębniony lokal mieszkalny, wówczas właściwy 
zarządca drogi jest zobowiązany, w terminie faktycznego 
objęcia nieruchomości w posiadanie, do wskazania lokalu 
zamiennego. W sytuacji, gdy objęcie w faktyczne posiada-
nie następuje po upływie terminu wskazanego w decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wydanie 
nieruchomości lub opróżnienie lokali i innych pomiesz-
czeń, właściwy zarządca drogi nie będzie miał obowiązku 
wskazania lokalu zamiennego. Podmiotem uprawnionym 
do otrzymania lokalu zamiennego będzie każda osoba za-
mieszkująca w budynku lub lokalu mieszkalnym, jednak-
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że najemca i użytkownik powinni posiadać odpowiednią 
umowę wskazującą prawo do zamieszkiwania w budynku 
czy lokalu mieszkalnym.

19. RPo–593193–X/08 z dnia 17 lipca 2008 r. – w sprawie 
zagrożenia dla środowiska naturalnego nad rzeką Ner, spowodowa-
nego podczas wykonywania prac przy pogłębianiu rzeki (Informacja 
7–9/2008, str. 46). 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Środowiska – 
Główny konserwator Przyrody (06.10.2008 r.) wyjaśnił, 
że obecnie na terenie województwa łódzkiego nie są pro-
wadzone żadne prace polegające na odmulaniu koryta 
rzeki Ner. W maju 2008 roku, po otrzymaniu od Woje-
wódzkiego Zarządu Melioracji i urządzeń Wodnych w ło-
dzi informacji o planowanych pracach konserwacyjnych 
na odcinku rzeki Ner, Wojewódzki Konserwator Przyro-
dy w łodzi wskazał na potrzebę przeprowadzenia oceny 
działania planowanego przedsięwzięcia na obszar Natura 
2000, w tym potrzebę wykonania raportu oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko. 

Wojewódzki Zarząd Melioracji i urządzeń Wodnych 
w łodzi podtrzymał stanowisko o braku potrzeby sporzą-
dzenia raportu oddziaływania na środowisko. W odpowie-
dzi Wojewódzki Konserwator Przyrody wskazał, że zgodnie 
z art. 6 (3) Dyrektywy Rady 92/43/eWG z dnia 21 maja 
1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzi-
kiej fauny i flory, każda inwestycja, która może znacząco 
oddziaływać na cel ochrony, dla którego został powołany 
obszar Natura 2000, musi podlegać odpowiedniej oce-
nie. Obecnie Wojewódzki Konserwator Przyrody oczekuje 
na sporządzenie raportu i przesłanie go wraz z wnioskiem 
celem rozpatrzenia sprawy i podjęcia stosownej decyzji. 

W przypadku odcinka rzeki na terenie województwa 
wielkopolskiego (gmina Dąbie) wykonane zostały prace 
regulacyjne. Główny Konserwator Przyrody stwierdził 
jednak, iż decyzja Burmistrza Miasta Dąbie dotycząca ze-
zwolenia na usunięcie 236 drzew w obrębie rzeki Ner, zo-
stała wydana z rażącym naruszeniem prawa. Burmistrz 
Miasta Dąbie powołał się na nieobowiązujące przepisy 
ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przy-
rody. Główny Konserwator Przyrody poinformował o tym 
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Samorządowe Kolegium Odwoławcze w dniu 23 września 
2008 r., celem podjęcia działań zmierzających do wyłą-
czenia tej decyzji z obrotu prawnego. 

20. RPo–491365–I/08 z dnia 17 lipca 2008 r. – w sprawie po-
trzeby wydania rozporządzenia o funkcjach konsulów RP (Informacja 
7–9/2008, str. 48). 

minister Spraw zagranicznych (18.11.2008 r.) poin-
formował, że obecnie obowiązujące uregulowania praw-
ne dotyczące materii konsularnej są, również w jego opi-
nii, niewystarczające. Wraz z objęciem urzędu, Minister 
Spraw Zagranicznych polecił zintensyfikowanie prac nad 
projektem nowych regulacji, czego efektem jest zgłosze-
nie ustawy nowelizującej ustawę z dnia 13 lutego 1984 
r. o funkcjach konsulów do planu prac Rady Ministrów 
na I półrocze 2009 r. Projektowane zmiany obejmować 
będą uregulowanie trybu postępowania przed konsula-
mi, dostosowanie uprawnień konsulów do różnorodnych 
warunków działania oraz doprecyzowanie przepisów w 
zakresie opieki nad obywatelami RP. Dotrzymanie har-
monogramu prac nad projektowaną ustawą będzie dla 
Ministra Spraw Zagranicznych kwestią priorytetową. Pro-
jekt ustawy zostanie przekazany Rzecznikowi w ramach 
uzgodnień międzyresortowych niezwłocznie po zakończe-
niu wewnętrznych prac nad ostatecznym jej kształtem. 

21. RPo–513066–I/05 z dnia 21 lipca 2008 r. – w sprawie zasad 
przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych i maturalnych (Informa-
cja 7–9/2008, str. 54).

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Edukacji naro-
dowej (16.10.2008 r.) poinformował, że zmiany propono-
wane w przygotowanej przez MeN reformie programowej 
pozwolą na uproszczenie prawa, przez zdefiniowanie w jed-
nym dokumencie programowym zarówno treści kształce-
nia, jak i standardów wymagań egzaminacyjnych. 

Prace pisemnego egzaminu maturalnego oceniane 
są komisyjnie przez doświadczonych nauczycieli, którzy 
uzyskali status egzaminatora i są odpowiednio przeszkole-
ni do sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych w konkretnej 
sesji egzaminu. Ocena pracy ustalana jest zespołowo. W ze-
społach sprawdzających prace egzaminacyjne pracują także 
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egzaminatorzy–weryfikatorzy, którzy kontrolują zasadność 
i poprawność oceniania prac. W przypadku dostrzeżenia 
lub zgłoszenia błędu w zestawach egzaminacyjnych, komi-
sje egzaminacyjne natychmiast podejmują działania mające 
na celu wyeliminowanie tych jego skutków, które mogłyby 
być niekorzystne dla zdających. Niezależnie od tego zda-
rzyły się błędy techniczne podczas druku i dystrybucji ar-
kuszy i materiałów egzaminacyjnych. W takich sytuacjach 
niezwłocznie podejmowane są działania, których celem jest 
naprawienie błędu oraz wyeliminowanie bądź zminimalizo-
wanie ryzyka wystąpienia takich zjawisk. 

Dostosowanie egzaminów do potrzeb uczniów 
z dysfunkcją wzroku odbywa się przy pełnej współpracy 
z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewi-
domych w Laskach oraz podobnymi ośrodkami w Gdań-
sku i Krakowie, a także w konsultacji z tyflopedagogami 
z wyższych uczelni. 

Jednocześnie poinformowano, że projekt ustawy 
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie nie-
których innych ustaw, po przeprowadzeniu uzgodnień 
międzyresortowych i z partnerami społecznymi, został 
w dniu 9 października 2008 r. przekazany Komitetowi 
Rady Ministrów, który w dniu 13 października 2008 r. 
przyjął ten projekt i rekomendował go Radzie Ministrów.

22. RPo–584169–II/08 z dnia 29 lipca 2008 r. – w sprawie po-
mocy dla ofiar handlu ludźmi (Informacja 7–9/2008, str. 64).

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Spraw we-
wnętrznych i administracji (02.12.2008 r.) poinformo-
wał, że kwestia trybu i praktyki przyznawania świadczeń 
socjalnych osobom zidentyfikowanym jako ofiary handlu 
ludźmi oraz trudności występujących w tym zakresie była 
jednym z tematów poruszanych na spotkaniu Grupy Ro-
boczej międzyresortowego Zespołu ds. Zwalczania i Zapo-
biegania handlowi Ludźmi. Członkowie Grupy Roboczej 
zwrócili się do przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Poli-
tyki Społecznej z wnioskiem o zmodyfikowanie opracowa-
nych w 2007 r. wskazówek dla kadry pomocy społecznej 
dotyczących zasad udzielania pomocy pokrzywdzonym 
przestępstwem handlu ludźmi. Powyższe kwestie są też 
przedmiotem szkoleń dla pracowników pomocy społecznej 
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organizowanych przez MPiPS we współpracy z Zespołem 
ds. handlu Ludźmi działającym w MSWiA. W odpowiedzi 
zapewniono jednocześnie, że kwestie poruszane w wystą-
pieniu Rzecznika będą przedmiotem prac ww. Zespołu 
w 2009 r., mających na celu wypracowanie stosownych 
w tym zakresie rozwiązań.

23. RPo–573306–VI/07 z dnia 4 sierpnia 2008 r. – w sprawie 
określania kompetencji zawodowych psychologów, w szczególności 
psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych 
z zakresu transportu drogowego (Informacja 7–9/2008, str. 78). 

minister Pracy i Polityki Społecznej (24.10.2008 r.)  
poinformowała, że podjęła decyzję o rozpoczęciu prac 
zmierzających do uchylenia ustawy o zawodzie psycholo-
ga i samorządzie zawodowym psychologów oraz odpowied-
niej zmiany przepisu ustawy – Prawo o ruchu drogowym. 
Przedmiotowy projekt ustawy przeszedł już uzgodnienia 
wewnątrzresortowe i został przekazany do opinii w zakre-
sie oceny skutków regulacji. uchylenie ustawy o zawo-
dzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów 
umożliwi świadczenie usług psychologicznych bez naru-
szania przepisów prawa, jak również pozwoli na ewentu-
alne wypracowanie, bez presji czasu, założeń nowej regu-
lacji dotyczącej wykonywania zawodu psychologa. 

24. RPo–577368–II/08 z dnia 6 sierpnia 2008 r. – w sprawie 
publikowania w prasie danych osobowych i wizerunku osób, przeciw-
ko którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe (Infor-
macja 7–9/2008, str. 78). 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Sprawiedli-
wości (13.10.2008 r.) nie podzielił wątpliwości Rzeczni-
ka co do niekonstytucyjności wskazanych w wystąpieniu 
rozwiązań prawnych, a tym samym nie znalazł podstaw 
do podjęcia prac zmierzających do zmiany w omawianym 
zakresie obowiązującego stanu prawnego. 

Przepis art. 13 ust. 3 ustawy – Prawo prasowe jest zgod-
ny z art. 47 Konstytucji oraz art. 8 Konwencji o Ochronie 
Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (prawo do pry-
watności). Brak możliwości zaskarżania orzeczenia o ze-
zwoleniu na ujawnienie danych osobowych i wizerunku 
podejrzanego (oskarżonego) nie pozostaje w sprzeczności 
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z art. 45 ust. 1 (prawo do sądu), art. 77 ust. 2 oraz art. 78 
Konstytucji. Zgodnie z art. 78 Konstytucji, każda ze stron 
ma prawo do zaskarżania orzeczeń i decyzji wydanych 
w pierwszej instancji. Wyjątki od tej zasady oraz tryb za-
skarżania określa ustawa. Ponadto, na podstawie art. 23 
i art. 24 Kodeksu cywilnego można żądać ochrony swojej 
prywatności na drodze procesu przeciwko Skarbowi Pań-
stwa, jeżeli w trakcie procesu karnego doszło do narusze-
nia tej prywatności. 

25. RPo–596052–I/08 z dnia 18 sierpnia 2008 r. – w sprawie 
tegorocznych egzaminów na aplikację sądowo-prokuratorską (Infor-
macja 7–9/2008, str. 90). 

minister Sprawiedliwości (01.10.2008 r.) poinformo-
wał, że w Ministerstwie Sprawiedliwości opracowano pro-
jekt ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, 
który znajduje się obecnie na etapie prac parlamentarnych. 
Opracowane są już także projekty wszystkich aktów wyko-
nawczych do omawianej regulacji. Krajowe Centrum Szko-
lenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury (docelowo 
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury) jest przygoto-
wane do przeprowadzenia naboru na przewidzianą w pro-
jekcie aplikację ogólną jeszcze w 2008 r. Faktyczny termin 
wspomnianego naboru jest uzależniony jedynie od tempa 
prac parlamentarnych nad projektowaną ustawą. Ponadto 
Minister wskazał, że istotne jest, aby termin naboru został 
tak ustalony, aby umożliwić rozpoczęcie aplikacji ogólnej 
przed ukończeniem studiów prawniczych w 2009 r. przez 
absolwentów kolejnego rocznika.

26. RPo–582688–V/08 z dnia 20 sierpnia 2008 r. – w sprawie 
zasad odpowiedzialności odbiorcy paliw lub energii za nielegalny po-
bór paliw lub energii (Informacja 7–9/2008, str. 94). 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Gospodarki 
(23.10.2008r.) poinformował, iż odpowiedzialność odbior-
cy paliw lub energii za nielegalny pobór paliw lub ener-
gii regulują przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
– Prawo energetyczne. 

Dostarczanie nośników energii odbywa się na podsta-
wie umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług 
przesyłowych. Konsekwencją nielegalnego pobierania pa-
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liw lub energii jest konieczność zapłacenia przez pobie-
rającego opłaty taryfowej przewidzianej dla tego rodzaju 
poboru. W sytuacji nielegalnego poboru paliwa lub ener-
gii przedsiębiorstwo pobiera wyżej wymienione opłaty, 
jeżeli odbiorca nie kwestionuje żądanej przez przedsię-
biorstwo należności. W przypadku, gdy odbiorca odma-
wia uiszczenia tej należności, przedsiębiorstwo dochodzi 
odszkodowania na zasadach ogólnych lub należności te 
podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji, po wcześniejszym wyroku  
sądu. 

Obowiązek instalowania układu pomiarowo-rozlicze-
niowego na zewnątrz budynku wynika z aktów wykonaw-
czych prawa budowlanego. Takie umieszczenie urządzeń 
służących do pomiaru energii elektrycznej ma zapewnić 
łatwy dostęp do tych urządzeń osobom dokonującym po-
miarów zużycia energii elektrycznej oraz kontroli prawid-
łowości funkcjonowania tych urządzeń. Nielegalny pobór 
energii wraz z naturalnymi stratami wynikającymi z para-
metrów technicznych sieci służących do dystrybucji ener-
gii elektrycznej składa się na straty sieciowe. Straty te 
przedsiębiorstwa dystrybucyjne muszą pokrywać poprzez 
zakup dodatkowej energii elektrycznej. Koszty tego za-
kupu są przenoszone na odbiorców końcowych, poprzez 
opłaty zawarte w taryfach za usługi dystrybucyjne. 

W odpowiedzi stwierdzono ponadto, że informacje 
przedstawione przez Rzecznika zostaną wykorzystane 
w celu rozważenia konieczności zmian obowiązujących 
przepisów w sposób zapewniający wzmocnienie ochrony 
odbiorcy przed odpowiedzialnością za niezawinione przez 
niego uszkodzenia urządzeń pomiarowych. 

27. RPo–540457–XIX/06 z dnia 20 sierpnia 2008 r. – w spra-
wie przepisów utrudniających uprawianie żeglarstwa rekreacyjnego 
(Informacja 7–9/2008, str. 93). 

minister Sportu i Turystyki (20.10.2008 r.) po-
dzielił pogląd Rzecznika, iż ostatnie zmiany polegające 
na zniesieniu nieuzasadnionych ograniczeń swobod-
nego dostępu do uprawiania żeglarstwa idą w dobrym 
kierunku. W związku ze zmianą art. 53a ustawy z dnia 
18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, zostały podjęte 
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działania zmierzające do wydania nowego rozporządzenia 
w sprawie prowadzenia statków przeznaczonych do upra-
wiania sportu lub rekreacji. W projekcie ustawy z dnia 
26 sierpnia 2008 r. o zmianie ustawy o żegludze śród-
lądowej, minister właściwy do spraw transportu będzie 
mógł powierzyć upoważnionym podmiotom dokonywanie 
przeglądów technicznych statków używanych wyłącznie 
do uprawiania sportu lub rekreacji. Natomiast Minister 
właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu określi za-
sady rejestrowania i oznaczania tych statków. Planuje się 
wprowadzenie centralnego systemu rejestracji statków.

