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

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

I kwarta∏ 2004 Ca∏y okres
2005 funkcjonowania

1.01–31.03 1.01–31.12 instytucji RPO
(1.01.1988–
–31.03.2005)

Wp∏yw ogó∏em 14 134 59 248 772 568
w tym:
nowe sprawy 7 828 33 604 504 689
Liczba odpowiedzi
na wystàpienia 
Rzecznika 5 127 22 491 253 325

W I kwartale 2005 r:
w Biurze RPO przyj´to 1 618 interesantów oraz przeprowadzono
5 389 rozmów telefonicznych, udzielajàc wyjaÊnieƒ i porad. Wys∏ano
22 017 pism w 13 238 prowadzonych sprawach, ponadto zarejestro-
wano 32 apele, listy otwarte, protesty bez oznaczenia wnioskodawcy.

Od 2 sierpnia 2004 r. dzia∏a Zespó∏ Terenowy we Wroc∏awiu, kie-
rowany przez Pe∏nomocnika terenowego Rzecznika Praw Obywatel-
skich.

W I kwartale 2005 r. do Zespo∏u Terenowego wp∏yn´∏y 753 pisma,
z czego 77 pism przekazano do Biura w Warszawie. Nowych spraw
wp∏yn´∏o 412, z czego 24 przekazano do Biura w Warszawie. Z ogól-
nej liczby 1 618 interesantów w Zespole Terenowym przyj´to 660.
Rozpatrzono 454 sprawy.

1. W I kwartale 2005 r. Rzecznik Praw Obywatelskich skierowa∏:

1) wystàpieƒ problemowych – 69
– w tym o podj´cie inicjatywy prawodawczej – 28

2) wniosków do Trybuna∏u Konstytucyjnego 
o stwierdzenie niezgodnoÊci przepisów 
z aktem wy˝szego rz´du – 7
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4. Przedmiot nowych spraw (wniosków) w I kwartale 2005 r.
(7 828 – 100%)

Prawo konstytucyjne i mi´dzynarodowe 2,8%
Prawo karne 22,7%
Zabezpieczenie spo∏eczne 16,9%
Prawo cywilne i gospodarka nieruchomoÊciami 11,1%
Prawo administracyjne i sprawy mieszkaniowe 10,6%
Prawo gospodarcze, daniny publiczne 
i ochrona praw konsumenta 9,9%
Prawo karne wykonawcze 7,2%
Prawo pracy 6,4%
Prawa ˝o∏nierzy i funkcjonariuszy s∏u˝b publicznych 2,3%
Administracja publiczna, zdrowie i ochrona 
praw cudzoziemców** 3,3%
Prawo rodzinne i ochrona praw osób niepe∏nosprawnych 3,9%
Ochrona zdrowia*** 1,8%
Inne 1,1%

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

1. Spotkanie zorganizowane w Biurze RPO 
z przedstawicielami Stowarzyszenia Uchodêców
w Polsce. 11.01.2005 r.

2. Areszt Âledczy w Sosnowcu – ocena 
poszanowania praw osób pozbawionych 
wolnoÊci, analiza skutków przeludnienia. 18–20.01.2005 r.

3. Oddzia∏ Stra˝y Granicznej, Izba Celna 
i Komenda Miejska Policji w Szczecinie – 
badanie przestrzegania praw zatrzymanych 
oraz funkcjonariuszy. 18–21.01.2005 r.

4. Areszt Âledczy w Radomiu – ocena 
poszanowania praw osób pozbawionych 
wolnoÊci. 24–27.01.2005 r.
5. Centralny OÊrodek Recepcyjny 

dla Uchodêców w Podkowie LeÊnej – 
badanie przestrzegania praw cudzoziemców. 27.01.2005 r.

6. Szpital Powiatowy w Strzelinie – 
badanie przestrzegania praw pacjentów. 03.02.2005 r.

7. OÊrodek Strze˝ony dla Cudzoziemców 
w Lesznowoli – badanie przestrzegania 
praw cudzoziemców. 07.02.2005 r.
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3) zawiadomieƒ do Trybuna∏u Konstytucyjnego 
o przystàpieniu do post´powania ze skargi 
konstytucyjnej – 1

4) pytaƒ prawnych do Sàdu Najwy˝szego – 2
5) kasacji – 20
6) skarg kasacyjnych do Naczelnego 

Sàdu Administracyjnego – 1
7) skarg do Wojewódzkich Sàdów Administracyjnych – 3
8) oraz przystàpi∏ do post´powania sàdowego – 1

2. Sprawy rozpatrzone w I kwartale 2005 r.

W okresie obj´tym Informacjà rozpatrzono 9 511 nowych spraw in-
dywidualnych, w tym:
– podj´to do prowadzenia 3 315 spraw

w tym, w ramach wystàpienia 
o charakterze generalnym 223 sprawy

– wskazano wnioskodawcy przys∏ugujàce mu 
Êrodki dzia∏ania 5 579 spraw

– przekazano wniosek wg w∏aÊciwoÊci 101 spraw
– zwrócono si´ o uzupe∏nienie wniosku 91 spraw
– nie podj´to* 202 sprawy

3. Zakoƒczono post´powanie w 3 651 podj´tych sprawach.

SpoÊród 3 651 spraw zakoƒczonych:
1. uzyskano rozwiàzanie pozytywne w 17,0%
2. odstàpiono od dalszego prowadzenia 

sprawy ze wzgl´du na: 
– toczàce si´ post´powanie w sprawie w 8,6%
– up∏yw czasu w 0,1%
– nieodwracalne skutki prawne w 0,3%
– inne wzgl´dy obiektywne w 7,0%
3. nie uzyskano rozwiàzania pozytywnego 

ze wzgl´du na:
– niepotwierdzenie si´ zarzutu w 64,7%
– nieuwzgl´dnienie wystàpienia RPO w 2,0%
– z powodu wyczerpania przez RPO 

mo˝liwoÊci dzia∏ania w 0,3%
OkreÊlenie „rozwiàzanie pozytywne” oznacza rozwiàzanie indywidual-
nego problemu zgodnie z oczekiwaniem wnioskodawcy.
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* Przekazane Rzecznikowi do wiadomoÊci wystàpienia kierowane do innych
organów i pisma niezrozumia∏ej treÊci.

** W zwiàzku ze zmianà struktury organizacyjnej Biura RPO Zespó∏ Ochrony
Zdrowia od 1 marca 2005 zosta∏ po∏àczony z Zespo∏em Administracji Publicznej. 

*** Dane za miesiàc styczeƒ i luty 2005 r.



2. Udzia∏ Zast´pcy Rzecznika Praw Obywatelskich 
w uroczystoÊci jubileuszu Profesora Andrzeja 
Kabata. Olsztyn 12.01.2005 r.

3. Udzia∏ Zast´pcy Rzecznika Praw Obywatelskich 
w uroczystoÊci wr´czenia nagrody z dziedziny 
prawa mi´dzynarodowego publicznego 
przyznanej przez Fundacj´ im. Profesora 
Manfreda Lachsa. Warszawa 13.01.2005 r.

4. Podpisanie przez Pe∏nomocnika terenowego 
Rzecznika Praw Obywatelskich porozumienia 
ze Stowarzyszeniem „Biuro Bezp∏atnej Pomocy 
Prawnej” o wspó∏pracy w dziedzinie ochrony 
praw cz∏owieka i obywatela. Prudnik 13.01.2005 r.

5. Udzia∏ Zast´pcy Rzecznika Praw Obywatelskich 
w konferencji inaugurujàcej Europejski 
Rok Edukacji Obywatelskiej w Polsce. 
Wyk∏ad nt. „Refleksje o spo∏eczeƒstwie 
obywatelskim”. Warszawa 14.01.2005 r.

6. Udzia∏ Zast´pcy Rzecznika Praw Obywatelskich 
w otwarciu Studenckiej Poradni Prawnej 
w WSPiZ im. Leona Koêmiƒskiego w Warszawie. 18.01.2005 r.

7. Udzia∏ Rzecznika Praw Obywatelskich 
w obchodach 60 rocznicy oswobodzenia 
obozu KL Auschwitz i miasta OÊwi´cimia. 27.01.2005 r.

8. Udzia∏ Pe∏nomocnika terenowego w spotkaniu 
podsumowujàcym realizacj´ projektu Study 
Tours to Poland. Wroc∏aw 03.02.2005 r.

9. Udzia∏ Zast´pcy RPO w konferencji zwiàzanej 
z obchodami ogólnoeuropejskiego Dnia 
Bezpiecznego Internetu. Warszawa 08.02.2005 r.

10. Konferencja nt. „Przeciw dyskryminacji:
Romowie – Administracja – Policja. 
DoÊwiadczenia wzajemnej wspó∏pracy.” Wroc∏aw 09.02.2005 r.

11. Udzia∏ Rzecznika Praw Obywatelskich 
w konferencji inaugurujàcej otwarcie 
Policyjnego Centrum do Walki z Przemocà 
w Rodzinie. Wo∏omin 10.02.2005 r.

12. Konferencja nt. „Mo˝liwoÊci wspó∏pracy 
instytucji prawobrze˝nej Warszawy 
z zagro˝onymi uczestnictwem w populacji 
nieletnich sprawców przest´pstw.” Warszawa 10.02.2005 r.

13. Udzia∏ Rzecznika Praw Obywatelskich 
w spotkaniu Okràg∏ego Sto∏u w sprawie 
utworzenia Akademii Wschodnioeuropejskiej 
na pograniczu UE w Polsce. Rzecznik by∏ 
wspó∏organizatorem. Krasiczyn 11.02.2005 r.
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8. Wizyta Rzecznika Praw Obywatelskich w Gdaƒsku:
– spotkanie z Wojewodà Pomorskim i Prezydentem 

Miasta Gdaƒska
– spotkanie z uczniami Gimnazjum i Liceum 

Jezuitów w Gdyni 15.02.2005 r.
9. Wizytacja Rodzinnych Domów Zast´pczych 

i OÊrodka Wspierania Rodziny „ Caritas”. 
Lutol Mokry, Sierczynek i Korytowo. 23–25.02.2005 r.

10. Wizyta Rzecznika Praw Obywatelskich 
w powiecie ryckim:
– spotkanie z przedstawicielami w∏adz 

samorzàdu lokalnego
– wyk∏ad Rzecznika Praw Obywatelskich 

nt. „Dzia∏alnoÊç Rzecznika Praw Obywatelskich 
na rzecz budowy spo∏eczeƒstwa 
obywatelskiego”– przyj´cia interesantów 02.03.2005 r.

11. Wizyta Rzecznika Praw Obywatelskich 
w woj. ∏ódzkim – zapoznanie m∏odzie˝y 
licealnej i studentów Uniwersytetu ¸ódzkiego 
z problemami „Poszanowania praw 
obywatelskich w Polsce.” 08.03.2005 r.

12. 10 Warszawski Pu∏k Samochodowy 
oraz Pu∏k Ochrony Instytucji Centralnych MON 
w Warszawie – badanie przestrzegania praw 
obywatelskich ˝o∏nierzy. 09.03.2005 r.

13. Wizytacja Specjalistycznego Psychiatrycznego 
ZOZ w Jaros∏awiu – badanie przestrzegania 
praw pacjentów. 09–11.03.2005 r.

14. Udzia∏ w spotkaniu z przedstawicielami
stowarzyszeƒ mniejszoÊci narodowych 
z województwa podlaskiego. Bia∏ystok 14.03.2005 r.

15. Areszt Âledczy w Z∏otowie, Zak∏ad Karny 
w Szczecinku oraz Policyjne Izby Zatrzymaƒ 
w ˚ninie i Szubinie – ocena poszanowania 
praw osób pozbawionych wolnoÊci. 14–16.03.2005 r.

16. Areszt Âledczy w Bielsku Bia∏ej, Zak∏ad 
Karny w Wadowicach oraz Policyjna Izba 
Zatrzymaƒ w OÊwi´cimiu – ocena poszanowania 
praw osób pozbawionych wolnoÊci. 14–16.03.2005 r.

oraz uczestniczyli w nast´pujàcych sympozjach, seminariach i konfe-
rencjach:

1. Udzia∏ Zast´pcy Rzecznika Praw Obywatelskich 
w uroczystoÊci XV-lecia reaktywowania 
izb lekarskich. Kraków 07.01.2005 r.

10



27. Udzia∏ Zast´pcy Rzecznika Praw Obywatelskich 
w konferencji nt. „Jaka Konstytucja? 
Jaka Rzeczpospolita? Warszawa 08.03.2005 r.