Sprawa posiadania uprawnień do uprawiania żeglar-
stwa będzie przedmiotem szczegółowej analizy prowadzo-
nej z partnerami społecznymi, w tym ze środowiskiem 
żeglarskim. Najbliższą do tego okazją będzie omawianie 
zagadnień zawartych w ustawie o sporcie przygotowywa-
nej w Ministerstwie Sportu i Turystyki. ustawa zmierzać 
będzie do znacznej deregulacji sportu, zwłaszcza w aspek-
cie jego upowszechniania, czy też uprawiania rekreacyj-
nego. W ramach konsultacji społecznych przewiduje się 
przeprowadzenie szerokiej dyskusji nad kwestią upra-
wiania żeglarstwa i zdefiniowanie roli Polskiego Związ-
ku żeglarskiego oraz Polskiego Związku Motorowodnego 
i Narciarstwa Wodnego. Minister w pełni podzielił stano-
wisko Rzecznika w kwestii przepisów wydawanych przez 
dyrektorów urzędów morskich lub urzędów żeglugi śród-
lądowej i zapewnił, że problemy opisane w wystąpieniu 
zostaną dogłębnie przeanalizowane. 

28. RPo–585798–IV/08 z dnia 22 sierpnia 2008 r. – w sprawie 
odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości (Informacja 7–9/2008, 
str. 98). 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Infrastruktu-
ry (05.11.2008 r.) poinformował, że podane przez Rzecz-
nika przypadki, w których wskutek toczącego się sporu 
o własność nieruchomości i jej granice lub przewlekłego 
postępowania spadkowego, osoba, która została uzna-
na za właściciela nieruchomości nie mogła złożyć wnio-
sku o odszkodowanie w terminie wskazanym w art. 73 
ust. 4 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy reformu-
jące administrację publiczną, wydają się wskazywać raczej 
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na złożony charakter spraw z zakresu porządkowania sta-
nów prawnych nieruchomości. Istnieją zatem wątpliwości, 
czy można jednoznacznie stwierdzić, że regulacja przyjęta 
w art. 73 ust. 4 ustawy narusza wyprowadzone z art. 2 
Konstytucji zasadę prawidłowej legislacji i zasadę zaufania 
państwa do prawa. 

Problematyka wypłaty odszkodowań za drogi publicz-
ne, o których mowa w art. 73 ust. 4 ustawy, zostanie 
poddana szczegółowej analizie przy udziale resortu spraw 
wewnętrznych i administracji, resortu infrastruktury oraz 
resortu finansów, w związku z dokończeniem reformy 
administracji publicznej. Obecnie deklaracje w zakresie 
ewentualnych zmian w przepisach dotyczących odszko-
dowań byłyby przedwczesne. 

29. RPo–593511–X/08 z dnia 22 sierpnia 2008 r. – w sprawie 
procedury uzyskania zgody na zabieg operacyjny pacjenta niezdolne-
go do jej świadomego wyrażenia (Informacja 7–9/2008, str. 97).

Podsekretarz Stanu w ministerstwie zdrowia 
(23.12.2008 r.) wyjaśnił, że po przeprowadzeniu analizy 
stanu prawnego dotyczącego sytuacji opisanej w wystą-
pieniu Rzecznika, nie znaleziono uzasadnienia dla wątpli-
wości co do istnienia obowiązku uzyskania przez lekarza 
zgody sądu opiekuńczego na przeprowadzenie zabiegu 
operacyjnego dorosłego pacjenta niezdolnego do samo-
dzielnego wyrażenia zgody. W opisanej sprawie indywi-
dualnej, przenoszenie oczywistego obowiązku lekarza 
na członka rodziny pacjentki, a także powoływanie się 
na stosowaną w tym szpitalu praktykę, jest bezpodstaw-
ne. W tej sytuacji podjęto odpowiednie działania wyjaś-
niające poprzez Naczelną Radę Lekarską, w celu wyelimi-
nowania podobnych praktyk z funkcjonowania zakładów 
opieki zdrowotnej.

30. RPo–595175–X/08 z dnia 1 września 2008 r. – w sprawie 
przepisów dotyczących podziału między oddziały wojewódzkie NFZ 
środków na pokrycie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej (In-
formacja 7–9/2008, str. 103). 

minister zdrowia (03.10.2008 r.) poinformowała, 
że w obecnym stanie prawnym, ze względu na aspek-
ty praktyczne funkcjonowania płatnika w systemie po-
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wszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, wprowadzenie 
postulowanych zmian § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 18 września 2007 r. w sprawie szcze-
gółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy 
centrale i oddziały wojewódzkie NFZ z przeznaczeniem 
na finansowanie opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych, 
mogłoby dotyczyć najwcześniej planu finansowego NFZ 
na 2010 r. Jednocześnie Minister Zdrowia zaznaczyła, 
że po uzgodnieniach zewnętrznych znajduje się projekt 
ustawy o państwowym nadzorze nad systemem powszech-
nego ubezpieczenia zdrowotnego, który zakłada m.in. de-
centralizację NFZ. Projekt ten wprowadza istotne zmia-
ny w zakresie sposobu alokacji środków pochodzących 
ze składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Pla-
nuje się, że ustawa ta wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 
2010 r., co w konsekwencji spowoduje zmianę regulacji 
dotyczących zagadnienia poruszonego przez Rzecznika.

31. RPo–595485–IX/08 z dnia 4 września 2008 r. – w sprawie 
kontroli przestrzegania praw obywatelskich żołnierzy w 2 Korpusie 
Zmechanizowanym, 6 Brygadzie Desantowo-Szturmowej oraz 16 ba-
talionie powietrzno-desantowym w Krakowie (Informacja 7–9/2008, 
str. 106).

minister obrony narodowej (08.10.2008 r.) poinfor-
mował, że zmiana obowiązujących zasad w zakresie kie-
rowania i wyznaczania żołnierzy zawodowych karanych 
do służby poza granicami państwa, byłaby kontrowersyj-
na zarówno pod względem transparentności, jak i wyda-
rzeń w Nangar Khel.

W przygotowywanej nowelizacji ustawy o zakwatero-
waniu Sił Zbrojnych, zaspokojenie potrzeb mieszkanio-
wych żołnierzy zawodowych będzie realizowane poprzez 
zrównanie praw do zakwaterowania żołnierzy służby sta-
łej i kontraktowej – jako żołnierzy zawodowych. Docelo-
wy model zakwaterowania polegać ma na kwaterowaniu 
żołnierzy zawodowych w zasobie mieszkaniowym WAM, 
a w przypadku braku takiej możliwości, poprzez wykorzy-
stanie zasobu internatowego WAM lub wypłatę „świad-
czenia mieszkaniowego”.

W odpowiedzi podkreślono, że obowiązujące przepisy 
nie dyskryminują poszczególnych korpusów kadry w za-
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kresie refundacji kosztów podnoszenia kwalifikacji zawo-
dowych. Każdy żołnierz może pobierać naukę, jeśli nie ko-
liduje to z wykonywaniem przez niego zadań służbowych, 
a pomoc finansowa i urlop szkoleniowy przyznawany jest, 
gdy kierunek nauki jest zbieżny z zajmowanym lub pla-
nowanym do wyznaczenia stanowiskiem służbowym. 

Minister zapewnił również, że obowiązująca noweliza-
cja rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie 
równoważników pieniężnych przysługujących w zamian 
za umundurowanie i wyekwipowanie zapewnia zachowa-
nie właściwej proporcji pomiędzy przysługującą szerego-
wym zawodowym należnością umundurowania i wyekwi-
powania a wynikającymi z nich wysokościami równoważ-
ników pieniężnych za umundurowanie i wyekwipowanie 
niewydane w naturze.

32. RPo–595485–IX/08 z dnia 5 września 2008 r. – w sprawie 
kontroli przestrzegania praw obywatelskich żołnierzy w 8 Bazie Lotni-
czej i 13 eskadrze lotnictwa transportowego w Krakowie (Informacja 
7–9/2008, str. 106).

minister obrony narodowej (09.10.2008 r.) stwier-
dził, że niewystarczający poziom wyszkolenia nowo przy-
byłej kadry wynika z dużej rotacji personelu latającego 
i personelu SIL oraz z obciążenia personelu dodatkowymi 
zadaniami niewynikającymi z charakteru zajmowanego 
stanowiska służbowego.

W opinii resortu, stopnie etatowe dowódców załóg oraz 
liczba załóg przypadających w etacie dla samolotów trans-
portowych jednostek Sił Powietrznych wykonujących za-
dania poza granicami kraju są za niskie. Trwają prace nad 
zmianami organizacyjno-etatowymi, które głównie dotyczą 
podwyższenia stopni etatowych dla dowódców załóg, pod-
wyższenia grup uposażenia dla pilotów oraz podwyższenia 
wskaźnika liczby załóg na każdy samolot w etacie.

ubezpieczenie załóg samolotów transportowych Sił 
Powietrznych wykonujących loty do Iraku i Afganista-
nu realizowane jest zgodnie z zapisami umowy zawartej 
w dniu 17 lipca 2008 r. przez Dowódcę Operacyjnego Sił 
Zbrojnych z Polskim Towarzystwem ubezpieczeń S.A. 
– I Oddział w Warszawie. umowa ta obowiązuje do dnia 
23 lipca 2010 r. 
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ustawa pragmatyczna nie rozwiązuje kwestii związa-
nych z wojskową służbą kobiet i funkcjonowaniem rodzi-
ny wojskowej w sposób umożliwiający pogodzenie służby 
z rolą kobiety w rodzinie. W związku z tym w resorcie 
trwają prace nad nowelizacją ustawy o służbie żołnierzy 
zawodowych.

WAM podjęła działania związane z ponowną weryfika-
cją posiadanego zasobu, pod kątem potrzeb zawodowej 
armii, w kontekście konieczności zabezpieczenia odpo-
wiedniej liczby lokali przeznaczonych na wyłączne zakwa-
terowanie żołnierzy służby stałej. Przewidywany termin 
zakończenia prac to 30 października 2008 r. Z powyższych 
względów WAM nie realizuje obecnie wniosków o wykup 
lokali mieszkalnych, a decyzje dotyczące sprzedaży miesz-
kań będą mogły być podjęte po terminie zakończenia prac 
związanych z ponowną weryfikacją posiadanego zasobu.

33. RPo–587847–I/08 z dnia 8 września 2008 r. – w sprawie 
błędów formalnych w oświadczeniach lustracyjnych (Informacja 7–
9/2008, str. 107).

Szef kancelarii Prezesa Rady ministrów (13.10.2008 
r.) poinformował, że Rada Ministrów nie planuje obecnie 
podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu doprecyzo-
wania przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. 
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpie-
czeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych doku-
mentów oraz ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytu-
cie Pamięci Narodowej w zakresie postępowania z oświad-
czeniami lustracyjnymi zawierającymi błędy formalne.

34. RPo–580594–X/08 z dnia 8 września 2008 r. – w sprawie 
zakłóceń w organizacji szczepień ochronnych u dzieci i młodzieży (In-
formacja 7–9/2008, str. 109).

Podsekretarz Stanu w ministerstwie zdrowia 
(07.10.2008 r.) poinformował, iż w oparciu o dane ze spra-
wozdań kwartalnych przedkładane przez świadczeniodaw-
ców przechowujących karty uodpornienia, można stwier-
dzić, iż nadzór nad wykonawstwem szczepień uległ w 2007 r.  
osłabieniu. Potwierdziły to dane z rocznych sprawozdań 
ochronnych za rok 2007 r. W porównaniu do 2006 r. w 
większości roczników dzieci i młodzieży do lat 18 powięk-
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szył się procentowy udział grupy, której kart uodpornienia 
nie ma u świadczeniodawców zobowiązanych do prowa-
dzenia szczepień. Odnotowano pewne pogorszenie stanu 
zaszczepienia, szczególnie w rocznikach, które zgodnie 
z Programem Szczepień Ochronnych powinny rozpocząć 
cykl szczepień lub otrzymać kolejną dawkę.

W związku z powyższym Minister Zdrowia zwrócił się 
w trybie pilnym do Konsultanta Krajowego w dziedzinie 
medycyny rodzinnej oraz Konsultanta Krajowego w dzie-
dzinie pielęgniarstwa pediatrycznego o przeanalizowanie 
przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie re-
alizowania Programu Szczepień Ochronnych oraz przed-
stawienie sposobu i rodzaju działań naprawczych. Wyniki 
analiz zostały przedstawione także Prezesowi Narodowe-
go Funduszu Zdrowia z prośbą o podjęcie działań w celu 
wyjaśnienia przyczyn nieprawidłowości w realizacji szcze-
pień ochronnych u dzieci i młodzieży.

Ponadto w dniu 1 października 2008 r. weszło w życie 
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2008 
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu obowiąz-
kowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadza-
nia i dokumentacji szczepień. Tym samym rozszerzo-
ny został kalendarz szczepień ochronnych o dwie nowe 
szczepionki: przeciwko pneumokokom i ospie wietrznej 
dla dzieci narażonych w sposób szczególny.

35. RPo–588091–IV/08 z dnia 9 września 2008 r. – w sprawie 
uregulowań ustawy o gospodarce nieruchomościami, określających 
zakres uprawnień jednostek organizacyjnych władających nierucho-
mością w formie trwałego zarządu (Informacja 7–9/2008, str. 111).

minister Infrastruktury (23.12.2008r.) wyjaśnił, iż 
wspomniane w piśmie Rzecznika cywilnoprawne instru-
menty umożliwiające zmianę bądź rozwiązanie umów naj-
mu, dzierżawy i użyczenia nieruchomości lub jej części, 
nie zawsze mogą wystarczająco gwarantować jednostkom 
organizacyjnym niezbędną swobodę w dysponowaniu 
nieruchomością przekazaną w trwały zarząd. W związku 
z tym zachwianie równorzędności podmiotów na rzecz 
publicznych jednostek organizacyjnych we wskazanych 
wyżej stosunkach cywilnoprawnych wydaje się być uza-
sadnione nadrzędnością wykonywanych przez jednostki 
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zadań publicznych. Charakter zadań publicznych wyko-
nywanych przez jednostki organizacyjne uzasadnia po-
trzebę odrębnego uregulowana możliwości wypowiada-
nia ww. umów. Minister Infrastruktury podzielił w czę-
ści stanowisko Rzecznika przyznając, iż zakres owego 
uprawnienia może nadmiernie naruszać równowagę po-
zycji podmiotów w przedmiotowym stosunku prawnym 
na niekorzyść podmiotu korzystającego z nieruchomości 
na podstawie umowy obligacyjnej.

Całkowita rezygnacja z przepisu art. 43 ust. 4 usta-
wy o gospodarce nieruchomościami może natomiast wy-
wołać niekorzystną sytuację, w której mienie publiczne 
nie jest wystarczająco zabezpieczone przed nadużyciami. 
Wobec tego należałoby przyjąć rozwiązanie chroniące in-
teresy zarówno strony publicznej, jak i prywatnej, i dlate-
go Minister Infrastruktury rozważy dokonanie nowelizacji 
przedmiotowego przepisu, która ograniczyłaby możliwość 
wypowiadania przez jednostki organizacyjne, posiadające 
nieruchomości w trwałym zarządzie, ww. umów, do przy-
padków uzasadnionych na przykład ważnymi celami jed-
nostki organizacyjnej.

36. RPo–562954–V/07 z dnia 9 września 2008 r. – w sprawie 
sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, stanowiącej 
wielomieszkaniowy budynek mieszkalny (Informacja 7–9/2008, str. 
109).