28. Konferencja zorganizowana w Biurze RPO 
nt. „Budowanie partnerstwa 
publiczno-spo∏ecznego – wspó∏praca 
organizacji pozarzàdowych z administracjà 
samorzàdowà.” 10.03.2005 r.

29. Konferencja nt. „Co dalej z funduszem 
alimentacyjnym ?” Warszawa 11.03.2005 r.

30. Konferencja nt. „Mobbing w oÊwiacie.” 
Patronat Rzecznika. Tarnowskie Góry 12.03.2005 r.

31. Konferencja zorganizowana przy wspó∏udziale 
w∏adz lokalnych z cyklu „Aktywizacja 
spo∏eczeƒstwa w walce z bezrobociem.” Olsztyn 17.03.2005 r.

32. Udzia∏ w debacie nt. „Karaç czy nie karaç 
za posiadanie narkotyków.” Warszawa 23.03.2005 r.

33. Udzia∏ w posiedzeniu wyjazdowym i wizytacji 
Komisji MniejszoÊci Narodowych i Etnicznych 
w województwie opolskim- badanie problemów 
kulturalnych, edukacyjnych i spo∏ecznych 
mniejszoÊci narodowych i etnicznych. 30–31.03.2005 r.

34. Debata zorganizowana w Biurze RPO 
we wspó∏pracy z Biurem Informacji Rady 
Europy nt. „Dost´p obywateli do nieodp∏atnej 
pomocy prawnej” 31.03.2005 r.

Wspó∏praca mi´dzynarodowa:

1. Udzia∏ Rzecznika Praw Obywatelskich 
oraz Zast´pcy RPO w Zgromadzeniu Ogólnym 
Europejskiego Instytutu Ombudsmana. 
Innsbruck 21.01.2005 r.

2. Udzia∏ Rzecznika Praw Obywatelskich 
w spotkaniu w Instytucie Maxa Plancka. 
Freiburg 28–30.01.2005 r.

3. Wizyta w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich 
pracowników Biura Ombudsmana Albanii. 21–25.02.2005 r.

4. Konferencja nt. „II Europejskie Forum 
nt. Dost´pu do Wymiaru SprawiedliwoÊci.” 
Budapeszt 24–26.02.2005 r.

5. Wizyta w Biurze Rzecznika Praw 
Obywatelskich dzia∏aczy na rzecz praw 
cz∏owieka z Kazachstanu i Kirgistanu. 10.03.2005 r.
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14. Wizyta Rzecznika Praw Obywatelskich 
w Gdaƒsku – podpisanie z Rektorem 
Uniwersytetu Gdaƒskiego porozumienia 
o wspó∏pracy w dziedzinie ochrony praw 
cz∏owieka i obywatela oraz umowy 
z Uniwersyteckà Poradnià Prawnà. 15.02.2005 r.

15. Konferencja zorganizowana przy wspó∏udziale 
w∏adz lokalnych z cyklu „Aktywizacja 
spo∏eczeƒstwa w walce z bezrobociem.” Gdaƒsk 16.02.2005 r.

16. Posiedzenie plenarne Rady Ochrony Pracy 
nt. równego traktowania kobiet i m´˝czyzn 
w stosunkach pracy oraz mobbingu 
w Êrodowisku pracy. Warszawa 16.02.2005 r.

17. Udzia∏ Rzecznika Praw Obywatelskich 
w uroczystym spotkaniu z okazji Âwi´ta 
Narodowego Litwy. Warszawa 17.02.2005 r.

18. Udzia∏ Rzecznika Praw Obywatelskich 
w Zintegrowanej Zimowej Spartakiadzie 
Dzieci i M∏odzie˝y. Grybów 19.02.2005 r.

19. Udzia∏ Rzecznika Praw Obywatelskich 
w sesji „Rok 2005 Rokiem SprawiedliwoÊci 
Naprawczej”. Warszawa 22.02.2005 r.

20. Udzia∏ Zast´pcy Rzecznika Praw Obywatelskich 
w uroczystych obchodach 15 rocznicy 
dzia∏alnoÊci Krajowej Rady Sàdownictwa. 
Warszawa 23.02.2005 r.

21. Udzia∏ Rzecznika Praw Obywatelskich 
w konferencji nt. „Rola duchowieƒstwa 
w budowaniu spo∏eczeƒstwa obywatelskiego.” 
Korytowo 25.02.2005 r.

22. Udzia∏ Rzecznika Praw Obywatelskich 
w uroczystoÊci wr´czenia dyplomu laureatowi 
I Nagrody G∏ównej Konkursu Pro Publico Bono. 
Zakopane 01.03.2005 r.

23. Udzia∏ Rzecznika Praw Obywatelskich 
w konferencji nt. „Demokratyzacja 
i wzmocnienie legitymacji UE.” Warszawa 03.03.2005 r.

24. Udzia∏ Zast´pcy Rzecznika Praw Obywatelskich 
w konferencji nt. „Proces prawotwórczy – 
postulowane kierunki zmian.” Warszawa 03.03.2005 r.

25. Konferencja RPO we wspó∏pracy z Fundacjà 
na Rzecz Rozwoju Dzieci nt. „Aktualne 
formy edukacji Przedszkolnej.” 03.03.2005 r.

26. Patronat Rzecznika nad V Ogólnopolskim 
Festiwalem TwórczoÊci Teatralno-Muzycznej 
Osób Niepe∏nosprawnych. Kraków 07.03.2005 r.
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II. WYSTÑPIENIA O CHARAKTERZE GENERALNYM

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

1. Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji (RPO-
-284837-X/98) z dnia 4 stycznia 2005 r. – w sprawie udost´pnia-
nia danych ze zbiorów meldunkowych.

Do Rzecznika wp∏ywajà skargi w∏aÊcicieli prywatnych budynków
dotyczàce nieinformowania ich z urz´du przez organy ewidencji lud-
noÊci o zameldowaniach osób, które bez wiedzy tych w∏aÊcicieli za-
mieszkujà w nale˝àcych do nich lokalach. Informacje te sà niezb´dne
w∏aÊcicielom budynków do ustalania w∏aÊciwych op∏at za Êwiadczenia
zwiàzane z eksploatacjà mieszkaƒ, których wysokoÊç uzale˝niona jest
od liczby osób zamieszkujàcych w lokalach. Brak wiedzy w tym zakre-
sie powoduje, ˝e dodatkowe koszty wynikajàce ze zwi´kszonej liczby
mieszkaƒców prywatnych budynków muszà ponosiç ich w∏aÊciciele,
nie mogàc tymi kosztami obcià˝yç osób, które przyczyni∏y si´ do ich
powstania. W∏aÊcicielom budynków przys∏uguje wprawdzie uprawnie-
nie do ˝àdania udzielenia im przez organy ewidencji ludnoÊci infor-
macji na temat osób zamieszkujàcych w lokalach b´dàcych ich w∏a-
snoÊcià, jednak˝e stosunkowo wysoka op∏ata za udost´pnienie
danych dotyczàcych jednej osoby (33,96 z∏) powoduje, ˝e w praktyce
nie korzystajà oni z tej mo˝liwoÊci wówczas, gdy istnieje potrzeba
sprawdzenia danych dotyczàcych osób zamieszkujàcych w kilkunastu
czy kilkudziesi´ciu lokalach. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca si´
o rozwa˝enie mo˝liwoÊci dokonania nowelizacji art. 44h ustawy z dnia
10.04.1974 r. o ewidencji ludnoÊci i dowodach osobistych poprzez
rozszerzenie kr´gu podmiotów zwolnionych z op∏at za udost´pnienie
danych ze zbiorów meldunkowych o w∏aÊcicieli budynków mieszkal-
nych, którzy wynajmujà lokale osobom trzecim. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewn´trznych
i Administracji (26.01.2005 r.) poinformowa∏, ˝e Ministerstwo pod-
j´∏o prób´ zmiany art. 44h ustawy o ewidencji ludnoÊci i dowodach
osobistych podczas prac nad nowelizacjà tej ustawy w latach
2003–2004. Sejm uchwali∏ w dniu 16.04.2004 r. ustaw´ o zmianie

15

6. Udzia∏ w spotkaniu konsultacyjnym 
w ramach realizacji projektu nt. zwalczania 
dyskryminacji osób z niepe∏nosprawnoÊcià 
intelektualnà i ich rodzin. Bruksela 17–18.03.2005 r.

7. Wizyta w Biurze Rzecznika 
Praw Obywatelskich opiekunów naukowych 
Studenckich Poradni Prawnych z Ukrainy 30.03.2005 r.

8. 9 Okràg∏y Stó∏ Europejskich 
Ombudsmanów. Kopenhaga 31.03–01.04.2005 r.



dytowà na rok akademicki 2003/2004. Na skutek opóênieƒ podmio-
tów zobowiàzanych do wydania wspomnianego rozporzàdzenia, stu-
denci zostali pozbawieni mo˝liwoÊci zrealizowania prawa przyznane-
go im w ustawie, które okaza∏o si´ fikcjà. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu
(31.01.2005 r.) poinformowa∏, ˝e nie ma mo˝liwoÊci podj´cia dzia∏aƒ
w celu umo˝liwienia studentom i s∏uchaczom „cywilnym” Akademii
Obrony Narodowej, Wojskowej Akademii Technicznej im. Jaros∏awa
Dàbrowskiego, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Wester-
platte, s∏uchaczom Szko∏y G∏ównej S∏u˝by Po˝arniczej oraz uczestni-
kom studiów doktoranckich otrzymania kredytu studenckiego w roku
akademickim 2003/2004 za okres od stycznia 2004 r. do lipca 2004 r. 

3. Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji (RPO-457251-
-V/04) z dnia 7 stycznia 2005 r. – w sprawie braku pomocy finan-
sowej dla funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej na uzyskanie lokalu
mieszkalnego od towarzystwa budownictwa spo∏ecznego (TBS).

Zgodnie z ustawà o Stra˝y Granicznej funkcjonariuszowi w s∏u˝bie
sta∏ej przys∏uguje prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowoÊci,
w której pe∏ni s∏u˝b´ lub w miejscowoÊci pobliskiej. JeÊli funkcjona-
riusz lub cz∏onkowie jego rodziny nie posiadajà lokalu mieszkalnego
w miejscu pe∏nienia s∏u˝by lub w miejscowoÊci pobliskiej, to wów-
czas funkcjonariuszowi przys∏uguje równowa˝nik pieni´˝ny. Funk-
cjonariuszowi, który nie otrzyma∏ lokalu mieszkalnego na podstawie
decyzji administracyjnej o przydziale, przys∏uguje pomoc finansowa
na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spó∏dzielni mieszkaniowej albo
domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiàcego odr´b-
nà nieruchomoÊç. Obowiàzujàce przepisy nie przewidujà jednak po-
mocy finansowej dla funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej na uzyskanie
lokalu nale˝àcego do towarzystwa budownictwa spo∏ecznego. Zda-
niem Rzecznika paradoksem jest, ˝e pomoc finansowà otrzymujà
funkcjonariusze, których sytuacja majàtkowa pozwala na nabycie lo-
kalu na w∏asnoÊç, a pomocy takiej nie mogà uzyskaç funkcjonariu-
sze gorzej sytuowani, mogàcy pozwoliç sobie jedynie na uzyskanie lo-
kalu z TBS. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewn´trznych i Admi-
nistracji (11.02.2005 r.) poinformowa∏, ˝e przygotowano zmiany
ustawowe pozwalajàce na wyp∏acanie pomocy finansowej na omawia-
ny cel. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Stra˝y Granicznej, ustawy
o ochronie granicy paƒstwowej oraz niektórych innych ustaw jest
obecnie przedmiotem prac parlamentarnych.
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ustawy o ewidencji ludnoÊci i dowodach osobistych, jednak rozsze-
rzenie katalogu podmiotów uprawnionych do bezp∏atnego udost´p-
niania danych ze zbiorów meldunkowych o w∏aÊcicieli (zarzàdców)
nieruchomoÊci nie zosta∏o zaakceptowane przez Ministerstwo Finan-
sów w trakcie uzgodnieƒ mi´dzyresortowych. Obecnie w∏aÊciciele
(zarzàdcy) budynków, mogà uzyskaç niezb´dne informacje w formie
zaÊwiadczenia wydanego w trybie art. 217 Kpa. Innà formà pozyska-
nia danych o osobach zamieszkujàcych okreÊlone nieruchomoÊci
mo˝e byç umowa najmu, w której najemca zobowiàzywa∏by si´ do
udzielenia niezb´dnych informacji w terminie wyznaczonym przez
w∏aÊciciela (zarzàdc´) nieruchomoÊci. Rozwiàzania te nie spe∏niajà
oczekiwaƒ w∏aÊcicieli budynków, dlatego podczas kolejnych prac nad
nowelizacjà ustawy po raz kolejny rozwa˝one zostanie ustawowe ure-
gulowanie tej kwestii. 

2. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-431530-I/04)
z dnia 5 stycznia 2005 r. – w sprawie przyznawania kredytów stu-
denckich studentom uczelni wojskowych (kontynuacja wystàpienia
z dnia 16.11.2004 r.).

Z uzyskanych wyjaÊnieƒ wynika, ˝e z uwagi na skomplikowanà
materi´, prace nad aktem wykonawczym do ustawy z dnia 28.05.
2004 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wy˝szym, ustawy o wy˝-
szych szko∏ach zawodowych, ustawy o po˝yczkach i kredytach stu-
denckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw, trwa∏y do koƒca
sierpnia 2004 r. Ustawa przyzna∏a prawo do otrzymywania kredytów
i po˝yczek studenckich tak˝e studentom i s∏uchaczom „cywilnym”
Akademii Obrony Narodowej, Wojskowej Akademii Technicznej im.
J. Dàbrowskiego, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów We-
sterplatte, s∏uchaczom Szko∏y G∏ównej S∏u˝by Po˝arniczej oraz
uczestnikom studiów doktoranckich. Rozporzàdzenie Ministra Edu-
kacji Narodowej i Sportu z dnia 1.09.2004 r. w sprawie szczegó∏o-
wych zasad, trybu i kryteriów udzielania, sp∏acania oraz umarzania
kredytów i po˝yczek studenckich, wysokoÊci kredytu studenckiego
i po˝yczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeƒ z tytu∏u pokrywa-
nia odsetek nale˝nych bankom od kredytów studenckich oraz wyso-
koÊci oprocentowania po˝yczki i kredytu studenckiego sp∏acanego
przez po˝yczkobiorc´ lub kredytobiorc´, wesz∏o w ˝ycie w dniu
8.09.2004 r. co spowodowa∏o, ˝e ze wzgl´du na krótki okres mi´dzy
wejÊciem w ˝ycie rozporzàdzenia a terminem sk∏adania wniosków
o kredyt, tylko PKO BP S.A. zdà˝y∏ podpisaç aneks do umowy z Ban-
kiem Gospodarstwa Krajowego i zorganizowaç dodatkowà akcj´ kre-
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zostanà rozwiàzane w sposób ca∏oÊciowy, w odniesieniu do wszyst-
kich grup Êwiadczeniobiorców. 

5. Wiceprezesa Rady Ministrów – Ministra Polityki Spo∏ecznej
(RPO-456183-III/03) z dnia 10 stycznia 2005 r. – w sprawie
uprawnieƒ by∏ych wi´êniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych. 

W wyniku ostatnich zmian ustawodawczych osoby represjonowane
utraci∏y uprawnienia do ulgi w op∏atach rejestracyjnych pojazdów sa-
mochodowych oraz zni˝ki w op∏atach sk∏adek na ubezpieczenie obo-
wiàzkowe pojazdów samochodowych, natomiast cz∏onkowie rodzin
osób represjonowanych utracili prawo do bezp∏atnych leków. Zmiany
te spowodowa∏y ogromne rozgoryczenie w Êrodowisku by∏ych wi´êniów
obozów koncentracyjnych, w szczególnoÊci odnoszàce si´ do odebrania
znacznej cz´Êci inwalidów poobozowych statusu inwalidy wojennego. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Polityki Spo∏ecznej (2.02.
2005 r.) poinformowa∏, ˝e wi´êniowie hitlerowskich obozów koncen-
tracyjnych nigdy nie byli uznawani przez przepisy ustawy z dnia
24.01.1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach b´dàcych
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego za osoby, które
prowadzi∏y dzia∏alnoÊç równorz´dnà z kombatanckà. Obowiàzujàce
prawo kombatanckie nie przewiduje nadawania statusu kombatantów
– weteranów osobom, które nie przedstawi∏y dowodów potwierdzajà-
cych uczestniczenie w walkach zbrojnych w sk∏adzie regularnych
bàdê nieregularnych formacji wojskowych, ani te˝ nie uznaje za in-
walidów wojennych osób, które nie udowodni∏y zwiàzku mi´dzy
uszczerbkiem na zdrowiu a s∏u˝bà pe∏nionà w tych formacjach. Obli-
gatoryjny charakter majà tylko Êwiadczenia przyznawane inwalidom
wojennym. Pozosta∏e Êwiadczenia majà charakter uznaniowy, co daje
ustawodawcy swobod´ w okreÊlaniu kategorii beneficjentów prawa
kombatanckiego oraz zakresu i wysokoÊci przyznawanych Êwiadczeƒ.
Granice pomocy wyznaczajà mo˝liwoÊci finansowe paƒstwa. Rozmiar
pomocy paƒstwa na rzecz osób posiadajàcych status represjonowa-
nych nie zosta∏ ograniczony i trudno uznaç go za ma∏y, zw∏aszcza na
tle uprawnieƒ innych emerytów i rencistów. 

6. Wiceprezesa Rady Ministrów – Ministra Polityki Spo∏ecznej
(RPO-485713-III/04) z dnia 10 stycznia 2005 r. – w sprawie pod-
stawy wymiaru sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne. 

Rzecznik Praw Obywatelskich jest adresatem skarg od zlecenio-
biorców podlegajàcych obowiàzkowym ubezpieczeniom spo∏ecznym,
dla których podstaw´ wymiaru sk∏adek stanowi przychód, o którym
mowa w art. 4 pkt 9 ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych.
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4. Ministra Zdrowia (RPO-491554-XII/04) z dnia 10 stycznia
2005 r. – w sprawie dokumentów potwierdzajàcych uprawnienie do
bezp∏atnego zaopatrzenia w leki.

Zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28.09.2004 r.
w sprawie recept lekarskich, leki dla osób uprawnionych do bezp∏at-
nego zaopatrzenia w leki wydaje si´ na podstawie ksià˝ki inwalidy
wojennego, legitymacji osoby represjonowanej lub na podstawie in-
nego dokumentu potwierdzajàcego prawo do korzystania z tych
Êwiadczeƒ, albo na podstawie ksià˝eczki wojskowej. Z informacji na
stronie internetowej Ministra Zdrowia dotyczàcej uprawnieƒ do bez-
p∏atnego zaopatrzenia w leki inwalidów wojennych, ich ma∏˝onków
pozostajàcych na ich wy∏àcznym utrzymaniu, wdów i wdowców po
poleg∏ych ˝o∏nierzach i zmar∏ych inwalidach wojennych uprawnio-
nych do renty rodzinnej oraz osób represjonowanych wynika, ˝e oso-
by te muszà przedstawiç lekarzowi i farmaceucie szereg dokumen-
tów, m.in. zaÊwiadczenie z urz´du skarbowego o nieuzyskiwaniu
dochodów podlegajàcych opodatkowaniu, odpis aktu ma∏˝eƒstwa.
Sytuacja ta powoduje dezorientacj´ lekarzy i farmaceutów przy wy-
stawianiu i realizacji recept, natomiast po stronie uprawnionych po-
wstaje poczucie bezradnoÊci i krzywdy. Ponadto jak wynika ze wspo-
minanej informacji, osoby uprawnione do bezp∏atnego zaopatrzenia
w leki mogà ubiegaç si´ o wydanie przez NFZ decyzji ustalajàcej pra-
wo do tych Êwiadczeƒ. Rzecznik podkreÊli∏, ˝e prawo do bezp∏atnego
zaopatrzenia w leki nie jest uprawnieniem samoistnym, ale konse-
kwencjà wczeÊniejszej decyzji administracyjnej przyznajàcej status
inwalidy wojskowego, inwalidy wojennego, lub osoby represjonowa-
nej. Konieczne jest jednoznaczne uregulowanie sprawy dokumentów
niezb´dnych do potwierdzania uprawnieƒ do bezp∏atnego zaopatrze-
nia w leki. 

Minister Zdrowia (11.02.2005 r.) poinformowa∏, ˝e w § 22 rozpo-
rzàdzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich okreÊlono, i˝
leki dla osób, o których mowa w art. 45, 46 i 66 ust. 1 pkt 2 ustawy
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków pu-
blicznych, wydaje si´ na podstawie ksià˝ki inwalidy wojennego, legi-
tymacji osoby represjonowanej lub innego dokumentu potwierdzajà-
cego prawo do korzystania z tych uprawnieƒ albo na podstawie
ksià˝eczki wojskowej. Tak sformu∏owany przepis nie zamyka katalo-
gu dokumentów, które potwierdzajà to uprawnienie. Od 1.01.2006 r.
Polska b´dzie zobowiàzana wprowadziç Europejskà Kart´ Ubezpie-
czenia Zdrowotnego. Obecnie trwajà prace koncepcyjne dotyczàce tej
Karty. Kwestie potwierdzania prawa do Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej
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wiajàcy przeprowadzanie badaƒ psychofizjologicznych. Rzecznik pro-
si o udzielenie informacji, na jakim etapie prac legislacyjnych znaj-
duje si´ projekt nowelizacji oraz zwraca si´ o rozwa˝enie mo˝liwoÊci
ich przyspieszenia. 

8. Wiceprezesa Rady Ministrów – Ministra Gospodarki i Pracy
(RPO-422814-IX/02) z dnia 11 stycznia 2005 r. – w sprawie bra-
ku mo˝liwoÊci uzyskania przez zwalnianych funkcjonariuszy s∏u˝b
mundurowych prawa do zasi∏ku dla bezrobotnych. 

W zwiàzku z dalszym istnieniem luki prawnej uniemo˝liwiajàcej
uzyskanie zasi∏ku dla bezrobotnych przez zwalnianych funkcjonariu-
szy Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego i Agencji Wywiadu,
Stra˝y Granicznej, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, Biura Ochrony Rzà-
du, S∏u˝by Wi´ziennej oraz S∏u˝by Celnej, Rzecznik Praw Obywatel-
skich prosi o poinformowanie, na jakim etapie prac legislacyjnych
znajduje si´ obecnie projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy, oraz zwraca si´ o spowodowanie
ewentualnego przyspieszenia prac nad nowelizacjà. 

9. Ministra SprawiedliwoÊci (RPO-453872-II/03) z dnia 11 stycz-
nia 2005 r. – w sprawie potrzeby wprowadzenia Êrodka zapobiegaw-
czego w postaci nakazu czasowego opuszczenia przez podejrzanego
(oskar˝onego) mieszkania zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.