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Infrastruktu-
ry (19.11.2008r.) poinformował, że rozwiązanie problemu 
zasygnalizowanego przez Rzecznika wymaga wyważenia 
pomiędzy kwestią ochrony integralności i niepodzielno-
ści zabytków a nie mniej ważną kwestią prawnej ochrony 
interesów najemców lokali mieszkalnych, którzy zajmują 
lokale na podstawie umów zawartych na czas nieozna-
czony. ewentualne propozycje legislacyjne zezwalają-
ce na sprzedaż nieruchomości zabytkowych w całości, 
musiałyby przewidywać obowiązek zapewnienia lokali 
zastępczych najemcom lokali wchodzących w skład nie-
ruchomości zabytkowej podlegającej sprzedaży. Obowiąz-
kiem tym obarczony zostałby podmiot zbywający nieru-
chomość (Skarb Państwa lub jednostka samorządu tery-
torialnego). Wypełnienie wskazanego obowiązku może po-
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wodować trudności ze względu na występujące na terenie 
niektórych gmin deficyty w zasobach lokali mieszkalnych 
przeznaczonych na takie cele. W odpowiedzi zapewniono, 
że Rzecznik zostanie poinformowany w najbliższym cza-
sie o stanowisku podjętym w omawianej sprawie. 

37. RPo–598091–VI/08 z dnia 12 września 2008 r. – w sprawie 
trudności w korzystaniu z bankomatów przez osoby niepełnosprawne 
(Informacja 7–9/2008, str. 114). 

Prezes związku Banków Polskich (29.11.2008r.) 
poinformował, że problemy poruszone w wystąpieniu 
Rzecznika zostały omówione podczas posiedzenia Zarzą-
du Związku Banków Polskich w dniu 14 listopada 2008 
r. środowisko bankowe podjęło w 2004 roku uchwałę 
w sprawie tworzenia warunków do powszechnego korzy-
stania z usług bankowych przez osoby niepełnosprawne. 
Sporządzono również wstępny raport o potrzebach osób 
niepełnosprawnych. Podobny raport przygotowany zo-
stanie na podstawie ankiety, która będzie przeprowadzo-
na na przełomie roku 2008/2009. środowisko bankowe 
prowadzi także rozmowy z NBP w sprawie kontynuowa-
nia projektu „Bank Dostępny” którego zadaniem będzie, 
podobnie jak w przeszłości, promowanie w środowisku 
bankowym działań zorientowanych na potrzeby osób nie-
pełnosprawnych. Rzecznik zostanie poinformowany o po-
stępach działań i wnioskach ze współpracy międzyśro-
dowiskowej po analizie ankiet przeprowadzonych wśród 
banków. 

38. RPo–595043–III/08 z dnia 12 września 2008 r. – w sprawie 
przepisów regulujących pobieranie dodatku funkcyjnego przez sędzie-
go (Informacja 7–9/2008, str. 116). 

Szef kancelarii Prezydenta RP (07.11.2008 r.) po-
informował, że nie dostrzega uchybień uzasadniających 
twierdzenie o niezgodności z prawem przepisu § 10 roz-
porządzenia Prezydenta RP z dnia 6 maja 2003 r. w spra-
wie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego 
sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów są-
dowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów, z art. 
91 § 8 w związku z art. 91 § 6 ustawy – Prawo o ustroju 
sądów powszechnych oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji. 
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Dodatek funkcyjny przysługuje sędziemu w związku 
z pełnioną funkcją. Przez pojęcie „pełnionej funkcji” użyte 
w art. 91 § 6 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszech-
nych należy rozumieć nie pewien zakres obowiązków, ale 
określone stanowisko w strukturze organizacyjnej sądu. 
Postanowienia ustawy – Prawo o ustroju sądów powszech-
nych nie uzasadniają twierdzenia o dopuszczalności po-
bierania przez sędziego nienależnych dodatków z tytułu 
pełnienia przez niego dwóch lub więcej funkcji. Dodatek 
przysługuje bowiem za zajmowanie jednego ze stanowisk 
kierowniczych enumeratywnie wskazanych w załączniku 
do rozporządzenia.

Konstytucja wymaga, aby szczegółowe upoważnienie 
zawarte było w ustawie, a nie w konkretnym przepisie 
ustawowym. Treść i cel rozporządzenia Prezydenta RP 
z dnia 6 maja 2003 r. są zdeterminowane przez cel ustawy 
– Prawo o ustroju sądów powszechnych. Przepisy rozpo-
rządzenia konkretyzując intencję prawodawcy pozostają 
w związku merytorycznym i funkcjonalnym w stosunku 
do rozwiązań ustawowych.

39. RPo–591685–VI/08 z dnia 15 września 2008 r. – w sprawie 
procedur dotyczących postępowania z kartami płatniczymi w hiper-
marketach (Informacja 7–9/2008, str. 117).

Prezes urzędu ochrony konkurencji i konsumen-
tów (23.10.2008 r.) poinformował, że przekazane przez 
Rzecznika informacje wskazują na incydentalne narusze-
nie procedury zatrzymania kart, co obecnie nie daje pod-
staw do podjęcia interwencji przez Prezesa uOKiK.

Prezes uOKiK podzielił opinię Rzecznika, że posiadacz 
karty powinien zostać poinformowany o procedurach za-
trzymania karty płatniczej przez akceptanta. Wspomnia-
nej kwestii nie reguluje ustawa z dnia 12 września 2002 
r. o elektronicznych instrumentach płatniczych, która 
przewiduje, że zasady bezpieczeństwa podczas zatrzyma-
nia karty powinny znaleźć się w umowie między agentem 
rozliczeniowym a akceptantem.

Obecnie trwają prace nad implementacją Dyrektywy 
2007/64/We Parlamentu i Rady z 13 listopada 2007 r. 
w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrz-
nego. W związku z powyższym, opisany problem zostanie 
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przedstawiony w toku konsultacji międzyresortowych. 
Zdaniem Prezesa uOKiK problem informowania użyt-
kowników kart płatniczych o procedurach zatrzymania 
karty przez akceptanta powinien zostać rozwiązany po-
przez umieszczanie stosownych postanowień w umowach 
o kartę płatniczą.

40. RPo–594258–I/08 z dnia 17 września 2008 r. – w sprawie 
projektu wprowadzenia do programów aplikacji prawniczych zasady 
nieodpłatnego udzielania przez aplikantów porad prawnych osobom 
najuboższym (Informacja 7–9/2008, str. 118).

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Sprawiedliwo-
ści (08.10.2008 r.) podkreślił, iż Minister Sprawiedliwości 
w pełni podziela pogląd Rzecznika o potrzebie zwiększe-
nia dostępu społeczeństwa do pomocy prawnej. W Mini-
sterstwie został opracowany projekt ustawy o państwo-
wych egzaminach prawniczych, który m.in. przewiduje 
rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do świadczenia 
pomocy prawnej. Odnosząc się do inicjatywy Fundacji 
Prawo europejskie, dotyczącej wprowadzenia do aplika-
cji adwokackiej, radcowskiej, sądowej i prokuratorskiej 
pewnej liczby godzin poświęconych udzielaniu porad 
prawnych najbiedniejszym podkreślono, że kwestia pro-
gramu aplikacji adwokackiej i radcowskiej tj. aplikacji 
prowadzonych przez samorządy zawodowe, pozostaje 
poza kompetencją Ministra Sprawiedliwości. W związku 
z pracami legislacyjnymi nad ustawą o Krajowej Szkole 
Sądownictwa i Prokuratury, propozycje zmian w progra-
mie aplikacji sądowej i prokuratorskiej zostały przedsta-
wione przez Ministra Sprawiedliwości Zespołowi eksper-
tów, którego zadaniem jest opracowanie nowej koncepcji 
aplikacji sądowej i prokuratorskiej.

wiceprezes krajowej Rady Radców Prawnych 
(10.10.2008 r.) wyjaśnił, iż problematyka świadcze-
nia nieodpłatnej pomocy prawnej osobom najuboższym 
od dawna jest propagowana wśród radców prawnych oraz 
aplikantów radcowskich. Samorząd radcowski podjął ini-
cjatywę „Kryształowe serce radcy prawnego”. Tytuł ho-
norowy „Kryształowe serce” otrzyma radca prawny (apli-
kant radcowski) wyróżniający się bezinteresowną pomocą 
prawną m. in. na rzecz osób fizycznych, organizacji spo-



248

łecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościo-
łów i związków wyznaniowych. Inicjatywa włączenia tej 
problematyki do obowiązkowych zajęć na aplikacji rad-
cowskiej, na obecnym etapie może napotkać trudności 
natury organizacyjnej. Ze względu na inaugurację szko-
lenia aplikantów w roku szkoleniowym 2008/2009, Re-
gulamin aplikacji musiał zostać uchwalony we wrześniu 
2008 r. Tym niemniej Krajowa Rada Radców Prawnych 
zaapelowała do dziekanów okręgowych izb, którzy są or-
ganizatorami szkolenia aplikantów, o włączenie do pro-
gramu aplikacji problematyki pomocy prawnej pro bono 
w ramach tzw. rezerw godzin, przewidzianych w progra-
mie aplikacji.

41. RPo–598266–II/08 z dnia 17 września 2008 r. – w sprawie 
nieprawidłowości związanych z ujawnieniem jednemu z podejrzanych, 
w części nie dotyczącej jego osoby, akt śledztwa prowadzonego w spra-
wie zabójstwa p. Krzysztofa Olewnika (Informacja 7–9/2008, str. 117). 

Prokurator krajowy – zastępca Prokuratora Gene-
ralnego (04.11.2008 r.) wyjaśnił, iż sprawa ujawnienia 
całości materiałów postępowania podejrzanemu Grzego-
rzowi K., opisana w wystąpieniu Rzecznika, była dwu-
krotnie przedmiotem rozpoznania w trybie skargowym 
przez Prokuraturę Okręgową w Olsztynie. W ocenie Pro-
kuratora Krajowego, brak podstaw do kwestionowania 
legalności przeprowadzonej czynności procesowej, a sta-
nowisko zajęte przez Prokuraturę Okręgową w Olsztynie 
w odpowiedziach na skargi Włodzimierza Olewnika oraz 
jego pełnomocnika, jest zasadne. 

42. RPo–593169–VI/08 z dnia 17 września 2008 r. – w sprawie 
uiszczania opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego 
udzielenie pełnomocnictwa (Informacja 7–9/2008, str. 118). 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie finansów 
(10.10.2008 r.) wyjaśnił, iż celem uchwalonej w dniu 16 
listopada 2006 r. ustawy o opłacie skarbowej było ograni-
czenie przedmiotu opłaty skarbowej wyłącznie do czynno-
ści wykonywanych przez organy administracji publicznej 
oraz zapewnienie ekwiwalentności tej opłaty. Cel ten zo-
stał osiągnięty m.in. wskutek zniesienia opłaty skarbowej 
od weksli i dokumentów zawierających oświadczenie woli 
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poręczyciela, ponieważ ich wystawienie nie wiązało się 
z jakimkolwiek działaniem organów administracji pub-
licznej. Z tego samego powodu odstąpiono od obejmowa-
nia opłatą skarbową wszystkich dokumentów pełnomoc-
nictwa (prokury). Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej 
ograniczono tylko do tych przypadków, w których doku-
menty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa (proku-
ry) są składane w sprawach z zakresu administracji pub-
licznej lub w postępowaniu sądowym. Jednocześnie po-
informowano, że koncepcja zniesienia opłaty skarbowej 
od pełnomocnictw nie zyskała aprobaty zwłaszcza gmin, 
bowiem wpływy z opłaty skarbowej stanowią w całości 
ich dochód. 

43. RPo–579495–I/08 z dnia 19 września 2008 r. – w sprawie 
ograniczeń w dostępie do wykonywania zawodu adwokata (Informacja 
7–9/2008, str. 119). 

minister Sprawiedliwości (16.10.2008 r.) potwierdził, 
że w myśl art. 67 ustawy – Prawo o adwokaturze, osoby, 
które wykonywały zawód sędziego lub prokuratora, nie 
mogą w ciągu dwóch lat od zaprzestania wykonywania 
tego zawodu wykonywać zawodu adwokata w okręgu tej 
izby adwokackiej, w której zajmowały powyższe stanowi-
sko. Zakaz ten nie dotyczy sędziów Trybunału Konstytu-
cyjnego i Trybunału Stanu, Sądu Najwyższego, sędziów 
Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz prokuratorów 
Prokuratury Krajowej. Jednocześnie przepisów kreują-
cych podobny zakaz nie zawiera ustawa z dnia 6 lipca 
1982 r. o radcach prawnych.

Z uwagi na powyższe podjęto działania legislacyjne 
zmierzające do ujednolicenia przepisów w kwestii przed-
stawionej przez Rzecznika. W myśl art. 1 pkt 5 rządowe-
go projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwoka-
turze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy – Prawo 
o notariacie, uchyla się art. 67 ustawy – Prawo o adwoka-
turze. W uzasadnieniu projektu stwierdzono, że z uwagi 
na coraz bardziej zbliżające się zakresy kompetencyjne 
zawodów adwokata i radcy prawnego, nie znajduje uza-
sadnienia tak rozbieżne traktowanie tych dwóch grup za-
wodowych. Projekt ustawy jest obecnie przedmiotem prac 
parlamentarnych (druk nr 953).
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44. RPo–502338–IV/05 z dnia 19 września 2008 r. – w sprawie 
terminu przedawnienia przewinień dyscyplinarnych popełnianych 
przez sędziów (Informacja 7–9/2008, str. 120). 

Przewodniczący krajowej Rady Sądownictwa 
(30.10.2008 r.) poinformował, że Krajowa Rada Sądow-
nictwa, po przeanalizowaniu orzeczeń, które wpływają 
do Rady zgodnie z art. 127 ustawy z dnia 27 lipca 2001 
r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, czyli wyro-
ków oraz postanowień i zarządzeń zamykających drogę 
do wydania wyroku oraz po zapoznaniu się z informacją 
Rzecznika Dyscyplinarnego o prowadzonych przez Za-
stępców Rzecznika Dyscyplinarnego w latach 2005–2008 
postępowaniach, w tym zakończonych nieprawomocnie, 
w których z powodu przedawnienia (art. 108 § 1–4 usta-
wy – Prawo o ustroju sądów powszechnych) doszło do od-
mowy wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub jego 
umorzenia – uznała, iż obowiązujące rozwiązania prawne 
zawarte w art. 108 ustawy – Prawo o ustroju sądów po-
wszechnych są wystarczające.

45. RPo–597884–III/08 z dnia 22 września 2008 r. – w sprawie 
realizacji przez organy rentowe uprawnienia mężczyzn do wcześniej-
szej emerytury (Informacja 7–9/2008, str. 123). 

Członek zarządu zuS (24.12.2008 r.) poinformowa-
ła, że zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, który ma odpowiednie zastosowanie 
w postępowaniu przed organami rentowymi, ZuS zawie-
sza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie de-
cyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia 
wstępnego przez inny organ lub sąd. 

W odpowiedzi podkreślono, że strona wnosząca środki 
oskarżenia jest dysponentem tych środków, co oznacza, 
że może je w każdej chwili wycofać, po drugie – w przypad-
ku wyroku korzystnego dla strony skarżącej i przyznają-
cego jej prawo do emerytury, wysokość tego świadczenia 
będzie ustalana w oparciu o kwotę bazową obowiązującą 
w dacie zgłoszenia wniosku. Te właśnie względy przesą-
dziły o przyjęciu zasady zawieszania przez oddziały ZuS 
postępowania w sprawie kolejnych wniosków o świadcze-
nie z tego samego tytułu – do czasu zakończenia postępo-
wania sądowego w przedmiocie uprawnień do emerytury 
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i podejmowania zawieszonych postępowań po ustaniu 
przyczyny zawieszenia, a więc po zakończeniu postępo-
wania sądowego. Po zakończeniu postępowania sądowego 
oddziały ZuS niezwłocznie podejmują zawieszone postę-
powanie i wydają stosowne decyzje, od których zaintere-
sowanym przysługują środki odwoławcze.

Sygnalizowana przez Rzecznika niejednolita praktyka 
miała miejsce – jak wynika z przeprowadzonego postę-
powania wyjaśniającego – w pojedynczych przypadkach, 
w których odstąpienie od przyjętego trybu postępowania 
wynikało z oceny indywidualnej sytuacji osób zaintereso-
wanych.

46. RPo–578571–I/08 z dnia 23 września 2008 r. – w sprawie 
zastrzeżeń dotyczących ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu 
ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Informa-
cja 7–9/2008, str. 125).