Z odpowiedzi Ministra SprawiedliwoÊci na wystàpienie Rzecznika
z dnia 3.12.2004 r. w tej sprawie, wynika, ˝e wprowadzajàc powy˝-
szy Êrodek zapobiegawczy nale˝a∏oby zapewniç podejrzanym (oskar-
˝onym) sieç schronisk, do których mogliby si´ udaç w przypadku
orzeczenia w stosunku do nich takiego nakazu. Paradoksalnie sieç
schronisk i noclegowni jest ju˝ tworzona na podstawie obowiàzujàce-
go prawa, z tym ˝e w miejscach tych nie sà umieszczani sprawcy
czynów, lecz ich ofiary. Sprawca natomiast pozostaje w mieszkaniu.
Nie jest te˝ trafna argumentacja odwo∏ujàca si´ do przepisów ustawy
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmia-
nie Kodeksu cywilnego, jako przemawiajàcych za tym, ˝e wprowadze-
nie nakazu opuszczenia mieszkania przez sprawc´ pozostawa∏oby
w sprzecznoÊci z ograniczeniami „eksmisji na bruk”. Ustawodawca,
wbrew sugestiom zawartym w piÊmie Ministra SprawiedliwoÊci, nie
zdecydowa∏ si´ na obj´cie osób zn´cajàcych si´ nad rodzinà ochronà
w zakresie prawa do lokalu socjalnego. Rzecznik Praw Obywatelskich
ponownie zwraca si´ o rozwa˝enie potrzeby zmiany przepisów obo-
wiàzujàcych w tym zakresie. 
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Taka sama sytuacja ma miejsce wówczas, gdy odp∏atnoÊç za wyko-
nanie umowy zlecenia, agencji lub innej umowy o Êwiadczenie us∏ug,
do której stosuje si´ przepisy dotyczàce zlecenia, okreÊlono kwotowo,
w kwotowej stawce godzinowej, akordowej lub prowizyjnie. Przy usta-
laniu podstawy wymiaru sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne nie
majà zastosowania wobec skar˝àcych przepisy rozporzàdzenia Mini-
stra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szcze-
gó∏owych zasad ustalania podstawy wymiaru sk∏adek na ubezpiecze-
nia emerytalne i rentowe. Art. 21 ustawy o systemie ubezpieczeƒ
spo∏ecznych upowa˝nia ministra w∏aÊciwego do spraw zabezpiecze-
nia spo∏ecznego do okreÊlenia w drodze rozporzàdzenia szczegó∏o-
wych zasad ustalania podstawy wymiaru sk∏adek, z uwzgl´dnieniem
ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy oraz wy∏àcze-
nia z podstawy wymiaru sk∏adek niektórych rodzajów przychodów.
Z przepisu tego nie wynika natomiast upowa˝nienie do zró˝nicowa-
nia w tym wzgl´dzie sytuacji podmiotów, których podstaw´ wymiaru
sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne, zgodnie z postanowieniami
ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych, stanowi przychód. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Polityki Spo∏ecznej (11.02.
2005 r.) poinformowa∏, ˝e ewentualna zmiana przepisów rozporzà-
dzenia z dnia 18.12. 1998 r. w sprawie szczegó∏owych zasad ustala-
nia podstawy wymiaru sk∏adek na ubezpieczenia emerytalne i rento-
we, oraz wprowadzenie stosowania wy∏àczeƒ z podstawy wymiaru
przewidzianych w rozporzàdzeniu w odniesieniu do przychodów uzy-
skiwanych przez zleceniobiorców oznacza∏oby zmniejszenie wp∏ywów
do FUS, jak równie˝ trudnoÊci w post´powaniu dowodowym i kon-
trolnym. 

7. Marsza∏ka Sejmu RP (RPO-413939-IX/02) z dnia 11 stycz-
nia 2005 r. – w sprawie prowadzenia badaƒ poligraficznych w sto-
sunku do kandydatów na funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej. 

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji, podzielajàc poglàd
Rzecznika Praw Obywatelskich o niekonstytucyjnoÊci § 5 ust. 1 pkt
2 rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji
z dnia 16.05. 2002 r. w sprawie szczegó∏owego trybu prowadzenia
post´powania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegajàcych si´
o przyj´cie do s∏u˝by w Stra˝y Granicznej, poinformowa∏, ˝e zostanie
wprowadzona nowelizacja ustawy z dnia 12.10.1990 r. o Stra˝y Gra-
nicznej, w której zawarto propozycj´ stanowiàcà podstaw´ do prze-
prowadzania badaƒ psychofizjologicznych wobec kandydatów do
s∏u˝by. Z projektu nowelizacji wynika, i˝ wprowadzono zapis umo˝li-
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porzàdzenia okreÊlenia „danej broni”, co da∏oby podstaw´ do uznania
zgodnoÊci aktu podustawowego z upowa˝nieniem wynikajàcym z art.
16 ust. 3 ustawy. WàtpliwoÊci Rzecznika budzi tak˝e stosowanie
wzoru karty egzaminacyjnej w teoretycznej cz´Êci egzaminu. Komisja
egzaminacyjna imiennie przydziela egzaminowanym zestawy pytaƒ.
Taki sposób przeprowadzania egzaminu stwarza mo˝liwoÊç nadu˝yç
i sprawia wra˝enie, ˝e o zdaniu egzaminu decyduje nie tyle wiedza,
ile wola komisji. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewn´trznych i Admi-
nistracji (11.02.2005 r.) poinformowa∏, ˝e uregulowanie zawarte
w rozporzàdzeniu obejmuje znajomoÊç postanowieƒ dotyczàcych po-
siadania i u˝ywania broni w ogólnoÊci, a nie tylko danego rodzaju
broni, co mo˝e sugerowaç przekroczenie upowa˝nienia ustawowego
zawartego w art. 16 ust. 3 ustawy o broni i amunicji. Nale˝y jednak
mieç na uwadze, ˝e przepisy tej ustawy oraz wydanych na jej podsta-
wie aktów wykonawczych regulujà zagadnienie zgodnego z prawem
posiadania i u˝ywania broni odnoszàc si´ ogólnie do wszystkich ro-
dzajów broni wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy, nie regulujà zaÊ
w sposób szczególny tego zagadnienia w odniesieniu do jej poszcze-
gólnych rodzajów. Prawid∏owo opracowane pytania do testów egzami-
nacyjnych powinny obejmowaç sprawdzenie znajomoÊci przepisów
dotyczàcych posiadania i u˝ywania danej broni, a nie przepisów ma-
jàcych zastosowanie wy∏àcznie do innych rodzajów broni ni˝ ta,
o którà ubiega si´ osoba egzaminowana. Ponadto nie wydaje si´
s∏usznym zarzut mo˝liwoÊci nadu˝yç ze strony komisji egzaminacyj-
nej w odniesieniu do wzoru karty egzaminacyjnej. Karta egzamina-
cyjna obowiàzujàca przy cz´Êci teoretycznej egzaminu jest imienna,
jednak nie zawiera pytaƒ, a jedynie tabelk´, w której egzaminowany
skreÊla wybrany wariant odpowiedzi. Wydaje si´, ˝e taka forma karty
egzaminacyjnej zak∏ada otrzymanie przez egzaminowanego osobnego
zestawu pytaƒ.

11. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury (RPO-
-431187-I/04) z dnia 11 stycznia 2005 r. – w sprawie wysokoÊci
sk∏adek cz∏onkowskich ustalanych przez samorzàdy zawodowe archi-
tektów, in˝ynierów budownictwa oraz urbanistów. 

Nawiàzujàc do wystàpienia z dnia 14.01.2004 r., Rzecznik ponow-
nie zwraca si´ o rozwa˝enie, aby w trakcie nowelizacji ustawy o sa-
morzàdach zawodowych architektów, in˝ynierów budownictwa oraz
urbanistów zaproponowaç rozwiàzania regulujàce kwesti´ sk∏adek
cz∏onkowskich i innych op∏at na rzecz samorzàdu, a w szczególnoÊci
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie SprawiedliwoÊci (3.02.2005 r.)
poinformowa∏, ˝e w Urz´dzie Pe∏nomocnika Rzàdu do Spraw Równe-
go Statusu Kobiet i M´˝czyzn, w Êcis∏ej wspó∏pracy z Ministerstwem
SprawiedliwoÊci, opracowano projekt ustawy o przeciwdzia∏aniu
przemocy w rodzinie. Projekt ustawy znajduje si´ obecnie na etapie
prac sejmowych. Projekt zawiera opracowany w Ministerstwie przepis
kreujàcy nowy Êrodek zapobiegawczy, który móg∏by byç stosowany
do sprawcy przest´pstwa pope∏nionego z u˝yciem przemocy lub groê-
by bezprawnej wobec cz∏onka rodziny. Zgodnie z projektem, je˝eli za-
chodzà przes∏anki do zastosowania tymczasowego aresztowania
w stosunku do oskar˝onego (podejrzanego) o przest´pstwo pope∏nio-
ne z u˝yciem przemocy lub groêby bezprawnej wobec cz∏onka rodzi-
ny, sàd mo˝e zamiast tymczasowego aresztowania zastosowaç dozór
Policji pod warunkiem zobowiàzania si´ oskar˝onego (podejrzanego)
do opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym
w wyznaczonym przez sàd terminie i do pobytu w okreÊlonym miej-
scu. W razie z∏o˝enia takiego zobowiàzania, ograniczenie przewidzia-
ne w art. 275 § 2 Kpk mog∏oby tak˝e polegaç na powstrzymywaniu
si´ od kontaktu z pokrzywdzonym w okreÊlony sposób. Sàd umarza-
jàc warunkowo post´powanie karne wobec sprawcy przest´pstwa po-
pe∏nionego z u˝yciem przemocy lub groêby bezprawnej wobec cz∏on-
ka rodziny bàdê zawieszajàc wykonanie kary za takie przest´pstwo,
móg∏by na∏o˝yç na oskar˝onego obowiàzek powstrzymania si´ od
przebywania w okreÊlonym Êrodowisku lub miejscu oraz od kontak-
tów z pokrzywdzonym lub innymi osobami, w okreÊlony sposób. 

10. Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji (RPO-
-492908-IX/04) z dnia 11 stycznia 2005 r. – w sprawie zakresu
egzaminu ze znajomoÊci przepisów dotyczàcych posiadania broni
oraz umiej´tnoÊci pos∏ugiwania si´ bronià. 

TreÊç rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych i Administra-
cji z dnia 20.03.2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomoÊci przepi-
sów dotyczàcych posiadania broni oraz umiej´tnoÊci pos∏ugiwania
si´ bronià, zdaniem Rzecznika wykracza poza zakres upowa˝nienia
ustawowego. Przepis art. 16 ust. 3 ustawy o broni i amunicji stano-
wi, ˝e egzamin powinien sk∏adaç si´ z cz´Êci teoretycznej dotyczàcej
znajomoÊci przepisów w zakresie zgodnego z prawem posiadania
i u˝ywania danej broni, czyli okreÊlonego rodzaju broni, natomiast
w rozporzàdzeniu mowa jest ogólnie o broni, przez co nale˝y rozu-
mieç wszystkie rodzaje broni okreÊlone w art. 4 ust. 1 ustawy. W ta-
kiej sytuacji zasadnym by∏oby wprowadzenie do treÊci § 3 ust. 1 roz-
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13. Ministra Infrastruktury (RPO-483412-X/04) z dnia 13
stycznia 2005 r. – w sprawie skarg dotyczàcych pobierania op∏at za
przejazd autostradà mimo istotnych utrudnieƒ w ruchu pojazdów
spowodowanych pracami remontowymi. 

W ocenie Rzecznika przepisy rozporzàdzenia Ministra Infrastruk-
tury z dnia 29.04.2004 r. w sprawie op∏at za przejazd autostradà nie
gwarantujà nale˝ytej ochrony praw u˝ytkowników autostrad, nie
przewidujà bowiem uwzgl´dniania utrudnieƒ w ruchu pojazdów, wy-
nikajàcych z prac remontowych, jako elementu wp∏ywajàcego na wy-
sokoÊç op∏aty za przejazd. Op∏aty te mogà byç zmienione jedynie po
uzgodnieniu z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad
oraz muszà uwzgl´dniaç warunki okreÊlone w umowie koncesyjnej.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca si´ o rozwa˝enie dokonania
nowelizacji rozporzàdzenia, która wprowadzi∏aby mo˝liwoÊç zmniej-
szania wysokoÊci op∏at za przejazd autostradà, niezale˝nie od posta-
nowieƒ umowy koncesyjnej, w przypadku prowadzenia prac remon-
towych na autostradzie, powodujàcych istotne utrudnienia w ruchu
pojazdów samochodowych. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury (21.03.2005 r.)
poinformowa∏, ˝e brak jest ustawowego upowa˝nienia do dokonania no-
welizacji rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29.04.2004 r.
w sprawie op∏at za przejazd autostradà. Ponadto zmiany przepisów
prawnych, które pociàgajà za sobà skutki finansowe dla koncesjonariu-
sza, a nie majà odzwierciedlenia w zapisach umowy koncesyjnej wiàza-
∏yby si´ z koniecznoÊcià wyp∏acenia koncesjonariuszowi odszkodowania
przez Skarb Paƒstwa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
czyni ustalenia z koncesjonariuszem w celu przyspieszenia realizacji re-
montu autostrady i minimalizacji utrudnieƒ w ruchu. 

14. Ministra Zdrowia (RPO-494371-XII/05) z dnia 13 stycznia
2005 r. – w sprawie dost´pu ubezpieczonych do leczenia preparatem
Glivec. 

Wielu chorych na przewlek∏à bia∏aczk´ szpikowà pozbawionych jest
mo˝liwoÊci leczenia preparatem Glivec, ocenianym jako jedyny sku-
teczny lek w przypadku tego schorzenia. Wynika to ze znaczàcego
wzrostu ceny preparatu w okresie ostatniego roku. Programem lecze-
nia obj´ta jest tylko cz´Êç chorych. Pozostali oczekujà na terapi´. Na-
rodowy Fundusz Zdrowia nie refundowa∏ w 2004 r. kosztów wzrostu
ceny preparatu, co powodowa∏o pogarszanie sytuacji szpitali prowa-
dzàcych leczenie przewlek∏ej bia∏aczki szpikowej. Odstàpienie od w∏a-
Êciwej i skutecznej terapii powoduje nieodwracalne skutki zdrowotne
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kryteria, jakimi powinien kierowaç si´ organ samorzàdu ustalajàc
ich wysokoÊç, która powinna byç zwiàzana z nak∏adem pracy i kosz-
tami ponoszonymi przez samorzàd, jak równie˝ okreÊlaç ich górnà
granic´. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi równie˝ o poinformowa-
nie, na jakim etapie znajdujà si´ obecnie prace legislacyjne nad no-
welizacjà ustawy. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury (31.01.2005 r.)
poinformowa∏, ˝e obecnie Ministerstwo nie prowadzi prac nad noweliza-
cjà ustawy. Odnoszàc si´ do kwestii wysokoÊci sk∏adek w powiàzaniu
z trudnà sytuacjà materialnà lub statusem spo∏ecznym cz∏onków izb,
Podsekretarz Stanu stwierdzi∏, ˝e cz∏onkostwo w izbie samorzàdu zawo-
dowego jest istotne tylko dla osób czynnych zawodowo. Dobrym przy-
k∏adem praktyki w izbach okr´gowych in˝ynierów budownictwa jest
udzielanie zapomóg na podstawie uchwalonych regulaminów, dla cz∏on-
ków izb, którzy znaleêli si´ w trudnej sytuacji losowej. Sk∏adki cz∏onków,
którzy zawieszajà na czas okreÊlony swoje cz∏onkostwo w izbie, sà uma-
rzane. 

12. Wiceprezesa Rady Ministrów – Ministra Polityki Spo∏ecz-
nej (RPO-474052-XI/04) z dnia 12 stycznia 2004 r. – w sprawie
rodzin zast´pczych.

Nawiàzujàc do odpowiedzi Ministerstwa Polityki Spo∏ecznej z dnia
19.11.2004 r. na wystàpienie z dnia 27.10.2004 r., Rzecznik Praw
Obywatelskich stwierdzi∏, i˝ obecna regulacja systemu rodzinnej
opieki nad dzieckiem w coraz wi´kszym zakresie uwzgl´dnia standar-
dy ochrony praw dziecka, w∏àcznie z podstawowym prawem dziecka
do ˝ycia w rodzinie. Brak definicji rodziny spokrewnionej i wyst´pu-
jàce na tym tle niejasnoÊci oczywiÊcie wymagajà wyeliminowania.
Jednak˝e koncepcja przebudowy dotychczasowego systemu w kie-
runku zrezygnowania z rodzin zast´pczych spokrewnionych, w opinii
Rzecznika nie jest w∏aÊciwa. Nieprawid∏owoÊci wyst´pujàce w funk-
cjonowaniu rodzin zast´pczych, szczególnie tych blisko spokrewnio-
nych z dzieckiem, nie wynikajà z wadliwych regulacji prawnych, lecz
sà efektem u∏omnego ich stosowania. Pe∏nienie funkcji rodziny za-
st´pczej podlega kontroli instytucji pomocy spo∏ecznej, a dostrze˝one
nieprawid∏owoÊci powinny byç za poÊrednictwem tych instytucji od-
powiednio korygowane. Dopiero gdy nie jest to mo˝liwe, nieprawid∏o-
woÊci te powinny byç eliminowane poprzez podejmowanie kroków
w kierunku rozwiàzania rodziny zast´pczej i pilne znalezienie dziec-
ku innego Êrodowiska. 
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dzenie niezgodnoÊci wymienionego rozporzàdzenia z Konstytucjà
i ustawà o samorzàdzie gminnym. WàtpliwoÊci budzi, czy post´powa-
nie poprzedzajàce wydanie rozporzàdzenia prowadzone by∏o wystar-
czajàco wnikliwie oraz czy w wystarczajàcym stopniu uwzgl´dniony
zosta∏ interes spo∏eczny samorzàdu gminy Racià˝. Rzecznik Praw
Obywatelskich zwraca si´ o podj´cie dzia∏aƒ w celu zmiany wspo-
mnianego rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 27.07.2004 r., po-
przez uchylenie przepisu dotyczàcego zmiany granicy mi´dzy gminà
Racià˝ a gminà o statusie miasta Racià˝, albo poprzez wprowadzenie
przepisu przesuwajàcego termin wejÊcia w ˝ycie tego przepisu, po
rozpatrzeniu sprawy przez Trybuna∏ Konstytucyjny. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewn´trznych
i Administracji (11.02.2005 r.) poinformowa∏, ˝e w wyniku omawia-
nej zmiany granic zachowana zosta∏a ustawowa zasada jednorodno-
Êci uk∏adu przestrzennego i osadniczego obu gmin. Nie zosta∏y naru-
szone wi´zi spo∏eczne, kulturowe i historyczne na terenach obj´tych
wnioskiem. Zmiana granic nastàpi∏a na wniosek Rady Miejskiej
w Racià˝u. Informacje zawarte w wystàpieniu Rzecznika znane by∏y
w trakcie rozpatrywania wniosku dotyczàcego zmiany granic. Propo-
zycje, aby podjàç dzia∏ania w celu zmiany rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 27.07.2004 r., nie znajdujà uzasadnienia.

16. Ministra Ârodowiska (RPO-436549-X/03) z dnia 17 stycz-
nia 2005 r. – w sprawie problemu u˝ywania wód Nysy ¸u˝yckiej do
zalania wyrobisk pokopalnianych w niemieckiej miejscowoÊci Berz-
dorf oraz przerzutu wody do zlewni rzeki Szprewy. 

Wójt Gminy Przewóz zasygnalizowa∏ Rzecznikowi Praw Obywatel-
skich post´pujàce obni˝anie si´ poziomu wód podpowierzchniowych,
wynikajàce z opadania poziomu Nysy ¸u˝yckiej. W konsekwencji
prowadzi to do wysychania studni przydomowych oraz procesu wy-
suszania gleby, czego nast´pstwem jest obni˝anie si´ iloÊci plonów
zbieranych przez miejscowych rolników i zmniejszanie si´ op∏acalno-
Êci produkcji. W∏adze samorzàdowe gminy Przewóz uwa˝ajà, ˝e ko-
nieczne jest rozwiàzanie problemu zaopatrzenia w wod´ i budowy
systemów nawadniania. Sugerujà wybudowanie zbiorników retencyj-
nych w celu kontrolowania poziomu Nysy ¸u˝yckiej oraz systemu
nawadniania dla przywrócenia poziomu i op∏acalnoÊci produkcji rol-
nej. W ocenie w∏adz samorzàdowych rozwiàzanie problemu zaopa-
trzenia w wod´ mo˝e nastàpiç jedynie poprzez wybudowanie sieci
wodociàgowej. Obecnie gmina nie jest w stanie sfinansowaç takiej
inwestycji z powodu braku Êrodków. Wójt Gminy zwraca∏ si´ do Mi-
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i spo∏eczne, niewspó∏mierne do kosztów zalecanego leczenia. Rzecznik
Praw Obywatelskich zwraca si´ o spowodowanie zbadania sprawy do-
st´pu ubezpieczonych do leczenia preparatem Glivec na tle mo˝liwoÊci
i obowiàzków w∏adz publicznych w tym zakresie, a tak˝e poinformowa-
nie o zamierzeniach resortu odnoÊnie zapewnienia tej grupie chorych
w∏aÊciwego dost´pu do leczenia oraz bezpieczeƒstwa zdrowotnego. 

Minister Zdrowia (21.02.2005 r.) poinformowa∏, ˝e wystàpi∏ w try-
bie nadzoru do Prezesa NFZ oraz dyrektorów oddzia∏ów wojewódzkich
NFZ z ˝àdaniem przedstawienia planowanych dzia∏aƒ w zakresie za-
bezpieczenia Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej w cz´Êci dotyczàcej progra-
mów terapeutycznych z zastosowaniem preparatu Imatinib do koƒca
2005 r. Z wyjàtkiem Podkarpackiego Oddzia∏u Wojewódzkiego NFZ
nie odnotowano przypadków zaprzestania leczenia. Minister Zdrowia
ponownie wystàpi∏ do Prezesa NFZ z ˝àdaniem udzielenia informacji
o przyczynie niezabezpieczenia ciàg∏oÊci leczenia w tym oddziale.
Obecnie wszyscy Êwiadczeniobiorcy leczeni w 2004 r. majà zapewnio-
nà ciàg∏oÊç leczenia. W zwiàzku ze wzrostem ceny miesi´cznej terapii
preparatem Glivec, Narodowy Fundusz Zdrowia podjà∏ rozmowy
z przedstawicielami firmy Novartis w celu rozwiàzania zaistnia∏ego
problemu. Wynikiem negocjacji jest ustalenie ceny preparatu Imatinib
na poziomie ubieg∏orocznym. Ministerstwo Zdrowia przygotowa∏o pro-
jekt nowelizacji ustawy o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze Êrodków publicznych, b´dàcy obecnie przedmiotem uzgod-
nieƒ zewn´trznych. Projekt wprowadza nowà grup´ produktów
leczniczych refundowanych – leki specjalistycznego stosowania. Prze-
pisy te majà wype∏niç luk´ powsta∏à w wyniku zaprzestania wydawa-
nia przez NFZ decyzji indywidualnych w sprawach terapii lekowych. 

15. Prezesa Rady Ministrów (RPO-480105-X/04) z dnia 14
stycznia 2005 r. – w sprawie zmiany granic gminy Racià˝. 

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ Wójt Gminy Racià˝
w sprawie zmiany granic tej gminy, co polega∏o na w∏àczeniu cz´Êci
obszaru gminy Racià˝ do obszaru gminy o statusie miasta Racià˝, na
mocy § 1 pkt 4 lit. a rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 27.07.
2004 r. w sprawie ustalenia granic, zmiany nazw i siedzib w∏adz nie-
których gmin i miast oraz nadania miejscowoÊci statusu miasta.
Zdaniem Wójta Gminy Racià˝ zmiana ta narusza prawa i interes
mieszkaƒców, cz∏onków wspólnoty samorzàdowej gminy Racià˝. Po-
nadto nie zachowano procedur obowiàzujàcych przy dokonywaniu
tego rodzaju zmian. W dniu 8.12.2004 r. pe∏nomocnik gminy Racià˝
z∏o˝y∏ w tej sprawie wniosek do Trybuna∏u Konstytucyjnego o stwier-
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opuszczenia miejsca zamieszkania. Informacje o znikomym wykorzy-
staniu instrumentu prawnego pozwalajàcego na na∏o˝enie na oskar-
˝onego (podejrzanego) obowiàzku polegajàcego na zakazie zbli˝ania
si´ do pokrzywdzonego, potwierdzi∏ Komendant G∏ówny Policji. Pro-
blem ten sygnalizujà równie˝ kuratorzy sàdowi. Z odpowiedzi Mini-
stra SprawiedliwoÊci wynika jednak, i˝ nie zachodzi potrzeba zmiany
obowiàzujàcych przepisów w tym zakresie. Rzecznik prosi o przed-
stawienie opinii dotyczàcej proponowanej nowelizacji uregulowaƒ
prawnych, a tak˝e o uwagi zwiàzane z poruszonym zagadnieniem. 

Pe∏nomocnik Rzàdu do spraw Równego Statusu Kobiet i M´˝-
czyzn (27.01.2005 r.) poinformowa∏a, ˝e w projekcie ustawy o prze-
ciwdzia∏aniu przemocy w rodzinie postulowa∏a regulacj´, która po-
zwoli∏aby na izolacj´ sprawcy od ofiary przemocy, zw∏aszcza zmian´
art. 275 § 2 Kpk, jednak˝e ze wzgl´du na zdecydowany sprzeciw Mini-
stra SprawiedliwoÊci taka regulacja nie znalaz∏a si´ w przyj´tym przez
Rad´ Ministrów w dniu 20.12.2004 r. projekcie ustawy. Rzàdowy pro-
jekt zawiera jedynie przepis pozwalajàcy na zamian´ tymczasowego
aresztowania na dozór policyjny pod warunkiem zobowiàzania si´
przez sprawc´ przemocy w rodzinie do przebywania w okreÊlonym
miejscu. Takie rozwiàzanie jest daleko niewystarczajàce dla ochrony
ofiar przemocy domowej i zapewnienia im bezpieczeƒstwa. Pe∏nomoc-
nik popiera argumenty przedstawione przez Rzecznika Praw Obywa-
telskich przemawiajàce za potrzebà wprowadzenia odpowiednich
zmian w obowiàzujàcych przepisach. 