Szef kancelarii Prezesa Rady ministrów (07.11.2008 r.)  
w odpowiedzi udzielonej z upoważnienia Prezesa Rady 
Ministrów wyjaśnił, że w zakresie zagadnień będących 
przedmiotem wystąpienia Rzecznika wypowiedzieli się 
wcześniej zarówno Minister Sprawiedliwości, jak i Mi-
nister Zdrowia, wskazując w swych pismach na podjęte 
w sprawie działania Rządu.

W związku z powyższym skoncentrowano się w od-
powiedzi na orzeczeniu europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie A. Tysiąc 
przeciwko Polsce, w którym wskazano na lukę w polskim 
systemie prawnym, polegającą na braku gwarancji proce-
duralnych. Trybunał stwierdził, że nie zostało wykazane, 
że prawo polskie zawiera jakikolwiek skuteczny mecha-
nizm umożliwiający ustalenie, czy w danej sprawie zo-
stały spełnione warunki do dokonania zgodnej z prawem 
aborcji.

Sejm w dniu 21 października 2008 r. uchwalił poselski 
projekt ustawy o prawa pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjen-
ta, który jest m.in. wynikiem oceny skutków orzeczenia 
europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Projekt ustawy 
został przekazany Marszałkowi Senatu. Projekt wprowadza 
rozwiązanie uprawniające pacjenta (lub jego przedstawi-
ciela ustawowego) do wniesienia sprzeciwu w przypadku, 
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gdy nie zgadza się z rozpoznaniem dokonanym przez leka-
rza orzekającego o stanie zdrowia, jeżeli to rozpoznanie ma 
wpływ na jego prawa lub obowiązki wynikające z przepisów 
prawa. Zgodnie z projektem, sprzeciw wnosi się do Komisji 
Lekarskiej złożonej z trzech lekarzy wskazanych przez radę 
lekarską, w tym dwóch tej samej specjalności co lekarz 
orzekający o stanie zdrowia pacjenta. Od rozstrzygnięcia 
Komisji Lekarskiej nie przysługuje odwołanie. Komisja 
wydaje orzeczenia niezwłocznie, nie później jednak niż w 
terminie 14 dni od dnia wniesienia sprzeciwu. Instytucja 
sprzeciwu będzie procedurą umożliwiającą odwołanie się 
m.in. od decyzji lekarza w przypadku sporu powstałego 
w kwestii przerwania ciąży z powodu zagrożenia dla życia 
lub zdrowia kobiety ciężarnej. 

47. RPo–591186–VII/08 z dnia 23 września 2008 r. – w spra-
wie potrzeby podjęcia działań zmierzających do zapewnienia sku-
tecznej ochrony praw osób zatrzymywanych przez Policję (Informacja 
7–9/2008, str. 124). 

komendant Główny Policji (29.10.2008 r.) wyjaśnił, 
że proponowane przez Rzecznika rozwiązanie dotyczące 
wprowadzenia obowiązku sporządzania każdorazowo no-
tatki służbowej z użycia środków przymusu bezpośred-
niego i jej ewidencjonowania w rejestrach, wymagałoby 
zmiany uregulowań prawnych. Obowiązujące w tym za-
kresie przepisy są wystarczające, natomiast Komendant 
polecił podległym mu funkcjonariuszom, aby były one 
ściśle przestrzegane. 

Dla prawidłowego dokumentowania przez policjan-
tów przypadków zatrzymań osób, w Komendzie Głównej 
Policji opracowano wzory protokołów zatrzymania osoby 
i zatrzymania nieletniego i polecono stosować je w jed-
nostkach Policji. Na formularzach z zatrzymania będzie 
znajdowało się pouczenie o możliwości złożenia zażalenia 
na sposób przeprowadzenia zatrzymania. 

W związku z postulatem Rzecznika po wizycie pracow-
ników Biura Rzecznika w Komendzie Powiatowej Policji 
w N., aby informacja o uprawnieniach osób zatrzyma-
nych była dostępna dla nich w każdym pomieszczeniu, 
Komendant Główny Policji wyjaśnił, iż zgodnie z obowią-
zującymi uregulowaniami istnieje obowiązek bezzwłocz-
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nego poinformowania osoby zatrzymanej o jej prawach i 
obowiązkach. Przepisy natomiast nie nakazują, aby regu-
lamin pobytu znajdował się w każdym pomieszczeniu, gdzie 
przebywają osoby zatrzymane lub doprowadzone w celu wy-
trzeźwienia. W Biurze Prewencji KGP trwają końcowe pra-
ce nad projektem nowego zarządzenia Komendanta Głów-
nego Policji w sprawie metod i form wykonywania zadań 
w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych 
lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, które będzie 
uwzględniało sugestie Rzecznika dotyczące skutecznego za-
poznania osoby zatrzymanej z jej uprawnieniami, a także 
poprawi uregulowanie kwestii dokumentowania obrażeń 
ciała osoby zatrzymanej (do dokumentacji dołączona będzie 
notatka służbowa o okolicznościach powstania obrażeń cia-
ła oraz zaświadczenie lekarskie zawierające ich opis, które 
będzie mogło stanowić materiał dowodowy).

48. RPo–598725–I/08 z dnia 29 września 2008 r. – w sprawie 
opieki konsularnej nad obywatelami polskimi przebywającymi za gra-
nicą (Informacja 7–9/2008, str. 128).

minister Spraw zagranicznych (29.10.2008 r.) po-
informował, że MSZ we współpracy z Ministerstwami: 
edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Gospodarki, 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rozwoju Regional-
nego, Finansów oraz Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
opracowało rządowy program „Bliżej pracy, bliżej Polski”, 
przyjęty do realizacji w marcu 2007 r. W 2007 roku, w ra-
mach realizacji założeń Programu, Ministerstwo mogło 
m.in. ustanowić nowe stanowiska ds. opieki konsularnej 
w konsulatach generalnych RP w Londynie i edynburgu. 
Od września 2008 r. funkcjonuje nowy urząd konsularny 
w Manchesterze. Obecnie zachodzi pilna potrzeba wzmoc-
nienia sieci urzędów konsularnych na ukrainie (działa 
tam 5 konsulatów generalnych RP). Po przeprowadzeniu 
wizyt studyjnych w miastach na ukrainie, Minister pod-
jął decyzję o utworzeniu kolejnych 3 konsulatów. 

Dostrzegając konieczność dostosowania urzędów kon-
sularnych do zwiększonego zakresu zadań, MSZ jedno-
cześnie zmuszone jest do działania w ramach istotnych 
ograniczeń finansowych wpływających na zakres prak-
tycznych możliwości resortu. 
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Minister Spraw Zagranicznych podkreślił niezwykle 
istotną rolę, jaką spełniają konsulowie honorowi, którzy 
powrócili do polskiej służby konsularnej w 1987 r. Z ty-
tułu wykonywania swoich funkcji konsul honorowy nie 
otrzymuje wynagrodzenia ani nie nabywa uprawnień prze-
widzianych przez polskie przepisy z zakresu prawa pracy 
i ubezpieczeń społecznych. Obszar działań konsulów ho-
norowych obejmuje szeroki zakres problematyki promocji 
kontaktów gospodarczych, handlowych oraz współpracy 
naukowej i kulturalnej z naszym krajem, jak również za-
gadnienia związane z ochroną praw i interesów obywateli 
polskich podczas ich pobytu za granicą. Minister zapewnił, 
iż sieć urzędów konsularnych kierowanych przez konsu-
lów honorowych będzie nadal rozbudowywana.

49. RPo–575418–I/08 z dnia 29 września 2008 r. – w sprawie 
odpowiedzialności osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzi-
nie geodezji i kartografii (Informacja 7–9/2008, str. 127).

Sekretarz Stanu w ministerstwie Spraw wewnętrz-
nych i administracji (03.11.2008 r.) poinformował, 
że prace nad projektem zmieniającym ustawę z dnia 17 
maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, w za-
kresie odpowiedzialności osób wykonujących samodziel-
ne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii prowadzi 
Główny urząd Geodezji i Kartografii.

Z informacji przekazanych Ministrowi przez ten urząd 
wynika, że trwają prace nad implementacją do polskiego 
porządku prawnego Dyrektywy 2007/2/We Parlamentu 
europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawia-
jącej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspól-
nocie europejskiej (INSPIRe). Zmiany te pozostają w ści-
słym związku z przepisami innych ustaw, znajdujących 
się obecnie w trakcie procesu legislacyjnego. Wyżej wy-
mieniona Dyrektywa winna być wdrożona do polskiego 
porządku prawnego do dnia 15 maja 2009 r., nie jest więc 
możliwe wprowadzenie tych regulacji do obecnie opraco-
wywanego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo 
geodezyjne i kartograficzne.

Jednocześnie Minister zapewnił, że całościowe ure-
gulowanie problematyki związanej z odpowiedzialnością 
osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie 
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geodezji i kartografii znajdzie się w planowanej nowej 
ustawie – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

50. RPo–552094–I/07 z dnia 29 września 2008 r. – w sprawie 
zamieszczenia w raporcie o likwidacji Wojskowych Służb Informacyj-
nych informacji, które stanowią dane wrażliwe (Informacja 7–9/2008, 
str. 129).

Generalny Inspektor ochrony Danych osobowych 
(09.10.2008 r.) poinformował, że podtrzymuje stanowisko 
wyrażone w piśmie z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie 
statusu Rzecznika Praw Obywatelskich w przedmioto-
wym postępowaniu. Jednocześnie przesłał do wiadomości 
Rzecznika kopię wydanej w przedmiotowej sprawie decy-
zji administracyjnej z dnia 18 lipca 2008 r. podkreślając, 
że adresatem tej decyzji jest Minister Obrony Narodowej.

51. RPo–593139–IV/08 z dnia 29 września 2008 r. – w sprawie 
zasad przyznawania pomocy finansowej dla młodych rolników (Infor-
macja 7–9/2008, str. 126). 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie wsi i Rolni-
ctwa (21.10.2008 r.) wyjaśnił, że zgodnie z rozporządze-
niem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 paź-
dziernika 2007 r., o premię mogą ubiegać się osoby, które 
nigdy wcześniej nie prowadziły działalności rolniczej i do-
piero planują przejęcie gospodarstwa. 

Wyjątkowo dopuszcza się przyznanie wsparcia osobie, 
która podjęła prowadzenie działalności rolniczej w gospo-
darstwie rolnym nabytym w drodze spadku albo darowi-
zny przed ukończeniem 18 roku życia albo po ukończeniu 
18 roku życia, lecz w trakcie nauki w systemie dziennym, 
jeżeli od dnia rozpoczęcia przez daną osobę prowadzenia 
działalności rolniczej do dnia złożenia wniosku o przy-
znanie pomocy nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy. Taki 
okres prowadzenia działalności rolniczej podyktowany 
został przepisami wspólnotowymi. 

Tryb nauki (stacjonarny bądź niestacjonarny) ma istot-
ne znaczenie dla właściwego ustalenia momentu podjęcia 
działalności rolniczej przez osobę ubiegającą się o pre-
mię. W przypadku osoby, która przejęła gospodarstwo 
w trakcie nauki w systemie dziennym, okres pobierania 
nauki można uznać za okres nieprowadzenia działalności 
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rolniczej. W przypadku posiadaczy gospodarstw rolnych, 
którzy pobierają naukę w systemie niestacjonarnym, nie 
ma podstaw do uznania okresu kształcenia jako okresu 
wyłączenia z faktycznego prowadzenia działalności rolni-
czej, gdyż potencjalnie mają oni możliwość prowadzenia 
takiej działalności.

52. RPo–598694–I/08 z dnia 29 września 2008 r. – w sprawie 
prób wywarcia wpływu na funkcjonowanie Instytutu Pamięci Narodo-
wej (Informacja 7–9/2008, str. 129). 

marszałek Senatu (27.10.2008 r.) stwierdził w odpo-
wiedzi, że działania podjęte przez Rzecznika w sprawie 
rzekomych prób wywarcia wpływu na funkcjonowanie 
IPN, m.in. poprzez sugestię zmniejszenia środków budże-
towych przeznaczonych na jego działalność, wykracza-
ją poza zakreślony przez przepisy Konstytucji i ustawy 
o Rzeczniku Praw Obywatelskich zakres działania Rzecz-
nika. Zgodnie z tymi przepisami, Rzecznik Praw Obywa-
telskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywa-
tela, a nie organów, czy instytucji państwowych. 

Ponadto podkreślił, że w trakcie senackiej debaty nad 
doroczną informacją o działalności Rzecznika, która od-
była się w dniu 5 czerwca 2008 r., zwracano uwagę na te 
działania Rzecznika, które nie mieszczą się nawet w sze-
roko interpretowanym zakresie kompetencji. W ocenie 
Marszałka Senatu do takich właśnie działań należy pod-
jęta przez Rzecznika z własnej inicjatywy sprawa „prób 
wywarcia wpływu na funkcjonowanie Instytutu Pamięci 
Narodowej”, w której nie zostały naruszone ani nawet 
zagrożone niczyje wolności i prawa przez działania lub 
zaniechania jakiegokolwiek organu, organizacji, czy in-
stytucji obowiązanych do przestrzegania i realizacji tych 
wolności i praw.

53. RPo–583129–III/08 z dnia 29 września 2008 r. – w sprawie 
bezrobocia na obszarach popegeerowskich (Informacja 7–9/2008, str. 
127).

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Pracy i Poli-
tyki Społecznej (31.10.2008 r.) poinformował, że osoby 
zamieszkujące tereny popegeerowskie nie stanowią wyod-
rębnionej grupy adresatów działań pomocowych. Osoby 
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te nie stanowią także wyodrębnionej kategorii w ramach 
statystyki publicznej dotyczącej bezrobocia. W końcu 
2007 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 1.746,6 
tys. bezrobotnych, natomiast osoby zamieszkałe na wsi 
stanowiły 45,0% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych 
(785,7 tys. osób). Od początku 2008 r. zaktywizowanych 
zostało 196,6 tys. bezrobotnych zamieszkałych na wsi, tj. 
44% wszystkich bezrobotnych objętych różnymi aktyw-
nymi formami przeciwdziałania bezrobociu. Obowiązują-
ce przepisy dają dodatkowe możliwości aktywizacji osób 
bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy, np. bezrobotnych długotrwale, bezrobotnych sa-
motnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 
roku życia.

W 2007 r. weszły w życie dwa rozporządzenia Mini-
stra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r.: 
w sprawie standardów usług rynku pracy oraz w spra-
wie szczegółowych warunków prowadzenia przez publicz-
ne służby zatrudnienia usług rynku pracy. Stosowanie 
tych przepisów powinno wpłynąć na poprawę świadcze-
nia przez urzędy pracy podstawowych usług rynku pracy 
i zwiększyć ich skuteczność.

W Polsce nie istnieje zinstytucjonalizowany i oparty 
na ugruntowanych podstawach programowych system 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników po-
wiatowych urzędów pracy. Osoby te mogą podnosić kwa-
lifikacje korzystając z inicjatyw władz samorządowych 
i dyrektorów urzędów pracy. Działania takie podejmowa-
ne są także przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecz-
nej.

54. RPo–593126–II/08 z dnia 30 września 2008 r. – w sprawie 
udostępniania dziennikarzom przez Policję lub prokuraturę informa-
cji o prowadzonych postępowaniach przygotowawczych oraz udostęp-
niania do wglądu aktów oskarżenia, przed rozpoczęciem przewodu 
sądowego (Informacja 7–9/2008, str. 130).

zastępca Prokuratora Generalnego – Prokurator 
krajowy (05.11.2008 r.) poinformował, że zgodnie z prze-
pisami Kodeksu postępowania karnego, w toku postę-
powania przygotowawczego wyłącznie prokurator jest 
organem uprawnionym do udzielania informacji z tego 
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postępowania, w tym do wyrażenia zgody na ujawnianie 
danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym 
toczy się postępowanie. Po skierowaniu aktu oskarżenia 
do sądu, uprawnienia te przysługują sądowi właściwemu 
do rozpoznania sprawy.

Realizując zadania związane z urzeczywistnianiem 
konstytucyjnych praw obywateli do jawności życia pub-
licznego oraz rzetelnego informowania o działalności or-
ganów władzy publicznej, prokurator uprawniony jest 
także do informowania społeczeństwa o efektach pro-
wadzonych postępowań przygotowawczych, zwłaszcza 
w sprawach szczególnej wagi lub w sprawach o dużym 
wydźwięku społecznym. Zakres udzielanych informacji 
ogranicza zarówno konieczność zapewnienia prawidło-
wego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, w szcze-
gólności zabezpieczenia postępowania przygotowawczego 
przed przedwczesnym rozpowszechnieniem zgromadzo-
nych wiadomości, jak i poszanowanie zasady domnie-
mania niewinności oraz tajemnic prawem chronionych, 
w tym ochrony danych osobowych.

Prokurator Krajowy podzielił stanowisko Rzecznika 
w kwestii wadliwości praktyki udostępniania dziennika-
rzom skierowanego do sądu aktu oskarżenia wraz z uza-
sadnieniem. Prawidłowo sporządzony akt oskarżenia 
zawiera wskazanie i analizę zgromadzonych w sprawie 
dowodów, które mogą zostać ujawnione dopiero w toku 
postępowania sądowego.



CzęŚć 2
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X. wyBóR SPRaw InDywIDuaLnyCH

RPo–556187-II/07
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Wiesław J., któ-

ry wnioskował o wniesienie kasacji od postanowienia Sądu Rejono-
wego w S. z dnia 27 lutego 2007 r., którym utrzymano w mocy po-
stanowienie Prokuratury Rejonowej w S. o odmowie wszczęcia śledz-
twa – w sprawie oceny prawdziwości zeznań złożonych dnia 7 czerwca 
2006 r. podczas procesu karnego przed Sądem Rejonowym w S. przez 
Panią Jadwigę B. – tj. o występek z art. 233 § 1 k.k. Zeznania owe do-
tyczyły kwestii związanych z dopuszczeniem Pana Wiesława J. do pra-
cy i zasadniczo różniły się od relacji – zeznań wnioskodawcy. 

Podejmując się zbadania sprawy, Rzecznik przeanalizował materia-
ły tego postępowania i stwierdził przedwczesne wydanie wspomnianej 
decyzji procesowej o odmowie wszczęcia śledztwa. W konsekwencji, 
Rzecznik dwukrotnie skierował pisemne wystąpienia do Prokuratora 
Apelacyjnego w K.

 Rzecznik zauważył, że dotychczas poczynione w sprawie ustale-
nia bezsprzecznie wskazywały, że po wydaniu w dniu 20 lipca 2005 
r. przez Sąd Rejonowy w S. Wydział IV Pracy wyroku uznającego 
za bezskuteczne wypowiedzenie Panu Wiesławowi J. umowy o pra-
cę, pismem z dnia 4 sierpnia 2005 r. zainteresowany zgłosił swój po-
wrót do pracy. W następnych dniach sierpnia 2005 r., w kolejnych 
pismach kierowanych do Wójta Gminy S., Pan Wiesław J. ponawiał 
zgłoszenia gotowości niezwłocznego przystąpienia do pracy. Dnia 8 
sierpnia 2005 r. Sekretarz Gminy S. – Pani Jadwiga B. udzieliła wy-
mienionemu odpowiedzi, z której wynikało, że dopuszczenie do pracy 
nastąpi, po uprawomocnieniu się wspomnianego wyroku Sądu Pracy. 
Na marginesie Rzecznik zauważył, iż wyroku Sądu Rejonowego nie 
dołączono do akt postępowania Prokuratury, tymczasem treść tego 
orzeczenia – uzyskanego przez Rzecznika – wskazywała, iż przedmio-
tem wypowiedzenia była nieistniejąca umowa o pracę z dnia 21 lipca 
1984 r., istotna była, więc kwestia obowiązywania późniejszej umowy 
o pracę zawartej pomiędzy urzędem Gminy w S. a Panem Wiesławem 
J. i dokonanie oceny także w aspekcie ewentualnego przestępstwa 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową. 
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Ponadto lektura akt omawianego postępowania Prokuratury Re-
jonowej w S. utwierdziła Rzecznika w przekonaniu, iż wspomniane 
pismo Pani Jadwigi B. z dnia 8 sierpnia 2005 r. w decydujący sposób 
wpłynęło na merytoryczne rozstrzygnięcie. Zdaniem Rzecznika, treść 
owego pisma bez należytego wyjaśnienia znaczących okoliczności 
zdarzenia, nie wykluczała możliwości zaistnienia czynu zabronionego, 
w tym opisanego w art. 233 § 1 k.k.

Nadto biorąc pod uwagę pismo Sekretarza Gminy – Pani Jadwigi 
B. z dnia 8 sierpnia 2005 r., nie można było wykluczyć, iż wszelkie 
kwestie związane z powrotem zainteresowanego do pracy – załatwiała 
bezpośrednio właśnie wymieniona, udzielając ustnie odpowiedzi Panu 
Wiesławowi J. o decyzjach reprezentowanego przez nią urzędu. We-
dług Rzecznika, zaniechanie wyjaśnienia rzeczywistych okoliczności 
przebiegu zdarzeń, podczas przedmiotowego postępowania było po-
ważnym niedopatrzeniem.

W tych warunkach Rzecznik wnioskował o zbadanie  akt sprawy 
w Prokuraturze Apelacyjnej, pod kątem dokonania oceny zasadno-
ści decyzji prokuratora o odmowie wszczęcia śledztwa i rozważenia 
możliwości działań zakreślonych art. 327 § 1 k.p.k., a w konsekwen-
cji wszczęcia oraz przeprowadzenia postępowania przygotowawczego 
w niniejszej sprawie.

 Dnia 1 sierpnia 2008 r. do wiadomości Rzecznika wpłynęła odpowiedź 
z Prokuratury Apelacyjnej w K. Poinformowano Rzecznika, iż po zapo-
znaniu się z aktami, podzielono stanowisko Rzecznika zaprezentowane 
w wystąpieniach, a o wyrażonym poglądzie powiadomiono Prokuratora 
Okręgowego w K., zlecając mu informowanie Rzecznika i Prokuratury 
Apelacyjnej o zajętym stanowisku procesowym w tej sprawie.

W dniu 22 sierpnia 2008 r. Prokurator Okręgowy w K. zawiadomił 
Rzecznika, iż badane akta przekazano Prokuratorowi Rejonowemu 
ze wskazaniem konieczności poczynienia w sprawie uzupełniających 
ustaleń i w związku z tym spowodowania wszczęcia i przeprowadzenia 
postępowania przygotowawczego. 

RPo–570078-II/07
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się Pani Wiesława M., 

wnioskując o interwencję wobec postępowania przygotowawczego Pro-
kuratora Rejonowego w K., w sprawie dotyczącej zgonu Pana Francisz-
ka M, który to zgon ujawniono w dniu 18 lipca 2004 r. w mieszkaniu 
wymienionego. Postępowanie powyższe prowadzone w kierunku za-
istnienia przestępstwa określonego w art. 155 k.k., zostało umorzone 
wobec stwierdzenia braku ustawowych znamion czynu zabronionego. 
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Powyższe rozstrzygnięcie Prokuratora Prokuratury Rejonowej zostało 
utrzymane w mocy postanowieniem Sądu Rejonowego w K. z dnia 29 
kwietnia 2005 r. 

Na podstawie dokonanego przez Rzecznika badania akt przedmio-
towej sprawy ujawniono istotne braki w zakresie postępowania do-
wodowego. W tych warunkach Rzecznik sporządził pisemne wystą-
pienie do Prokuratora Apelacyjnego w K., przedstawiając szczegółowe 
uwagi i zastrzeżenia, wnioskując jednocześnie o zbadanie wspomnia-
nych materiałów w trybie nadzoru służbowego i rozważenie podjęcia 
na nowo prawomocnie umorzonego  postępowania – w trybie art. 327 
§ 1 k.p.k. W wystąpieniu wskazano, że decyzja taka poprzedzona być 
może uzupełnieniem dotychczasowego materiału dowodowego w myśl 
art. 327 § 3 k.p.k.   

W ocenie Rzecznika postanowienie o umorzeniu przedmiotowego 
śledztwa zostało wydane przedwcześnie, bowiem prokurator w opisy-
wanej sprawie nie w pełni wykorzystał dostępne i możliwe do przepro-
wadzenia środki dowodowe. Lektura materiałów postępowania prze-
konała Rzecznika, iż bezpośredni wpływ na końcowe rozstrzygnięcie 
procesowe miała treść dwóch opinii biegłych.

Tymczasem zdaniem Rzecznika, nie kwestionując zasadniczych 
wniosków biegłych, omawiane śledztwo wykazywało braki dowodowe, 
które w istotny sposób wpływały na zakres i treść końcowego, mery-
torycznego rozstrzygnięcia procesowego w tej sprawie.

Podstawową kwestią budzącą wątpliwości Rzecznika był brak dą-
żenia do ustalenia i w miarę precyzyjnego określenia czasu – tj. przy-
bliżonej, rzeczywistej godziny śmierci Pana Franciszka M. W momen-
cie badania akt było wiadomo jedynie, iż dnia 18 lipca 2004 r. lekarz 
pogotowia ratunkowego o godzinie 5.45 stwierdził jego zgon. 

Nadto badane materiały wskazywały, że po dokonanych w dniu 18 
lipca 2004 r. oględzinach miejsca zdarzenia i zabezpieczeniu śladów 
kryminalistycznych, a w tym trzech noży ujętych w wykazie dowodów 
rzeczowych, w ogóle nie zajmowano się owymi dowodami. Co więcej 
na fakt, iż zabezpieczone dowody rzeczowe umknęły uwadze prowa-
dzących postępowanie przygotowawcze świadczył brak stanowiska 
procesowego odnośnie dowodów rzeczowych w postanowieniu o umo-
rzeniu śledztwa. Tymczasem dokumentacja fotograficzna z przepro-
wadzonych oględzin uwidoczniła na jednym z noży brunatne plamy. 
Zdaniem Rzecznika, w realiach dowodowych analizowanej sprawy, 
a przede wszystkim ujawnionej na brodzie zmarłego rany niejasnego 
pochodzenia, niezbędnym było dokonanie bardziej szczegółowych ba-
dań kryminalistycznych tego noża. 
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Istotne rozbieżności wykazuje też analiza treści zeznań dotychczas 
przesłuchanych świadków w osobach: Antoniego M., Bogdana Z., Zbi-
gniewa B. i Jerzego Ch. Jedną z zasadniczych różnic był czas poby-
tu i skład osobowy uczestników libacji w mieszkaniu Franciszka M., 
a także całkowite zaprzeczanie w niej udziału ze strony Jerzego Ch.

Według Rzecznika ujawnione rozbieżności winny być weryfiko-
wane procesowo z wykorzystaniem przewidzianych procedurą karną 
czynności w postaci konfrontacji i ewentualnie okazania świadkowi 
Antoniemu M. wytypowanych uprzednio osób (świadek ten zeznał jed-
noznacznie, iż nie zna jednego z trzech mężczyzn). 

Poza tym w swoich zeznaniach (złożonych już po wydaniu postano-
wienia o umorzeniu śledztwa) Pani Wiesława M. stwierdziła, że z domu 
zmarłego zginęły różne rzeczy. Brak wskazanych rzeczy również mógł 
świadczyć o zaistnieniu czynu zabronionego przeciwko mieniu, a wąt-
ku tego – jak wskazują udostępnione Rzecznikowi akta – nie wyjaś-
niano. 

Według Rzecznika, w ustaleniu rzeczywistych okoliczności i prze-
biegu zdarzenia w dniu 17 lipca 2004 r. pomocne byłyby z pewnością 
zeznania sąsiada zmarłego. Nie bez znaczenia dla ustalenia treści re-
lacji i oświadczeń zastanych na miejscu osób mogłyby być zeznania 
lekarza, który stwierdził zgon.

W efekcie, zdaniem Rzecznika, dostrzeżone mankamenty i brak 
owych ważnych ustaleń oraz dociekań, pozbawił omawiane śledztwo 
wymaganego artykułem 297 k.p.k. waloru realizacji celu postępowa-
nia przygotowawczego.

Dnia 1 sierpnia 2008 r. do Rzecznika wpłynęła pisemna informa-
cja z Prokuratury Okręgowej w K. Z jej treści wynika, że akta badanej 
sprawy przekazano do Prokuratury Rejonowej w K., celem realizacji 
wydanych poleceń w zakresie uzupełnienia materiału dowodowego 
– zgodnie z kierunkiem wskazanym w wystąpieniu Rzecznika. Jed-
nocześnie w informacji zaznaczono, iż czynności w trybie art. 327 § 3 
k.p.k. trwają nadal.    

RPo-574552-II/07
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Krzysztof I., żaląc 

się na nieprawidłowości jakie – jego zdaniem – zaistniały w toku postępo-
wania przygotowawczego przeprowadzonego przez Prokuratura Rejono-
wego w ł. i sposób zakończenia przedmiotowego postępowania w spra-
wie zaistniałego w dniu 5 października 2006 r. w ł. wypadku przy pracy, 
któremu uległ wyżej wymieniony, doznając obrażeń ciała powodujących 
ciężki uszczerbek na zdrowiu tj. o czyn z art. 220 § 1 k.k.
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Prokurator Rejonowy w ł. po przeprowadzeniu śledztwa w tej spra-
wie postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2007 r. umorzył powyższe po-
stępowanie przygotowawcze wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera 
znamion czynu zabronionego.

Wystąpienie do Prokuratora Apelacyjnego w ł. poprzedzone do-
konaną przez Rzecznika analizą akt przedmiotowego postępowania 
wskazujące na przedwczesne zakończenie tej sprawy, bez wyjaśnienia 
wszystkich istotnych kwestii, w tym przyczyn zaistniałego wypadku, 
spowodowało wydanie polecenia podjęcia na nowo powyższego postę-
powania w trybie art. 327 § 1 k.p.k. i uzupełnienie zgromadzonego 
materiału dowodowego.

RPo-575899-II/07
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się Pani Celina ż., żaląc 

się na nieprawidłowości jakie – jej zdaniem – zaistniały miedzy innymi 
w toku postępowania sprawdzającego przeprowadzonego przez Proku-
raturę Rejonową w S. i sposób zakończenia przedmiotowego postępo-
wania w sprawie przekroczenia uprawnień przez Komendanta Straży 
Miejskiej w S. odnośnie realizacji zadań Straży Miejskiej w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i naruszania praw pracow-
niczych funkcjonariuszy Straży Miejskiej związanych z dyskryminacją 
za przynależność związkową tj. o czyn z art. 231 § 1 k.k. i art. 218 § 1 
k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

Prokurator Rejonowy odmówił wszczęcia postępowania przygoto-
wawczego, w części, w związku z negatywną przesłanką procesową 
w postaci powagi rzeczy osądzonej i w części, wobec braku ustawo-
wych znamion czynu zabronionego w zaistniałym zdarzeniu, a powyż-
szą decyzję merytoryczną utrzymał w mocy Sąd Rejonowy w S. posta-
nowieniem z dnia 29 października 2007 r.

W wystąpieniu z dnia 7 maja 2008 r. Rzecznik zwrócił się do Pro-
kuratora Apelacyjnego w R. Po dokonaniu analizy omawianych akt, 
wskazując na przedwczesne zakończenie tej sprawy, bez wykonania 
wszystkich niezbędnych czynności procesowych i wyjaśnienia szeregu 
okoliczności, w tym nie wyjaśnienia, między innymi opisanego przez 
Panią Celinę ż. zdarzenia polegającego na rozmowie, jaką przeprowa-
dził z nią Komendant Straży Miejskiej, w trakcie której domagał się 
udowodnienia przez nią, poprzez pokazanie piersi, że jest matką kar-
miącą małe dziecko oraz nie wyjaśnienia kwestii dotyczącej rannego 
psa po wypadku i polecenia Komendanta wywiezienia tego psa poza 
miasto i pozostawienia go tam.
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W wystąpieniu powyższym Rzecznik podkreślił  także to, że z uwagi 
na fakt, iż sprawa dotyczy osób pełniących odpowiedzialne i najważ-
niejsze funkcje w mieście S., celem uniknięcia jakichkolwiek zarzutów 
i posądzeń o brak obiektywizmu ze strony organów ścigania w tym 
mieście, omawiane postępowanie powinno być przeprowadzone przez 
inną jednostkę prokuratury z poza miasta S.