18. Ministra SprawiedliwoÊci (RPO-487241-IX/04) z dnia 19
stycznia 2005 r. – w sprawie niekonstytucyjnoÊci rozporzàdzenia
Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 14.11.1996 r. w sprawie regulaminu
dyscyplinarnego funkcjonariuszy S∏u˝by Wi´ziennej. 

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wp∏yn´∏o pismo z proÊbà o wy-
stàpienie do Trybuna∏u Konstytucyjnego w kwestii zbadania zgodno-
Êci z Konstytucjà przepisów rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 14.11.1996 r. w sprawie regulaminu dyscyplinarnego funkcjo-
nariuszy S∏u˝by Wi´ziennej. Powy˝sze rozporzàdzenie stanowi wyko-
nanie delegacji zawartej w art. 133 ustawy z dnia 26.04.1996 r.
o S∏u˝bie Wi´ziennej. W ocenie Rzecznika rozporzàdzenie koliduje
z delegacjà ustawowà, bowiem zosta∏ w nim zamieszczony rozdzia∏
regulujàcy kwestie wznowienia post´powania dyscyplinarnego, o któ-
rych nie ma mowy w upowa˝nieniu ustawowym. Tym samym
w przedstawionym zakresie brak w delegacji ustawowej wytycznych
dotyczàcych pe∏nej treÊci aktu wykonawczego. 
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nisterstwa Ârodowiska z proÊbà o rozwa˝enie mo˝liwoÊci partycypo-
wania w∏adz polskich w kosztach budowy sieci wodociàgowej, jednak
do tej pory nie otrzyma∏ odpowiedzi. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Ârodowiska (16.02.2005 r.)
poinformowa∏, ˝e d∏ugotrwa∏y deficyt opadów, jaki wystàpi∏ w latach
2003-2004 spowodowa∏ obni˝enie poziomu wód powierzchniowych
i podziemnych. Brak wody w studniach gospodarczych to rezultat
suszy, a nie poboru wody z Nysy ¸u˝yckiej przez stron´ niemieckà.
Minister Ârodowiska dysponuje jedynie Êrodkami finansowymi zapi-
sanymi w ustawie bud˝etowej na realizacj´ zadaƒ celowych. Ârodków
tych w Êwietle obowiàzujàcego prawa nie mo˝na przeznaczyç na dofi-
nansowanie zadaƒ realizowanych przez samorzàdy. Istnieje mo˝li-
woÊç uzyskania dofinansowania na budow´ wodociàgu gminnego
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regio-
nalnego oraz z Funduszu SpójnoÊci. Na rzece Nysa ¸u˝ycka nie jest
planowana budowa zbiorników wodnych. Odr´bnà kwestià jest reali-
zacja na obszarze zlewni, na dop∏ywach do Nysy ¸u˝yckiej, tzw. pro-
gramu ma∏ej retencji, który przewiduje budow´ zbiorników retencyj-
nych do nawodnieƒ rolniczych i ustabilizowania wód gruntowych.
Programy ma∏ej retencji sà realizowane przez Wojewódzkie Zarzàdy
Melioracji i Urzàdzeƒ Wodnych, podleg∏e urz´dom marsza∏kowskim. 

17. Pe∏nomocnika Rzàdu do spraw Równego Statusu Kobiet
i M´˝czyzn (RPO-453872-II/03) z dnia 17 stycznia 2005 r. –
w sprawie potrzeby wprowadzenia Êrodka zapobiegawczego w postaci
nakazu czasowego opuszczenia przez podejrzanego (oskar˝onego)
mieszkania zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym oraz zakazu
zbli˝ania si´ do pokrzywdzonego.

W zwiàzku z licznymi informacjami wskazujàcymi na wyst´pujàce,
mimo wszcz´cia post´powania karnego w zwiàzku z podejrzeniem
pope∏niania przest´pstwa z art. 207 K.k., zagro˝enie ofiar dalszà
przemocà, Rzecznik Praw Obywatelskich dwukrotnie wystàpi∏ do Mi-
nistra SprawiedliwoÊci w sprawie mo˝liwoÊci zmiany brzmienia
art. 275 Kpk, poprzez dodanie zapisu o czasowym opuszczeniu przez
podejrzanego (oskar˝onego) wspólnego z pokrzywdzonym miejsca za-
mieszkania i zakazie zbli˝ania si´ do pokrzywdzonego. Na proÊb´
Rzecznika problem przeanalizowa∏o kilka organizacji pozarzàdowych.
Z uzyskanych odpowiedzi wynika, ˝e przypadki oddania oskar˝onego
(podejrzanego) pod dozór Policji, w po∏àczeniu z zakazem zbli˝ania
si´ do osoby pokrzywdzonej by∏y rzadkie, ale za to odnotowano du˝à
iloÊç spraw, w których to ofiary przest´pstwa by∏y zmuszone do
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zaj´ç rehabilitacyjnych dla dzieci i m∏odzie˝y niepe∏nosprawnej –
mieszkaƒców domów pomocy spo∏ecznej.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca si´ o informacj´ na temat
stanu dost´pu mieszkaƒców domów pomocy spo∏ecznej do rehabili-
tacji leczniczej i podj´cie dzia∏aƒ dla skutecznego wyegzekwowania
ich praw w tym zakresie. Ostatnio do Rzecznika nap∏yn´∏y sygna∏y
o braku zaj´ç rehabilitacyjnych dla dzieci i m∏odzie˝y niepe∏nospraw-
nej – mieszkaƒców domów pomocy spo∏ecznej, chocia˝ w istniejàcym
stanie prawnym domy pomocy spo∏ecznej dla dzieci i m∏odzie˝y nie-
pe∏nosprawnych intelektualnie sà zobowiàzane do organizowania re-
habilitacji leczniczej. 

Wiceprezes Rady Ministrów – Minister Polityki Spo∏ecznej
(21.02. 2005 r.) poinformowa∏a, ˝e powiadomiono Ministra Zdrowia
o sytuacji opisanej w wystàpieniu Rzecznika i poproszono, by przed-
si´wzià∏ stosowne dzia∏ania majàce na celu popraw´ dost´pnoÊci
dzieci i m∏odzie˝y przebywajàcej w domach pomocy spo∏ecznej do
Êwiadczeƒ medycznych polegajàcych na rehabilitacji leczniczej. Po-
nadto Minister Polityki Spo∏ecznej wystàpi do wszystkich wojewódz-
kich wydzia∏ów polityki spo∏ecznej o informacj´ o dost´pie dzieci
i m∏odzie˝y przebywajàcej w domach pomocy spo∏ecznej do Êwiad-
czeƒ medycznych polegajàcych na rehabilitacji leczniczej, a tak˝e do
pomocy dzieciom i m∏odzie˝y polegajàcej na dofinansowaniu zaopa-
trzenia w sprz´t rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i Êrodki
pomocnicze. Zbiorcza informacja zostanie przekazana w terminie
póêniejszym. 

21. Komendanta G∏ównego Policji (RPO-485719-II/04) z dnia
25 stycznia 2005 r. – w sprawie monitoringu stosowanego przez Po-
licj´.

W publikacji prasowej zamieszczonej w Gazecie Wyborczej z dnia
24.09.2004 r. opisano nieprawid∏owoÊci, do jakich dosz∏o w ¸odzi
przy wykorzystywaniu przez policjantów systemu monitoringu. Z ar-
tyku∏u wynika, ˝e w czerwcu 2004 r. Komenda G∏ówna Policji prze-
prowadzi∏a kontrol´ funkcjonowania tego systemu w ¸odzi, a tak˝e
planowane by∏y kontrole monitoringu w Warszawie i Szczecinie. Pro-
blem efektywnoÊci monitoringu by∏ tak˝e przedmiotem wystàpienia
Rzecznika z dnia 27.02.2004 r. (Informacja 1–3/2004, str. 46). Z od-
powiedzi wynika∏o, ˝e Komenda G∏ówna Policji opracowuje zbiorczà
informacj´ na ten temat. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca si´
o przekazanie wniosków wynikajàcych z badaƒ funkcjonowania sys-
temu monitoringu w ca∏ej Polsce. 
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie SprawiedliwoÊci (11.02.2005 r.)
poinformowa∏, ˝e kwestia uregulowania problematyki wznowienia po-
st´powania dyscyplinarnego w akcie wykonawczym, bez stosownego
upowa˝nienia ustawowego, zostanie poddana analizie przy okazji szer-
szej nowelizacji ustawy o S∏u˝bie Wi´ziennej. Prace nad projektem no-
welizacji zosta∏y podj´te w Centralnym Zarzàdzie S∏u˝by Wi´ziennej.
Wydaje si´ jednak, i˝ uchwalenie stosownych zmian w ustawie przez
obecny Sejm nie b´dzie mo˝liwe, w zwiàzku ze zbli˝ajàcym si´ up∏y-
wem kadencji. 

19. Prezesa Rady Ministrów (RPO-440538-X/03) z dnia 24
stycznia 2005 r. – w sprawie terminu przedawnienia nale˝noÊci
z tytu∏u nieuiszczenia op∏at za parkowanie pojazdów na drogach pu-
blicznych.

Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje, ˝e przepisy prawa nie
okreÊlajà terminu przedawnienia op∏at dodatkowych stanowiàcych
sankcj´ z tytu∏u nieuiszczenia op∏at za parkowanie pojazdów samo-
chodowych na drogach publicznych. Niektórzy przedstawiciele litera-
tury prawniczej wyra˝ajà poglàd, ˝e do roszczeƒ o zap∏at´ op∏at do-
datkowych z tytu∏u nieuiszczenia op∏at za parkowanie powinien mieç
odpowiednie zastosowanie przepis art. 70 Ordynacji podatkowej, któ-
ry ustanawia 5-letni termin przedawnienia. Poglàdu tego nie podziela
jednak Minister Finansów. Rzecznik Praw Obywatelskich skierowa∏
w tej sprawie pismo równie˝ do Ministra Infrastruktury, który stwier-
dzi∏, i˝ nie istnieje potrzeba zamieszczania w ustawie przepisu, który
expressis verbis okreÊla∏by termin przedawnienia tych˝e roszczeƒ,
gdy˝ zastosowanie majà tu odpowiednio przepisy Ordynacji podatko-
wej. Kwestia jakà jest termin przedawnienia zobowiàzania, jest na ty-
le istotna z punktu widzenia obywateli, ˝e powinna byç jasno i pre-
cyzyjnie okreÊlona przez ustawodawc´. Rzecznik Praw Obywatelskich
prosi o rozwa˝enie mo˝liwoÊci zainicjowania dzia∏aƒ legislacyjnych
na rzecz precyzyjnego okreÊlenia terminu przedawniania roszczeƒ
o zap∏at´ op∏at dodatkowych nak∏adanych w przypadku nieuiszcze-
nia op∏at za parkowanie. 

Prezes Rady Ministrów (8.02.2005 r.) wystàpi∏ do Ministra Infra-
struktury o podj´cie stosownych dzia∏aƒ ustawodawczych w porozu-
mieniu z Ministrem Finansów, w celu wyeliminowania istniejàcej luki
prawnej. 