Z treści odpowiedzi nadesłanej pismem z dnia 13 sierpnia 2008 r. 
z Prokuratury Apelacyjnej w R. wynika, że sprawa powyższa została 
przekazana do rozpoznania przez Prokuraturę Rejonową w T., w któ-
rej dokonano ponownej jej analizy, a następnie wykonano w trybie 
art. 327 § 3 k.p.k. czynności procesowe zawnioskowane w wystąpie-
niu Rzecznika.

Prokurator Apelacyjny w R. poinformował Rzecznika, że powyższe 
uzupełnienie postępowania dało podstawę do podjęcia decyzji w przed-
miocie wyłączenia z akt postępowania materiałów dotyczących czynów 
z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 199 k.k. tj. w sprawie usiłowania dopro-
wadzenia Pani Celiny ż. do poddania się innej czynności seksualnej 
oraz wyłączenia materiałów dotyczących czynu z art. 35 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt tj. w sprawie nakła-
niania Strażników Miejskich w S. przez Komendanta Straży Miejskiej 
do znęcania się nad rannym psem, poprzez jego porzucenie. 

RPo-598023-II/08 
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się Pani łucja T., ża-

ląc się na niesłuszne w jej ocenie postanowienie o odmowie wszczę-
cia dochodzenia w sprawie prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową 
w Z. dot. kierowania gróźb karalnych na jej szkodę. W przypadku tej 
sprawy wątpliwości Rzecznika wzbudziła treść postanowienia, jakie 
zapadło w niniejszej sprawie. Z uzasadnienia wskazanej decyzji wyni-
kało, że podejmująca ją asesor Prokuratury Rejonowej uznała, że nie 
można przyjąć, aby groźba pozbawienia praw rodzicielskich stano-
wiła groźbę w rozumieniu art. 190 § 1 k.k. Pominięto przy tym, choć 
wskazano w uzasadnieniu odmowy wszczęcia postępowania karnego, 
że pokrzywdzonej grożono również zniszczeniem samochodu. 

W uzasadnieniu wskazanej decyzji podana została również infor-
macja o groźbach pozbawienia życia, skomentowana w dyskusyjny 
sposób, tj. odnoszący się wyłącznie do kwestii motywacji sprawcy, 
który zdaniem Prokuratury podjął te i inne działania (m.in. nękanie 
wulgarnymi telefonami) w reakcji na zakończenie związku przez po-
krzywdzoną. Prokuratura podniosła przy tym kwestię subiektywnego 
uznania, że groźby zostaną spełnione, nie wskazując, co w osobie gro-
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żącej, formie i treści stanowić mogło podstawę do obiektywnej oceny, 
iż groźby wypowiadane przez osobę podejrzewaną nie mogą być speł-
nione, a pokrzywdzona nie mogła się ich obawiać. Z uzasadnienia 
postanowienia nie wynikało nadto, aby w sposób należyty rozważono 
treść zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, w którym wskazano 
również na groźby pobicia i posiadane przez pokrzywdzoną nagrania 
kilku rozmów, podczas których padały wskazane groźby.

Wystąpienie Rzecznika do Prokuratora Okręgowego w Z. w przed-
miotowej sprawie, oparte zostało zatem na uznaniu, że w tym przy-
padku niewystarczające było przeprowadzenie jedynie postępowania 
sprawdzającego, a postanowienie o odmowie wszczęcia dochodze-
nia obarczone jest wadami. Wady te dotyczą nie tylko kwestii tego, 
co w przedmiotowej sprawie było przedmiotem gróźb w rozumieniu 
czynu z art. 190 § 1 k.k., ale również braku weryfikacji formy, oko-
liczności i osoby grożącej w kontekście wskazanego czynu, mającej 
na celu obiektywne zweryfikowanie, czy zagrożona istotnie mogła 
w danych okolicznościach odebrać groźbę jako realną. Biorąc pod 
uwagę treść złożonego przez Panią łucję T. zawiadomienia, rozważe-
nia wymagało również to, czy zachowanie Krzysztofa P. nie stanowiło 
znęcania psychicznego, tj. czynu określonego w art. 207 § 1 k.k.

Po zbadaniu przez Prokuraturę Okręgową w Z., na wniosek Rzecz-
nika, w trybie zwierzchniego nadzoru służbowego, akta zwrócono 
do Prokuratury Rejonowej w Z., wskazując na konieczność podję-
cia postępowania. W ślad za przedstawioną opinią Rzecznika uzna-
no, że istotnie – postępowanie sprawdzające przeprowadzone zostało 
pobieżnie, nie wyjaśniono wszystkich istotnych okoliczności sprawy, 
a uzasadnienie postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia bu-
dzi poważne zastrzeżenia. 

RPo-568515-II/08
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan eugeniusz K. 

pokrzywdzony w sprawie prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową 
w M. M. Sprawa ta dotyczyła znęcania się nad wymienionym (tj. czy-
nu opisanego w art. 207 § 1 k.k.), uszkodzenia jego ciała w dniu 16 
grudnia 2006 r. (tj. czynu opisanego w art. 157 § 1 k.k.) oraz gróźb 
karalnych kierowanych wobec brata i siostry wymienionego: Janusza 
K. i Małgorzaty O. (tj. czynu opisanego w art. 190 § 1 k.k.). W dniu 
31 maja 2007 r. Prokurator Prokuratury Rejonowej w M. M. na pod-
stawie art. 17 § 1 pkt. 1 k.p.k. zatwierdził postanowienie o umorzeniu 
dochodzenia w tej sprawie. Postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2007 
r. Sąd Rejonowy w M. M. postanowił utrzymać w mocy zaskarżone 
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postanowienie Prokuratora. Po przeprowadzonej analizie akt wymie-
nionego postępowania, Rzecznik wystąpił do Prokuratora Okręgowego 
w S., wskazując na szereg wątpliwości dotyczących postępowania pro-
wadzonego przez Prokuraturę Rejonową w M. M. W ocenie Rzecznika 
należało wyjaśnić, czy nie doszło do zawężenia przyjętej w tej spra-
wie kwalifikacji prawnej czynów i przyjętego czasookresu znęcania się 
nad pokrzywdzonym. Wątpliwości budziło także to, czy postępowanie 
karne nie zostało zakończone przedwcześnie, bez przeprowadzenia 
wszelkich koniecznych dla wyjaśnienia sprawy dowodów i czy oce-
na zebranego materiału dowodowego, dokonana przez Prokuratora, 
była oparta na rzetelnym wyjaśnieniu wszystkich okoliczności, mają-
cych wpływ na treść rozstrzygnięcia. W tym kontekście podniesiona 
również została sprawa budzącego wątpliwości uznania Prokuratora, 
że nie doszło do popełnienia czynu opisanego w art. 190 § 1 k.k. 

Po zbadaniu przez Prokuraturę Okręgową w S., na wniosek Rzecz-
nika, w trybie zwierzchniego nadzoru służbowego, podzielono w zde-
cydowanej mierze krytyczne spostrzeżenia, uwagi i wątpliwości w od-
niesieniu do sposobu gromadzenia materiału dowodowego w przed-
miotowej sprawie, jego właściwej prawno karnej oceny i zasadności 
wydanej decyzji merytorycznej, które zawarte zostały w wystąpie-
niu Rzecznika. Polecono Prokuratorowi Rejonowemu w M. M. pod-
jęcie na nowo postępowania i uzupełnienie materiału dowodowego  
oraz wydanie nowej decyzji merytorycznej z właściwym jej uzasadnie-
niem. 

RPo–571135-II/07
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócili się Państwo halina 

i Stefan P. wskazując na wadliwość postępowania przygotowawczego, 
prowadzonego w Prokuraturze Rejonowej w S. w sprawie oszustwa 
na ich szkodę, które prawomocnie zakończono umorzeniem, stwier-
dzającym brak ustawowych znamion czynu zabronionego określonego 
w art. 286 § 1 k.k.

Wspomniana decyzja procesowa Prokuratora Prokuratury Rejono-
wej w S. o umorzeniu śledztwa została utrzymana w mocy postano-
wieniem Sądu Rejonowego w S. z dnia 27 września  2007 r.  

Po dokonanej przez Rzecznika analizie zgromadzonych dotychczas 
materiałów omawianej sprawy i stwierdzeniu uchybień w zakresie po-
stępowania dowodowego, akta przesłano Prokuratorowi Okręgowemu 
w S., wnioskując o ich zbadanie w trybie nadzoru służbowego oraz 
rozważenie możliwości uzupełnienia postępowania przygotowawcze-
go, w trybie art. 327 § 3 k.p.k., a następnie – w zależności od wyników 
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ustaleń dowodowych – podjęcia na nowo umorzonego postępowania 
przygotowawczego, w trybie art. 327 § 1 k.p.k.

W pisemnym wystąpieniu do Prokuratora Okręgowego, Rzecznik 
podkreślił, że badane materiały bezsprzecznie potwierdzają, iż w okre-
sie od maja do listopada 2006 r. Pani helena P. i Pan Stefan P. zaciąg-
nęli łącznie w różnych bankach i instytucjach finansowych 14 poży-
czek gotówkowych, bądź kredytów. Z liczby tej jedenaście tego rodzaju 
zobowiązań finansowych zaciągnęła Pani halina P. Nadto analiza akt 
wskazuje, iż wymieniona niezależnie od powyższego posiadała zobo-
wiązania i zaległości w płatnościach wobec innych kontrahentów.    

Tymczasem zgromadzone w toku omawianego śledztwa dokumen-
ty, a także uzyskane opinie psychologiczne jednoznacznie prezento-
wały ogólny stan zdrowia pokrzywdzonych. Według biegłego psycho-
loga – Pani halina P. w odniesieniu do postrzegania i odtwarzania 
faktów w bardzo ograniczonym zakresie była w stanie odtwarzać zda-
rzenia konkretne, bez właściwego odnoszenia ich do sytuacji, co zda-
niem biegłego daje podstawę do wnioskowania o jej bardzo ograni-
czonej poczytalności. W opinii zaznaczono, iż praktycznie Pani halina 
P. nie umie czytać ani pisać – umie się natomiast podpisać. Biegły 
psycholog w opinii dotyczącej Pana Stefana P. stwierdził, iż badany 
ma trudności w zakresie myślenia logicznego, wyciągania logicznych 
wniosków, przewidywania konsekwencji zdarzeń i odróżniania szcze-
gółów istotnych od nieistotnych.

Również w zeznaniach oraz korespondencji do Prokuratury, 
a w tym w zażaleniach na postanowienie o umorzeniu śledztwa po-
krzywdzeni podkreślali, iż ich stan zdrowia i niedorozwój umysłowy 
pozwalał na manipulowanie ich decyzjami. 

Rzecznik dostrzegł, że podczas przedmiotowego postępowania przy-
gotowawczego ustalono, iż co najmniej trzykrotnie na prośbę Grażyny 
M.– helena P. zaciągała zobowiązania finansowe – pożyczki, po czym 
uzyskane pieniądze przekazywała Grażynie M. Przesłuchana w cha-
rakterze świadka Grażyna M. potwierdziła tego typu zdarzenia i przy-
znała, że wobec haliny P. posiada zadłużenie około 6100 złotych.

Natomiast całkowicie niejasne i budzące poważne wątpliwości 
w badanej sprawie było to, dlaczego Grażyna M. chcąc uzyskać środki 
finansowe dla własnych potrzeb, bezpośrednio sama nie występowała 
do banków o uzyskanie pożyczek, lecz w tak okrężny sposób zabiega-
ła o zaciągnięcie pożyczek przez wyraźnie nieporadną życiowo halinę 
P. Biorąc pod uwagę wymieniane przez świadków kwoty, nie było wia-
domo również – nawet w przybliżeniu, jaką rzeczywistą sumę pienię-
dzy otrzymała Grażyna M. od pokrzywdzonych, bowiem także Stefan 
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P. w swoich zeznaniach wskazywał, że dwukrotnie zaciągał pożyczki 
dla Grażyny M. 

Zdaniem Rzecznika, w takich warunkach, aby sprostać wymogom 
zakreślonym regułami art. 297 k.p.k., w toku przedmiotowego postę-
powania przygotowawczego należało dążyć do uzyskania od pokrzyw-
dzonych wszelkich posiadanych przez nich dokumentów związanych 
z zaciągniętymi przez nich zobowiązaniami finansowymi. Następnie 
dysponując zestawieniem poszczególnych dokumentów finansowych 
i uzyskanych umów o pożyczki gotówkowe, bądź kredyty, w obecności 
psychologa, a być może – zgodnie z art. 192 § 2 k.p.k. – także z udzia-
łem biegłego lekarza psychiatry,  należało metodycznie oraz starannie 
przesłuchać pokrzywdzonych jako świadków, okazując im poszczegól-
ne dokumenty finansowe i na ich podstawie dociekając okoliczności 
zawarcia tych umów – uzyskiwanych kwot, bądź środków finanso-
wych, sposobu i celu ich wykorzystywania oraz roli i udziału w ich 
zawarciu Pani Grażyny M. 

Zdaniem Rzecznika nieodzowne było również przesłuchanie w cha-
rakterze świadków osób poręczających pożyczki, bądź kredyty. Zezna-
nia poręczających pozwoliłyby na obiektywne ustalenie okoliczności 
i celu podejmowanych przez pokrzywdzonych zobowiązań. Dopiero 
dysponując tak skompletowanym materiałem, należało podjąć decy-
zję o przesłuchaniu Pani Grażyny M.

Dnia 16 września 2008 roku do Rzecznika wpłynęła pisemna infor-
macja z Prokuratury Okręgowej w S. Z jej treści wynikało, że podzielo-
no argumentację zawartą w wystąpieniu, a akta badanej sprawy prze-
kazano do Prokuratury Rejonowej, celem realizacji wydanych poleceń 
w zakresie uzupełnienia materiału dowodowego. Nadto w informacji 
zaznaczono, iż czynności w trybie art. 327 § 3 k.p.k. trwają, zaś stano-
wisko Prokuratury w przedmiocie wydania postanowienia o podjęciu 
na nowo umorzonego śledztwa, zostanie przedstawione Rzecznikowi 
w późniejszym czasie.

RPo-563065-II/07
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Zdzisław M., 

pokrzywdzony w sprawie prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową 
w R. ś., podnosząc w swoim wniosku niesłuszne jego zdaniem uznanie 
prokuratora, że w interesującej go sprawie brak jest znamion czynu 
ściganego z oskarżenia publicznego i że sprawca swoim zachowaniem 
wyczerpał znamiona występku z art. 157 § 2 k.k., a zatem przestęp-
stwa prywatno-skargowego.
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Z uzasadnienia postanowienia o umorzeniu dochodzenia w tej 
sprawie wynika, że przytoczone uznanie Prokuratora, zostało opar-
te na opinii biegłego lekarza sądowego, który stwierdził, iż w wyniku 
uderzenia ręką w twarz w dniu 2 marca 2007 r., Pan Zdzisław M. do-
znał złamania nosa, które to obrażenia naruszyły czynności narządu 
jego ciała na okres poniżej dni siedmiu. 

Wobec faktu, iż nie wydaje się możliwe, aby złamanie nosa fak-
tycznie naruszyło czynności narządu ciała pokrzywdzonego jedynie 
poniżej dni siedmiu, Rzecznik wystąpił do Prokuratury Okręgowej 
w G. wskazując na przedstawiony problem i wątpliwości w zakresie 
uznania stanowiącego podstawę umorzenia postępowania karnego 
w tej sprawie, iż doszło do popełnienia czynu z art. 157 § 2 k.k.

Z odpowiedzi udzielonej w dniu 22 października 2008 r. wynika, 
że skutkiem urazów doznanych w dniu 2 marca 2007 r., pokrzyw-
dzony przebywał w szpitalu w okresie 3-14 marca 2007 r. Jedynym 
argumentem za tezą, iż doznał on urazu nosa, nie przekraczające-
go w swych zdrowotnych reperkusjach dni 7, jest stwierdzenie Pro-
kuratora Okręgowego w G., że biegły w uzupełniającej opinii z dnia 
18 kwietnia 2008 r. stwierdził, iż złamanie nosa naruszyło czynno-
ści narządu ciała pokrzywdzonego na okres nie przekraczający 7 dni. 
W ocenie Prokuratora Okręgowego w G. nie ma podstaw do kwestio-
nowania opinii biegłego sądowego wpisanego na listę biegłych przy 
Sądzie Okręgowym w K. od 4 maja 1999 r.

Wobec podniesionego problemu i ogólnej wiedzy na temat czasu 
zrastania się kości (zaznaczyć przy tym należy, że nie jest czytelne, ja-
kiego typu złamanie nosa stwierdzono u pokrzywdzonego), niezależnie 
od czasu pełnienia funkcji biegłego, uznanie Prokuratora Rejonowego 
w R. ś., iż doszło do popełnienia czynu z art. 157 § 2 k.k. nadal bu-
dziło wątpliwości Rzecznika. 

Wobec przedstawionych wątpliwości Rzecznik zwrócił się do Pro-
kuratury Apelacyjnej w K. Z udzielonej w dniu 11 grudnia 2008 r. 
odpowiedzi wynika, że kwestionowana opinia sądowo-lekarska budzi 
również wątpliwości tamtejszej Prokuratury i została uznana za nie-
spełniającą podstawowych wymogów stawianych tego typu dokumen-
tom procesowym. uznano zatem, że sprawa ta wymaga uzupełnienia 
i zlecono przesłuchanie biegłego w trybie art. 327 §3 k.p.k. wskazując, 
że przesłuchanie to powinno dotyczyć m.in. szczegółowego uzasad-
nienia przyjętego okresu naruszenia czynności narządów i organów 
ciała. Po dokonaniu uzupełnienia opinii, prokurator podejmie decyzję 
w przedmiocie ewentualnego podjęcia postępowania karnego.
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RPo-591614-V/08
Do Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 16 czerwca 2008 r. wpły-

nęła sprawa Pani Izabeli K. zamieszkałej w miejscowości W., dotyczą-
ca realizacji wyroku sądowego, stwierdzającego obowiązek Spółdzielni 
Mieszkaniowej „O”. w W. przyjęcia Pani Izabeli K. w poczet członków 
spółdzielni i zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokator-
skiego prawa do lokalu.

Pomimo korzystnego dla skarżącej wyroku sądowego w tej sprawie 
oraz złożenia przez Panią Izabelę K. deklaracji członkowskiej, Spół-
dzielnia poinformowała wnioskodawczynię o możliwości jej przyjęcia 
w poczet członków, natomiast uzależniła ustanowienie prawa do lo-
kalu od wniesienia oznaczonego w piśmie wkładu mieszkaniowego. 
Wkład mieszkaniowy został przez Panią Izabelę K. wpłacony, co nie 
spowodowało jednak oczekiwanej decyzji ze strony spółdzielni. Co wię-
cej, w kolejnym piśmie wnioskodawczyni została powiadomiona o po-
myłce, jaka miała zajść w przedmiocie ustalenia wysokości wkładu 
oraz o związanej z pomyłką konieczności kolejnej wpłaty.

Rzecznik skierował w tej sprawie pismo do Prezesa Zarządu Spół-
dzielni Mieszkaniowej „O”., zwracając się z prośbą o poinformowa-
nie o przyczynach uchylania się przez spółdzielnię od ustanowienia 
na rzecz Pani Izabeli K. spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 
oraz przyjęcia jej w poczet członków spółdzielni. Rzecznik jednocześ-
nie zauważył, iż na podstawie art. 1047 Kodeksu postępowania cywil-
nego w przypadku, gdy dłużnik jest zobowiązany do złożenia oznaczo-
nego oświadczenia woli, prawomocne orzeczenie sądu zobowiązujące 
do złożenia oświadczenia, zastępuje oświadczenie dłużnika. W konse-
kwencji, wydany w sprawie wyrok sądu nakazujący spółdzielni przy-
jęcie Pani Izabeli K. w poczet członków oraz zawarcie z nią umowy 
o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu zastę-
puje oświadczenie spółdzielni w tych kwestiach. W ocenie Rzecznika 
jakiekolwiek dalsze warunki uzależniające spełnienie stwierdzonego 
orzeczeniem sądowym obowiązku są niezgodne z prawem. Podkreślo-
no, iż w wyniku uprawomocnienia się wyroku oraz złożenia przez Pa-
nią Izabelę K. deklaracji członkowskiej, Wnioskodawczyni stała się już 
de facto członkiem spółdzielni.

W kwestii wkładu mieszkaniowego, Rzecznik zauważył, iż istnieją 
duże wątpliwości w przyjęciu „pomyłki” w określeniu wysokości wkła-
du, jako podstawy do odwołania złożonego uprzednio przez spółdziel-
nię oświadczenia woli. Zgodnie bowiem z art. 61 § 1 Kodeksu cywilnego 
odwołanie złożonego drugiej stronie oświadczenia woli jest skuteczne, 
jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej. Zatem 
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w świetle przepisów Kodeksu cywilnego odwołanie oświadczenia woli, 
które doszło do strony później, nie wywołuje żadnych skutków praw-
nych.

W wyniku czynności, jakie zostały podjęte przez Rzecznika spół-
dzielnia poinformowała o przyjęciu Pani Izabeli K. w poczet członków 
spółdzielni oraz zawarciu z nią umowy o ustanowienie spółdzielczego 
lokatorskiego prawa do lokalu. 

RPo-539347-V/08
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się z prośbą o pomoc 

Pan Jan K., najemca lokalu mieszkalnego w P. Wnioskodawca sygna-
lizował, że na skutek wydania przez Radę Miasta P. uchwały w spra-
wie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Miasta P. na lata 2004 – 2008 doszło do ograniczenia ustawowego ka-
talogu czynników obniżających wartość użytkową lokalu określonego 
w art. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokato-
rów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. 
u. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.). Wobec uchwalenia przedmiotowej 
uchwały wnioskodawca został pozbawiony zniżek czynszowych za wy-
konanie na własny koszt ulepszeń w zajmowanym lokalu, których do-
konał za zgodą urzędu Miasta P., bez zwrotu poniesionych kosztów. 
Pan Jan K. podnosił, iż pomimo uznania przez Wojewódzki Sąd Admi-
nistracyjny w P. w wyroku z dnia 15 grudnia 2005 r. uchwały za wy-
daną z naruszeniem prawa, uregulowania wprowadzone uchwałą nie 
zostały zmienione.

Pisemne wezwania do wykonania przedmiotowego wyroku kiero-
wane przez Pana Jana K. do Rady Miasta P. nie przyniosły oczekiwa-
nego rezultatu w postaci zmiany uchwały.

Pismem z dnia 12 października 2006 r. wnioskodawca został poin-
formowany, że naruszenie prawa, które nastąpiło w wyniku podjęcia 
uchwały nie powoduje konieczności usunięcia jej z obrotu prawnego, 
bowiem na skutek wyroku z dnia 15 grudnia 2005 r. zostały wyeli-
minowane z obrotu ograniczenia w zakresie możliwości korzystania 
z obniżonej stawki czynszu w przypadku lokali, które nie spełniają 
kryteriów lokalu standardowego, co oznacza, że od tej daty najemcy 
mogą korzystać ze wszystkich obniżek czynszu, bazowej stawki czyn-
szu określonej w uchwale, a ponadto, że Zarząd Komunalnych Za-
sobów Lokalowych został zobowiązany do realizacji przedmiotowego 
orzeczenia i ustalenia stawek czynszu najmu lokali socjalnych przy 
zastosowaniu wszystkich czynników obniżających wartość użytkową 
lokali oraz zwrotu lokatorom lokali mieszkalnych i lokali socjalnych 
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nienależnie od pobranego czynszu od 15 grudnia 2005 r. do dnia we-
ryfikacji.

Rzecznik zwracał się do Przewodniczącego Rady Miasta P. oraz 
Prezydenta Miasta P. z prośbą o wyjaśnienia w sprawie i podanie po-
wodów, dla których do dnia 31 października 2006 r. nie dokonano 
zmiany uchwały w przedmiotowym zakresie.

Wielokrotne interwencje Rzecznika w przedmiotowej sprawie do-
prowadziły do podjęcia przez Radę Miasta P. uchwały z dnia 13 maja 
2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta P. na lata 2004 – 
2008. uchwalone zmiany uwzględniają wyrok WSA z dnia 15 grudnia 
2005 r. i dostosowują postanowienia uchwały do uregulowań praw-
nych wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkanio-
wym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego. Zmieniona uchwała 
została opublikowana w Dzienniku urzędowym Województwa z dnia 
23 czerwca 2008 r. i obowiązuje od dnia 7 lipca 2008 r.

RPo-556743-V/07
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Arkadiusz J., 

będący osobą bezdomną. Zainteresowany przedstawił swoje trudności 
w uzyskaniu lokalu mieszkalnego z zasobów Miasta G. z uwagi na fakt 
dobrowolnego wymeldowania z użytkowanego niegdyś mieszkania. 

Podejmując interwencję, Rzecznik zwrócił się do Prezydenta Miasta 
G. z prośbą o wyjaśnienie podstaw prawnych odmowy rozpatrzenia 
wniosku zainteresowanego o najem lokalu, wskazując jednocześnie, 
iż dla przynależności do wspólnoty gminnej nie mają znaczenia oko-
liczności natury administracyjnoprawnej, a w szczególności zameldo-
wanie na terytorium gminy. 

W odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika, władze gminy poinformowa-
ły, iż negatywne zaopiniowanie wniosku Pana Arkadiusza J. spowodowa-
ne było niedoborem lokali znajdujących się w dyspozycji gminy. Ponadto, 
Pan Arkadiusz J. miał sam doprowadzić do swej bezdomności, wskutek 
dobrowolnej decyzji o wymeldowaniu się z użytkowanego lokalu.

Mając na uwadze treść udzielonej odpowiedzi, Rzecznik ponow-
nie zwrócił się do Prezydenta Miasta G. z prośbą o ponowne prze-
analizowanie przedstawionego problemu. Jednocześnie podkreślił, iż 
pomiędzy bezdomnością Pana Arkadiusza J., a podjęciem przez nie-
go decyzji o wymeldowaniu się z lokalu, nie zachodzi żaden związek 
logiczny. Pan Arkadiusz J. został zmuszony do wyprowadzenia się 
z zajmowanego mieszkania z uwagi na narastający konflikt rodzin-
ny, co oznacza, iż został osobą bezdomną niezależnie od dopełnienia 
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obowiązku meldunkowego. Rzecznik wskazał również, że dopełnienie 
obowiązku meldunkowego przez Pana Arkadiusza J. nie mogło po-
wodować negatywnych następstw w sferze jego praw majątkowych. 
ustawa o ochronie praw lokatorów nakłada bowiem na gminę obowią-
zek oddania w najem lokali wchodzących w skład zasobu mieszkanio-
wego gminy tym mieszkańcom gminy, którzy nie mają zaspokojonych 
potrzeb mieszkaniowych oraz spełniają kryterium dochodowe, okre-
ślone w uchwale Rady Gminy. Są to więc jedyne przesłanki, których 
spełnienie uprawnia obywatela do ubiegania się o mieszkanie.

W odpowiedzi wyjaśniono, iż po ponownym przeanalizowaniu sy-
tuacji mieszkaniowej Pana Arkadiusza J., jego wniosek w przedmio-
cie wynajęcia mieszkania komunalnego został wstępnie rozpatrzony, 
a następnie zostanie przekazany do Społecznej Komisji Mieszkanio-
wej celem jego dalszej weryfikacji. Ponadto, władze Miasta G. wzięły 
pod uwagę argumenty przedstawione przez Rzecznika i zdecydowa-
ły o podjęciu prac nad zmianą przepisów prawa miejscowego, doty-
czących kwestii związanych z wynajmowaniem lokali komunalnych, 
w zakresie w jakim budziły one wątpliwości, co do ich zgodności z re-
gulacjami ustawowymi i orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego.

RPo-553555-VI/07
Wnioskodawczyni otrzymuje rentę z tytułu wypadku przy pracy 

w gospodarstwie rolnym na terenie innego kraju. Powzięła wątpliwość, 
czy pobieranie w Polsce podatku od tego świadczenia jest zgodne z po-
stanowieniami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, która 
ma zastosowanie do dochodów osiągniętych od 2005 r. W interpreta-
cji indywidualnej Minister Finansów uznał, że renta podlega w Polsce 
opodatkowaniu. W związku ze skargą wnioskodawczyni do Rzecznika 
zwrócił się on do Ministerstwa Finansów o ponowne zbadanie sprawy 
wskazując, iż wydanie interpretacji nastąpiło przed sprostowaniem 
przez Ministerstwo Finansów kraju z którego pobiera rentę, informacji 
o ustawowym ubezpieczeniu społecznym. Minister Finansów uchy-
lił swoją decyzję i uznał, że świadczenie wypłacane wnioskodawczyni 
jest w Polsce zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych 
na podstawie umowy. Zmiana interpretacji spowodowała, że orga-
ny podatkowe zwróciły wnioskodawczyni całość podatku pobranego 
od renty za lata 2005-2008. 

RPo-559876-VII/07
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Marcin A. ze skar-

gą na nieprawidłowości w postępowaniu administracji Zakładu Kar-
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nego w K. w tym – na odmowę wykonania rozmowy telefonicznej 
z adwokatem w trakcie trwania wymierzonej mu kary dyscyplinarnej 
umieszczenia w celi izolacyjnej. Dyrektor Zakładu Karnego w K. uza-
sadnił swą odmowę treścią art. 143 § 3 pkt 1 Kodeksu karnego wy-
konawczego. Przepis ten stanowi, że w trakcie wykonywania kary 
umieszczenia w celi izolacyjnej pozbawia się skazanego możliwości 
korzystania z widzeń i samoinkasujących aparatów telefonicznych.

Wątpliwości, jakie – w świetle zasady konstytucyjnej przyjętej 
w art. 42 ust. 2 Konstytucji RP oraz regulacji zawartych w art. 8 § 1 
i art. 102 pkt 7 Kodeksu karnego wykonawczego – budzi taka inter-
pretacja przepisów, Rzecznik przedstawił Dyrektorowi Biura Prawne-
go Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz Przewodniczącemu 
Wydziału Penitencjarnego w O. 

Stanowisko to zostało podzielone przez obu adresatów. W świet-
le wyżej wymienionych przepisów wymierzenie skazanemu kary dy-
scyplinarnej umieszczenia w celi izolacyjnej nie może ograniczać jego 
prawa do komunikowania się z ustanowionym w postępowaniu wyko-
nawczym obrońcą. Konstytucyjne prawo do obrony jest fundamental-
ną zasadą procesu karnego i dotyczy ono również etapu postępowania 
wykonawczego.

Skazanemu, który odbywa karę dyscyplinarną umieszczenia w celi 
izolacyjnej, przerwany zostaje, m.in., kontakt z innymi ludźmi. Nie 
dotyczy to jednak przełożonych i osób wykonujących szczególne zada-
nia tj. lekarza, kapelana,  psychologa, a także obrońcy. 

RPo-592543-VII/ 08
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Robert h. prze-

bywający w Areszcie śledczym w ł. Piszący zakwestionował dopusz-
czalność kontroli osobistej przeprowadzonej w tamtejszej jednostce 
w pomieszczeniu monitorowanym.

W przedmiotowej sprawie Rzecznik zwrócił się z prośbą o wskaza-
nie podstaw prawnych dopuszczających monitoring takiego pomiesz-
czenia do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w ł.