20. Wiceprezesa Rady Ministrów – Ministra Polityki Spo∏ecz-
nej (RPO-477562-XI/04) z dnia 24 stycznia 2005 r. – w sprawie
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Art. 27 d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
ró˝nicuje sytuacj´ prawnà podatników podatku dochodowego od osób
fizycznych w zakresie prawa do zmniejszenia podatku o wp∏aty dokona-
ne na rzecz organizacji po˝ytku publicznego. Mianowicie pozbawia tego
prawa podatników, którzy prowadzà pozarolniczà dzia∏alnoÊç gospodar-
czà i dla których podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia
podatku. Sta∏o si´ tak, pomimo ˝e art. 27 ustawy o dzia∏alnoÊci
po˝ytku publicznego i wolontariacie przyznaje omawiane uprawnienie
wszystkim podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych.
W ocenie Rzecznika wy∏àczenie wspomnianej kategorii podatników
z mo˝liwoÊci zmniejszenia podatku o wp∏aty dokonane na rzecz organi-
zacji po˝ytku publicznego ma charakter dyskryminacyjny. Zró˝nicowa-
nie zosta∏o wprowadzone wed∏ug dowolnie ustalonego kryterium sposo-
bu obliczenia podatku i zwiàzanego z tym rodzaju sk∏adanego zeznania
podatkowego. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca si´ o podj´cie dzia-
∏aƒ w celu dostosowania krytykowanego rozwiàzania do standardów
konstytucyjnych. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (17.02.2005 r.)
poinformowa∏, ˝e wolà ustawodawcy by∏o aby podatnicy, którzy wy-
brali opodatkowanie na zasadach okreÊlonych w art. 30c ustawy oraz
podatnicy osiàgajàcy dochody z kapita∏ów pieni´˝nych opodatkowane
zgodnie z art. 30b ustawy nie mogli, co do zasady, korzystaç z ulg,
zwolnieƒ i odliczeƒ. Nie mo˝na zaakceptowaç zarzutu nierównego
traktowania podatników prowadzàcych pozarolniczà dzia∏alnoÊç go-
spodarczà, gdy˝ to oni dokonujàc wyboru sposobu opodatkowania
dochodów z tej dzia∏alnoÊci Êwiadomi sà nie tylko korzyÊci z takiego
wyboru p∏ynàcych, ale tak˝e ograniczeƒ z nim zwiàzanych.

24. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-490191-XI/04)
z dnia 27 stycznia 2005 r. – w sprawie uprawnieƒ uczniów o spe-
cjalnych potrzebach edukacyjnych.

Upowa˝nienie ustawowe w art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy o systemie
oÊwiaty okreÊla zakres materii, która winna byç uregulowana w wy-
danym na jego podstawie rozporzàdzeniu MENiS z dnia 7.09.2004 r.
Wspomniane rozporzàdzenie nie jest zgodne z upowa˝nieniem usta-
wowym, poniewa˝ nie zawiera regulacji ustalajàcych ogólne warunki
oraz sposób oceniania i przeprowadzania egzaminu koƒcowego (ma-
turalnego) dla grupy uczniów ze specyficznymi trudnoÊciami w ucze-
niu si´. W obowiàzujàcym w dniu 3.06.2004 r. stanie prawnym,
a wiec na podstawie rozporzàdzenia z dnia 21.03.2001 r., Dyrektor
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyda∏ Komunikat w sprawie
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Zast´pca Komendanta G∏ównego Policji (7.03.2005 r.) poinfor-
mowa∏, ˝e na terenie Polski w sieci monitoringu miejskiego dzia∏a
1748 kamer w 218 miastach. W 47 z nich planowane jest w najbli˝-
szym czasie uruchomienie kolejnych kamer. Ponadto w 65 nowych
miastach podj´to czynnoÊci zmierzajàce do powstania i uruchomie-
nia systemów. Monitorowanie wizyjne miejsc publicznych w znaczny
sposób podnosi sprawnoÊç dzia∏ania s∏u˝b patrolowych oraz pozwala
na prawid∏owà i skutecznà ich dyslokacj´. Spadek przest´pczoÊci na
konkretnym obszarze pozwala na przesuni´cie cz´Êci s∏u˝b patrolo-
wych Policji na inne tereny, nie obj´te zasi´giem kamer. Ponadto mo-
nitoring znaczàco przyczyni∏ si´ do zatrzymania sprawców prze-
st´pstw i wykroczeƒ na goràcym uczynku. Przyczyny braku reakcji
na wydarzenia przekazywane za pomocà kamer to: awaryjnoÊç syste-
mu, wady organizacyjne (zw∏aszcza doraênoÊç obserwacji monito-
rów), niska jakoÊç urzàdzeƒ rejestrujàcych, znikome oÊwietlenie noc-
ne obszaru chronionego kamerami. 

22. Ministra SprawiedliwoÊci – Prokuratora Generalnego (RPO-
-479912-IV/04) z dnia 26 stycznia 2005 r. – w sprawie dor´czania
pism sàdowych w sprawach cywilnych.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wp∏ywajà skargi obywateli, któ-
rym sàdy rozpoznajàce sprawy cywilne odmawiajà dokonywania do-
r´czeƒ na wskazanà skrytk´ pocztowà. Skargi te pochodzà przede
wszystkim od osób bezdomnych, dla których ta forma adresowania
przesy∏ek sàdowych pozwala∏aby w sposób najwygodniejszy i najbez-
pieczniejszy realizowaç prawo do sàdu. Rzecznik postuluje, aby do-
konywanie dor´czeƒ na skrytk´ pocztowà nast´powa∏o wy∏àcznie na
wniosek uczestnika post´powania. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie SprawiedliwoÊci (16.03.2005 r.)
poinformowa∏, ˝e dor´czanie pism sàdowych w post´powaniu sàdowym
poprzez pozostawianie ich w skrytkach pocztowych nie jest mo˝liwe
w obowiàzujàcym stanie prawnym. Rozwiàzanie problemu wymaga no-
welizacji Kodeksu post´powania cywilnego. Komisja Kodyfikacyjna
Prawa Cywilnego dzia∏ajàca przy Ministrze SprawiedliwoÊci zajmie si´
opracowaniem stosownego projektu przepisów w zakresie postulowa-
nym przez Rzecznika. 

23. Ministra Finansów (RPO-495925-VI/05) z dnia 27 stycznia
2005 r. – w sprawie ograniczeƒ w przekazywaniu 1% podatku na
rzecz organizacji po˝ytku publicznego. 

32



nie przewlek∏oÊci post´powania na podstawie tej ustawy. Warunkiem
dopuszczalnoÊci skargi jest, aby skarga do Trybuna∏u zosta∏a wniesio-
na w toku post´powania, a tak˝e aby Trybuna∏ nie wyda∏ jeszcze po-
stanowienia w przedmiocie dopuszczalnoÊci skargi. Badajàc dopusz-
czalnoÊç skargi wniesionej w oparciu o ten przepis, sàdy sprawdzajà,
czy post´powanie którego dotyczy skarga jest nadal w toku czy te˝ zo-
sta∏o zakoƒczone, przy czym stwierdzenie tej drugiej okolicznoÊci skut-
kuje zwykle odrzuceniem skargi. W ustawie nie ma zatem postawione-
go wprost wymogu, aby skarga wnoszona na podstawie art. 18 ust. 1
dotyczy∏a toczàcego si´ post´powania. Jakkolwiek art. 5 ust. 1 ustawy
wskazuje, i˝ skarga o stwierdzenie przewlek∏oÊci okreÊlonego post´po-
wania winna byç wniesiona w trakcie tego post´powania, to wprowa-
dzanie takiego samego warunku w przypadku skarg, o których mowa
w art. 18 ust. 1 wydaje si´ nieuzasadnione. 

Minister SprawiedliwoÊci (24.02.2005 r.) poinformowa∏, ˝e nie
mo˝na podzieliç poglàdu o niedopuszczalnoÊci skargi wniesionej na
podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o skardze na naruszenie prawa strony
do rozpoznania sprawy w post´powaniu sàdowym bez nieuzasadnionej
zw∏oki, je˝eli post´powanie przed sàdem polskim zosta∏o zakoƒczone.

26. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RPO-495202-VI/05)
z dnia 28 stycznia 2005 r. – w sprawie niejednolitych zasad ustala-
nia dochodu rolników. 

W artykule, który ukaza∏ si´ w dniu 18.01.2005 r. w „Rzeczpospo-
litej” zasygnalizowano problem ustalania dochodu rolnika. Obecny
stan prawny kszta∏tuje w ró˝ny sposób pozycj´ prawnà rolników, bo-
wiem z corocznego obwieszczenia Prezesa GUS wynika, ˝e dochód
miesi´czny z 1 ha przeliczeniowego wynosi 90,50 z∏, z ustawy o po-
mocy spo∏ecznej wynika, ˝e z 1 ha przeliczeniowego rolnik uzyskuje
dochód miesi´czny w wysokoÊci 194,00 z∏, natomiast z ustawy
o Êwiadczeniach rodzinnych wynika, ˝e miesi´czny dochód z 1 ha
przeliczeniowego odpowiada 50% kwoty 504,00 z∏, tj. 252,00 z∏.
Sprawa ta nabra∏a szczególnego rozg∏osu, gdy dzieci rolników rozpo-
cz´∏y procedur´ ubiegania si´ o stypendia finansowane ze Êrodków
Unii Europejskiej. Spora cz´Êç uczniów zosta∏a pozbawiona mo˝liwo-
Êci uzyskania tego stypendium z uwagi na zbyt wysoki dochód uzy-
skiwany z gospodarstwa. Obowiàzujàce zasady ustalania dochodu
rolników sà sprzeczne z zasadà przyzwoitej legislacji, a wi´c narusza-
jà zasad´ paƒstwa prawnego. Konieczne staje si´ pilne podj´cie prac
legislacyjnych majàcych na celu ujednolicenie zasad ustalania do-
chodu miesi´cznego rolników. 
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szczegó∏owych informacji o sposobie dostosowania warunków i form
przeprowadzania egzaminu maturalnego dla uczniów, o których mo-
wa w § 45 ust. 1 i 5 tego rozporzàdzenia. Komunikat wykracza dale-
ko poza zakres okreÊlony w przepisach na podstawie których zosta∏
wydany, gdy˝ odnosi si´ tak˝e do absolwentów posiadajàcych orze-
czenie o potrzebie kszta∏cenia specjalnego albo o potrzebie indywidu-
alnego nauczania wymienionych w § 45 ust. 2 rozporzàdzenia. Ko-
munikat, który nie jest w Êwietle Konstytucji êród∏em prawa,
reguluje materi´, która powinna byç uregulowana w rozporzàdzeniu.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca si´ o pilne uporzàdkowanie sy-
tuacji prawnej absolwentów wymagajàcych dostosowania wymagaƒ
edukacyjnych, tak aby by∏a ona zgodna z obowiàzujàcym porzàd-
kiem prawnym. 

Minister Edukacji Narodowej i Sportu (22.03.2005 r.) poinformo-
wa∏, ˝e w dniu 18.01.2005 r. zosta∏y podpisane dwa rozporzàdzenia:
w sprawie warunków organizowania kszta∏cenia, wychowania i opieki
dla dzieci i m∏odzie˝y niepe∏nosprawnych oraz niedostosowanych spo-
∏ecznie w przedszkolach, szko∏ach i oddzia∏ach ogólnodost´pnych lub
integracyjnych oraz w sprawie warunków organizowania kszta∏cenia,
wychowania i opieki dla dzieci i m∏odzie˝y niepe∏nosprawnych oraz
niedostosowanych spo∏ecznie w specjalnych przedszkolach, szko∏ach
i oddzia∏ach oraz w oÊrodkach. W rozporzàdzeniach tych uregulowano
m.in. kwestie zwiàzane z zapewnieniem uczniom i absolwentom
posiadajàcym orzeczenie o potrzebie kszta∏cenia specjalnego, odpo-
wiednich warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu w szkole
podstawowej, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egza-
minu potwierdzajàcego kwalifikacje zawodowe. Przepisy rozporzàdzeƒ
powierzajà opracowanie szczegó∏owej informacji o sposobie dostoso-
wania warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów
Dyrektorowi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

25. Ministra SprawiedliwoÊci (RPO-445831-IV/03) z dnia 28
stycznia 2005 r. – w sprawie stosowania przepisów ustawy o skar-
dze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w post´po-
waniu sàdowym bez nieuzasadnionej zw∏oki. 

Osoby, które przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy z dnia 17.06.
2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy
w post´powaniu sàdowym bez nieuzasadnionej zw∏oki, z∏o˝y∏y skarg´
do Europejskiego Trybuna∏u Praw Cz∏owieka, zarzucajàc naruszenie
prawa do rozpoznania sprawy w rozsàdnym terminie, mogà w okresie
6 miesi´cy od daty wejÊcia w ˝ycie ustawy wnieÊç skarg´ o stwierdze-
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blicznych z zaleceniem zasi´gni´cia opinii Komisji Samorzàdu Teryto-
rialnego i Polityki Regionalnej. 

28. Wiceprezesa Rady Ministrów – Ministra Polityki Spo∏ecznej
(RPO-439401-XI/03) z dnia 31 stycznia 2005 r. – w sprawie ochro-
ny praw dziecka w zwiàzku z realizacjà programów telewizyjnych
o placówkach opiekuƒczo-wychowawczych i ich wychowankach. 