Dyrektor w nadesłanej odpowiedzi uznał zasadność podniesione-
go przez osadzonego zarzutu oraz w związku z niedoprecyzowaniem 
w istniejących przepisach zasad stosowania kamer telewizji przemy-
słowej w jednostkach penitencjarnych, nakazał Dyrektorowi Aresz-
tu śledczego w ł. niezwłoczny demontaż kamery umieszczonej w po-
mieszczeniu do kontroli osobistej osadzonych.
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RPo-593967-VII/08
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga Pana Adama 

B. przebywającego w Areszcie śledczym w L. Ze skargi wynikało, iż 
osadzony nie ma zapewnionej właściwej opieki medycznej, pomimo 
kolejnych zapisów do lekarza. W piśmie zainteresowany podnosił tak-
że inne zarzuty. O zbadanie sprawy Rzecznik zwrócił się do Dyrektora 
Okręgowego Służby Więziennej w L. Z poczynionych ustaleń (opartych 
na opinii Naczelnego Lekarza Okręgowego Inspektoratu Służby Wię-
ziennej w L.) wynika, iż po doprowadzeniu do jednostki penitencjarnej 
w dniu 2 kwietnia 2008 r. osadzony został przyjęty przez lekarza dnia 
następnego. Kolejne jego wizyty u lekarza odbyły się 8 i 10 kwietnia 
2008 r. oraz w dniu 27 maja 2008 r. W okresie od 10 kwietnia 2008 
r. do 27 maja 2008 r. zainteresowany zapisywał się do lekarza jeszcze 
trzykrotnie i nie został w tym czasie przyjęty z uwagi na braki kadro-
we w personelu medycznym Aresztu śledczego w L. Mając na uwadze 
powyższe ustalenia oraz obowiązujący stan prawny stwierdzić należy, 
iż zarzuty osadzonego w zakresie braku opieki medycznej w okresie 
wskazanym w skardze (tj. 10 kwietnia 2008 r. do 27 maja 2008 r.) 
należy uznać za uzasadnione, bowiem czas oczekiwania przez niego 
na przyjęcie przez lekarza był zbyt długi. W dniu 25 sierpnia 2008 
r. do Rzecznika wpłynęło kolejne pismo osadzonego jako załącznik 
do pisma SSR w O. L. z dnia 18 sierpnia 2008 r. Ponadto na piś-
mie zainteresowanego z dnia 29 lipca 2008 r. znalazło się zarządze-
nie sędziego, aby wskazane pismo przesłać zgodnie z właściwością 
do Rzecznika. Pismem z dn. 29 sierpnia 2008 r. Rzecznik zwrócił się 
do Prezesa Sądu Rejonowego w O. L. o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji, 
przypominając treść art. 102 pkt 11 k.k.w. zgodnie z którym, skazany 
(a na mocy art. 209 k.k.w. – także tymczasowo aresztowany) ma pra-
wo do prowadzenia korespondencji, bez jej cenzurowania, z organami 
ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innymi organami państwowymi, 
samorządowymi oraz z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. W odpowie-
dzi na pismo Rzecznika, Wiceprezes Sądu Rejonowego w O. L. poin-
formował, że korespondencja osadzonego została otwarta omyłkowo 
przez pracownika sekretariatu Wydziału Karnego. Sędzia prowadzący 
sprawę otrzymał tę korespondencję już otwartą.

Wiceprezes wskazał, iż koperta była podpięta pod listem, dlatego 
też dekretacja sędziego o przesłanie korespondencji zgodnie z właś-
ciwością znalazła się na samym liście. Jak wskazał Wiceprezes sę-
dzia nie zapoznał się z treścią korespondencji poza pierwszym wersem 
z którego wynikało, że pismo jest kierowane do Rzecznika Praw Oby-
watelskich. Kończąc Wiceprezes zapewniał, iż zwróciła uwagę pracow-
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nikom sekretariatu aby nie otwierano listów kierowanych do Rzeczni-
ka i przedstawiano je do decyzji w zamkniętych kopertach.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy jednak, iż sposób 
postępowania z korespondencją osadzonego z dnia 29 lipca 2008 r. 
kierowaną do Rzecznika nie był prawidłowy. W zaistniałej sytuacji 
doszło do naruszenia art. 102 pkt 11 k.k.w. w zw. z art. 209 k.k.w. 
Twierdzenie, iż sędzia „nie zapoznał się z treścią korespondencji poza 
pierwszym wersem” nie może być uznane za wystarczające, skoro 
po otwarciu koperty kierowanej wyraźnie do Rzecznika z treścią pis-
ma mógł się zapoznać zarówno sędzia jak i określeni pracownicy se-
kretariatu sądowego.

RPo-596511-VII/08
W czasie wizytacji Aresztu śledczego w ł., Rzecznik Praw Obywa-

telskich przyjął skargę Pana Pawła B. Autor skargi żalił się, że adre-
sowana do niego korespondencja oraz paczka higieniczna wydane zo-
stały innemu osadzonemu, o takim samym imieniu i nazwisku, lecz 
innym imieniu ojca.

W związku z tym Rzecznik zlecił przeprowadzenie postępowania wy-
jaśniającego Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w ł. Z poczy-
nionych w przedmiotowej sprawie ustaleń wynika, że nie miało miejsca 
dostarczenie innemu osadzonemu korespondencji adresowanej do skar-
żącego. Zaistniało natomiast omyłkowe przekazanie paczki higienicznej. 
Skarga osadzonego została więc uznana częściowo za zasadną. 

Wobec braku możliwości odzyskania zawartości paczki oraz niewie-
dzy skarżącego co do wartości utraconych przedmiotów, administra-
cja Aresztu śledczego w ł. zadecydowała o wystąpienie do nadawcy 
paczki (matki poszkodowanego) o określenie składu paczki wraz z jej 
wartością finansową i zobowiązała funkcjonariusza odpowiedzialnego 
za zaistnienie szkody do jej naprawienia.

RPo-595276-VII/08
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga Pana Witol-

da R. przebywającego w Zakładzie Karnym w W. W przedmiotowej 
skardze osadzony podnosił kilka zarzutów, w tym zwracał uwagę, iż 
kąciki sanitarne nie są wyposażone w odrębne oświetlenie, co powo-
duje, iż w porze nocnej utrudnione jest z nich korzystanie. O zbadanie 
podniesionych w piśmie zarzutów Rzecznik zwrócił się do Dyrektora 
Okręgowego Służby Więziennej w W.

W piśmie z dn. 20.11.2008 r. Dyrektor Zakładu Karnego wskazał, 
iż w pawilonie e oddz. 1 wszystkie kąciki sanitarne po remoncie zo-
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stały wyposażone w odrębne źródło światła. Natomiast w pawilonie e 
oddz. 4 cele oczekują na remont modernizacyjny, który pozwoli wypo-
sażyć kąciki w odrębne źródło światła, takie jakie już istnieje w celach 
wyremontowanych. Należy jednak przy tym zaznaczyć, iż w celach 
mieszkalnych w porze nocnej nie panuje zupełna ciemność. Dzięki 
bardzo dobremu oświetleniu terenu jednostki część tego światła do-
ciera do cel mieszkalnych a tym samym do kącików w celach pawilo-
nu e oddz. 4, które są obudowane do wysokości ok. 160-180 cm.

Mając na uwadze powyższe ustalenia stwierdzić należy, iż Dyrektor 
potwierdził, że w pawilonie e oddz. 4 znajdują się cele, oczekujące 
na remont modernizacyjny, który pozwoli wyposażyć kąciki w odrębne 
źródło światła. Tym samym do czasu przeprowadzenia wyżej wskaza-
nego remontu osoby, przebywające w pawilonie e oddz. 4 nie mają 
możliwości korzystania z prawidłowo oświetlonego kącika sanitarnego 
w porze nocnej.

W sytuacji w której osadzeni nie mają możliwości korzystania 
z prawidłowo oświetlonego kącika sanitarnego w porze nocnej art. 102 
pkt 1 k.k.w. jest naruszony. Reasumując stwierdzić należy, iż zarzuty 
Pana Witolda R. w tej mierze należy uznać za uzasadnione.

RPo-596502-VII/08
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga Pana Walde-

mara M. przebywającego w Areszcie śledczym w S. Z treści skargi 
wynikało, iż ww. został osadzony w celi z osobami palącymi wyro-
by tytoniowe, podczas gdy sam deklaruje, iż jest osobą nie palącą. 
O zbadanie sprawy Rzecznik zwrócił się do Dyrektora Okręgowego 
Służby Więziennej w K. Postępowanie wyjaśniające przeprowadzone 
przez Dyrektora wykazało, iż zarzuty osadzonego zawarte w skardze 
okazały się zasadne. 

RPo-577305-X/07
W toku postępowania wyjaśniającego w sprawie nadesłanej 

do Rzecznika przez Panią Renatę B, Rzecznik stwierdził w działaniu 
Rady Miasta C. szereg nieprawidłowości, które mogły oddziaływać 
na prawa i wolności innych mieszkańców.

ustalił m. in., że zainteresowana wniosła skargę na Prezydenta 
Miasta C., zaś skarga ta niezgodnie z Kodeksem postępowania admini-
stracyjnego została rozpoznana przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta 
C. W związku z powyższym, w wystąpieniu skierowanym do Przewod-
niczącego Rady Miasta Rzecznik wskazał na powyższe oraz podkreślił, 
że zgodnie z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjne-
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go, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalno-
ści Prezydenta jest Rada Miasta. Tymczasem w badanym przypad-
ku, skarga de facto została rozpoznana przez Przewodniczącego sa-
modzielnie. Rzecznik zażądał wyjaśnień dotyczących przedmiotowej 
skargi oraz spowodowanie rozpoznania tej skargi zgodnie z obowią-
zującym prawem przez Radę Miasta C. Wystąpienie to nie przyniosło 
oczekiwanego rezultatu. Przewodniczący Rady Miasta C. podtrzymał 
stanowisko, co do prawidłowości rozpoznania skargi Pani Renaty B. 

W kolejnym piśmie skierowanym do Przewodniczącego Rady Mia-
sta C., ponownie zażądał rozpatrzenia skargi zainteresowanej przez 
tę Radę oraz wyrażenia stanowiska przez Radę w formie stosownej 
uchwały wraz z uzasadnieniem. Podkreślił, iż kwestie te szczegółowo 
reguluje Kodeks postępowania administracyjnego, w art. 221 – 240, 
oraz wydane na podstawie art. 226 Kodeksu rozporządzenie Rady Mi-
nistrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania 
i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. u. z 2002 r., Nr 5, poz. 46). 
Odniósł się ponadto do istoty skargi, tzn. niezgodnego z prawem prze-
prowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora liceum ogólnokształ-
cącego, na podstawie przepisów określonych w rozporządzeniu Mini-
stra Kultury z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie regulaminu konkursu 
na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji 
konkursowej (Dz. u. Nr 128, poz. 1339) obowiązujących w odniesie-
niu do placówek podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego. W przedmiotowym przypadku winny być natomiast zastoso-
wane przepisy rozporządzenia Ministra edukacji Narodowej i Spor-
tu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu 
na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji 
konkursowej (Dz. u. Nr 189, poz. 1855). Ponadto zauważono, iż powo-
łane akty wykonawcze wydane zostały na podstawie art. 36a ust. 7a 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, który to przepis 
wyraźnie wskazuje dwa uprawnione podmioty i zakres umocowania 
każdego z nich do wydania rozporządzeń.

Przesyłając zainteresowanej uchwałę Rady Miasta C. w sprawie jej 
skargi na działania Prezydenta Miasta C., Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta C. wprowadził skarżącą w błąd, informując ją o prawie wnie-
sienia skargi na uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w trybie przewidzianym ustawą o samorządzie gminnym, narażając 
ją tym samym na możliwość poniesienia zbędnych wydatków (wpis 
sądowy).

Mając na względzie znaczne nagromadzenie nieprawidłowości 
w toku załatwiania jednej skargi przez Radę Miasta C., Rzecznik skie-
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rował do właściwego urzędu Wojewódzkiego wystąpienie o zbadanie 
sprawy w trybie nadzoru i poinformowanie o podjętych działaniach, 
zmierzających do spowodowania przestrzegania prawa przez Radę 
Miasta C. Równocześnie wskazano na potrzebę przeprowadzenia kon-
troli w urzędzie Miasta C. oraz Biurze Rady Miasta C. pod kątem 
prawidłowości załatwiania skarg i wniosków. Zwrotnie poinformowa-
no Rzecznika o przeprowadzeniu kontroli, w toku której stwierdzono 
wiele nieprawidłowości miedzy innymi: nieprzedłożenie Radzie Miasta 
do rozpatrzenia 7 skarg zawierających zarzuty wobec Prezydenta Mia-
sta oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, spośród 
25 skarg, które wpłynęły do Biura Rady Miasta, pouczanie skarżą-
cych w zawiadomieniach o sposobie załatwienia skargi na uchwałę 
Radę Miasta C. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, załatwie-
nie jednej skargi z 15 – dniowym opóźnieniem, wysłanie zawiadomie-
nia o niezałatwieniu sprawy w terminie po upływie miesiąca od dnia 
otrzymania skargi, z 16 – dniowym opóźnieniem, niepodawanie no-
wego terminu załatwienia sprawy stosownie do art. 36 ust. 1 KPA 
w zawiadomieniach przesyłanych w związku z przekroczeniem termi-
nu ustawowego.

Stosowne wystąpienie pokontrolne z żądaniem usunięcia niepra-
widłowości w załatwianiu skarg obywateli, organ nadzoru przesłał 
na ręce Przewodniczącego Rady Miasta C. 

RPo–582705–X/08
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się mieszkanka 

ł. ze skargą, że otrzymuje od spółki windykacyjnej wezwania do uisz-
czenia opłaty dodatkowej za przejazd komunikacją miejską w ł. bez 
ważnego biletu. Według Skarżącej, ze względów zdrowotnych od 25 lat 
nie korzysta ona z komunikacji miejskiej. Należy przy tym podkreślić, 
że w 2005 r. przewoźnik zrezygnował z usług windykacyjnych, świad-
czonych przez tę spółkę. 

Interwencja Rzecznika skierowana została do przewoźnika, któ-
ry po zbadaniu sprawy zdecydował o anulowaniu roszczenia wobec 
Skarżącej. 

RPo-598396-X/08
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Bogdan S. z proś-

bą o podjęcie interwencji w sprawie trudności z jakim się spotkał przy 
próbie skorzystania z porady lekarza rehabilitacji. W umówionym 
dniu lekarz nie przyszedł do ośrodka, nikt nie umiał odpowiedzieć 
na pytanie czy lekarz przyjdzie i o której godzinie. Po kilkugodzin-



282

nym bezowocnym oczekiwaniu Pan Bogdan S. zrezygnował i wrócił 
do miejsca zamieszkania. Pan Bogdan S. jest inwalidą i musi korzy-
stać z pomocy innych osób.

 Dyrektor niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, do którego 
zwrócił się Rzecznik poinformował, o tym, że lekarz został pouczo-
ny o „sposobie postępowania w podobnych sytuacjach”, a nadto Pan 
Bogdan S. został przeproszony, a w ramach rekompensaty Dyrektor 
zobowiązał się do umówienia go u innego lekarza, oraz przywiezienia 
i odwiezienia na umówioną wizytę.

RPo-577530–X/08
Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z urzędu działania w sprawie 

uchwały Rady Miejskiej w ł., przewidującej pobieranie przez prze-
woźnika opłaty dodatkowej, w przypadku, gdy bilety były kupowane 
w środku transportu zbiorowego. W wystąpieniu do Rady Miejskiej 
w ł. Rzecznik wskazał, że różnicowanie cen biletów komunikacji miej-
skiej w zależności od miejsca ich zakupu jest nielegalne, nie znajduje 
bowiem podstaw w powszechnie obowiązujących przepisach material-
nych. W związku z powyższym, Rzecznik wniósł o przywrócenie stanu 
zgodnego z prawem. Po interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich 
Rada Miejska w ł. uchwaliła usunięcie kwestionowanego przepisu 
z obiegu prawnego.