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich nadal nap∏ywajà sygna∏y,
tak˝e ze strony dyrekcji placówek, o ró˝nego rodzaju problemach
i nieprawid∏owoÊciach na tle realizacji programów telewizyjnych o pla-
cówkach i ich wychowankach. Z wczeÊniejszej korespondencji w tej
sprawie (wystàpienie Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 4.03.
2004 r. i odpowiedê z dnia 29.03.2004 r. – Informacja 1–3/2004,
str. 51) wynika∏o, ˝e przedstawiciele Rady Pomocy Spo∏ecznej zobo-
wiàzali si´ zorganizowaç, przy wspó∏pracy Ministerstwa, grup´ robo-
czà z∏o˝onà z ekspertów, która podejmie si´ opracowania zasad relacji
mi´dzy dzieçmi przebywajàcymi w placówkach opiekuƒczo-wycho-
wawczych a przedstawicielami wszelkiego rodzaju Êrodków przekazu.
O pracach tego zespo∏u Rzecznik mia∏ byç informowany na bie˝àco,
jednak jak dotàd informacje takie nie zosta∏y przekazane. 

29. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, do wiadomoÊci:
Rektor Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza KoÊciuszki, Prze-
wodniczàcy Rady G∏ównej Szkolnictwa Wy˝szego (RPO-491024-
-I/04) z dnia 31 stycznia 2005 r. – w sprawie tytu∏ów zawodowych
nadawanych studentom koƒczàcym studia na kierunku architektura
krajobrazu. 

Studenci kierunku architektura krajobrazu na Wydziale Architek-
tury Politechniki Krakowskiej, gdy rozpoczynali studia w 2000 r. zo-
stali poinformowani, i˝ zgodnie z zarzàdzeniem Ministra Edukacji Na-
rodowej z dnia 9.04.1992 r. absolwenci tego wydzia∏u otrzymujà tytu∏
magistra in˝yniera architekta w specjalnoÊci: architektura i urbani-
styka lub architektura krajobrazu. Zgodnie z rozporzàdzeniem Mini-
stra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23.07.2004 r. w sprawie ro-
dzajów dyplomów i tytu∏ów zawodowych oraz wzorów dyplomów
wydawanych przez uczelnie, które uchyli∏o wspomniane zarzàdzenie,
absolwentom studiów magisterskich na kierunku architektura i urba-
nistyka nadaje si´ tytu∏ magistra in˝yniera architekta, a absolwentom
studiów zawodowych – na kierunku architektura i urbanistyka – tytu∏
in˝yniera architekta. Absolwentom studiów magisterskich na kierun-
kach technicznych, z wyjàtkiem kierunku architektura i urbanistyka,
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Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(9.02. 2005 r.) poinformowa∏a, ˝e do czasu powszechnego wprowa-
dzania rachunkowoÊci rolnej nie b´dzie mo˝liwe okreÊlenie faktycz-
nych dochodów ka˝dego gospodarstwa rolnego, a tym samym za-
stosowanie jednego kryterium przyznawania Êwiadczeƒ. W zwiàzku
z postulatami Êrodowisk wiejskich, zaproponowano wprowadzenie
nast´pujàcej zmiany w Uzupe∏nieniu Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego: „W przypadku, gdy rodzina
lub osoba uczàca si´ oraz student samodzielny finansowo utrzymu-
je si´ z gospodarstwa rolnego, przyjmuje si´ za podstaw´ obliczenia
dochodu przeci´tny dochód z 1 hektara przeliczeniowego og∏aszany
do dnia 30 paêdziernika ka˝dego roku przez Prezesa GUS, na pod-
stawie przepisów ustawy o podatku rolnym”. Aktualnie zakoƒczono
konsultacje spo∏eczne projektu rozporzàdzenia Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 25.08.2004 r. w sprawie przyj´cia Uzupe∏nienia Zin-
tegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Nowe
zapisy odnoszàce si´ do sposobu wyliczania dochodu z gospodar-
stwa rolnego przy ubieganiu si´ o stypendium mogà znaleêç zasto-
sowanie od roku szkolnego (akademickiego) 2005/2006. 

27. Prezesa Rady Ministrów (RPO-433599-IV/03) z dnia 31
stycznia 2005 r. – w sprawie braku podstaw prawnych do ubiega-
nia si´ o umorzenie, odroczenie bàdê roz∏o˝enie na raty nale˝noÊci
pieni´˝nych przypadajàcych Skarbowi Paƒstwa z tytu∏u u˝ytkowania
wieczystego, najmu bàdê dzier˝awy. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca∏ si´ do Ministra Finansów
oraz Ministra Infrastruktury z proÊbà o stworzenie podstaw praw-
nych do ubiegania si´ o umorzenie, odroczenie lub roz∏o˝enie na raty
nale˝noÊci pieni´˝nych przypadajàcych Skarbowi Paƒstwa z tytu∏u
u˝ytkowania wieczystego, najmu bàdê dzier˝awy, jednak istnia∏a roz-
bie˝noÊç co do tego, który z tych organów jest kompetentny do za∏a-
twienia przedstawionej sprawy. W zwiàzku z powy˝szym Rzecznik
zwraca si´ do Premiera o wyznaczenie jednego z Ministrów do samo-
dzielnego bàdê w porozumieniu, przygotowania nowelizacji przepisów
w omawianym zakresie.

Prezes Rady Ministrów (7.03.2005 r.) poinformowa∏, ˝e w przed-
miotowej materii zosta∏a ju˝ podj´ta inicjatywa ustawodawcza. Oma-
wiane zagadnienie znalaz∏o wyraz w przedstawionym Sejmowi w dniu
29.07.2003 r. rzàdowym projekcie ustawy o finansach publicznych
(druk 1844). Pierwsze czytanie projektu odby∏o si´ w dniu 26.08.
2003 r. Nast´pnie projekt zosta∏ skierowany do Komisji Finansów Pu-
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stracyjnym w sprawie o pozwolenie na budow´ mogà byç: inwestor
oraz w∏aÊciciele, u˝ytkownicy wieczyÊci lub zarzàdcy nieruchomoÊci
znajdujàcych si´ w obszarze oddzia∏ywania obiektu. Zdaniem Rzeczni-
ka art. 28 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane narusza zasad´ zaufania
obywatela do paƒstwa i stanowionego przez nie prawa, gdy˝ na nieko-
rzyÊç zmieni∏ status prawny osób, które potencjalnie jako w∏aÊciciele,
u˝ytkownicy wieczyÊci albo zarzàdcy nieruchomoÊci sàsiednich w sto-
sunku do tych, na których ma byç prowadzona inwestycja budowlana
mogliby byç stronà post´powania w sprawie pozwolenia na budow´.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca si´ o rozwa˝enie koniecznoÊci
podj´cia dzia∏aƒ majàcych na celu dostosowanie art. 28 ust. 2 ustawy
– Prawo budowlane do art. 28 Kpa, aby usunàç stan prawny niezgod-
ny z Konstytucjà RP. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury (16.03.
2005 r.) poinformowa∏, ˝e przepis art. 28 ust. 2 ustawy – Prawo bu-
dowlane jest jasno sformu∏owany i pozwala organowi w sposób pre-
cyzyjny ustaliç, kto ma interes prawny legitymujàcy go do uczestni-
czenia w post´powaniu na prawach strony. 

31. Prezesa Rady Ministrów (RPO-421808-III/02) z dnia 8 lu-
tego 2005 r. – w sprawie Êwiadczeƒ dla inwalidów wojennych po-
wracajàcych do Polski po d∏ugim okresie przebywania za granicà. 

Zgodnie z treÊcià art. 5 ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojen-
nych i wojskowych oraz ich rodzin, Êwiadczenia okreÊlone w ustawie
przys∏ugujà w czasie pobytu osoby uprawnionej na obszarze Paƒstwa
Polskiego, chyba ˝e niniejsza ustawa albo umowy mi´dzynarodowe
stanowià inaczej. Polska nie zawar∏a dotychczas umów mi´dzynaro-
dowych, które by∏yby realizacjà zastrze˝enia przewidzianego w koƒ-
cowej cz´Êci art. 5 ustawy. Tymczasem poza Polskà przebywajà jesz-
cze inni inwalidzi wojenni posiadajàcy niekwestionowane zas∏ugi dla
Ojczyzny, którzy nie otrzymujà Êwiadczeƒ okreÊlonych ustawà. Ko-
nieczna jest rozbudowa modelu opieki sprawowanej przez paƒstwo
w kierunku zaspokojenia takich potrzeb weteranów walk o niepodle-
g∏oÊç, które ∏àczà si´ z realizacjà decyzji o powrocie do Ojczyzny po
d∏ugim okresie przebywania za granicà. Potrzeby takich osób,
zw∏aszcza samotnych i niezamo˝nych, dotyczà w szczególnoÊci pomo-
cy w uzyskaniu mieszkania oraz wsparcia pieni´˝nego na tzw. zago-
spodarowanie si´. Uzyskanie prawa do Êwiadczeƒ z powo∏anej usta-
wy w zwiàzku ze spe∏nieniem warunku pobytu na obszarze Paƒstwa
Polskiego, w szczególnoÊci prawa do renty inwalidzkiej, a tak˝e do
Êwiadczeƒ z ustawy o kombatantach, nie rozwiàzuje problemów ˝y-
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na kierunkach rolniczych, leÊnych, a tak˝e na innych kierunkach
studiów, je˝eli przedmioty techniczne, rolnicze lub leÊne stanowià nie
mniej ni˝ 50% ogó∏u zaj´ç dydaktycznych przewidzianych w planach
studiów i w programach nauczania na tych kierunkach, nadawany
jest tytu∏ magistra in˝yniera. Do dnia 31.12.2004 r. absolwenci
wszystkich kierunków studiów powinni otrzymywaç dyplom ukoƒcze-
nia studiów wed∏ug wzoru obowiàzujàcego na podstawie dotychczaso-
wych przepisów. W praktyce jednak studenci koƒczàcy studia na
kierunku architektura krajobrazu w bie˝àcym roku akademickim
otrzymali tytu∏ zawodowy magistra in˝yniera zamiast obiecanego tytu-
∏u magistra in˝yniera architekta. Konieczne jest jak najszybsze wyja-
Ênienie tej kwestii. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu
(17.02.2005 r.) poinformowa∏, ˝e zarzàdzenie Ministra Edukacji Na-
rodowej z dnia 9.04.1992 r. w sprawie okreÊlenia rodzajów dyplo-
mów i tytu∏ów zawodowych oraz wzorów dyplomów wydawanych
przez uczelnie, nie mog∏o dotyczyç tytu∏u zawodowego nadawanego
absolwentom kierunku „architektura krajobrazu”, gdy˝ kierunku te-
go nie by∏o wówczas na obowiàzujàcej liÊcie kierunków. Kierunek
„architektura krajobrazu” wpisano na list´ kierunków dopiero
w 1998 r. Uczelnie realizujàce kierunek „architektura krajobrazu”
nadajà obecnie tytu∏ „in˝ynier” (studia zawodowe) i „magister in˝y-
nier” (studia magisterskie). W toku uzgodnieƒ obowiàzujàcego roz-
porzàdzenia z dnia 23.07.2004 r. w sprawie rodzajów dyplomów
i tytu∏ów zawodowych oraz wzorów dyplomów wydawanych przez
uczelnie, nie sygnalizowano wàtpliwoÊci dotyczàcych tytu∏u zawodo-
wego absolwentów tego kierunku. Omawiana sprawa zosta∏a skiero-
wana do opinii Rady G∏ównej Szkolnictwa Wy˝szego, na wniosek
Dziekana Wydzia∏u Architektury Politechniki Krakowskiej, który wy-
stàpi∏ w imieniu 6 uczelni prowadzàcych studia na kierunku „archi-
tektura krajobrazu”. 

30. Ministra Infrastruktury (RPO-477586-IV/04) z dnia 7 lute-
go 2005 r. – w sprawie zaw´˝onego kr´gu podmiotów uprawnionych
do wyst´powania jako strona w post´powaniu w sprawie pozwolenia
na budow´. 

Przepis art. 28 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane po nowelizacji
ustawà z dnia 27.03.2003 r. w sposób ca∏kowicie odmienny od dotych-
czasowego stanu prawnego okreÊla, jaki podmiot posiada przymiot
strony w post´powaniu administracyjnym toczàcym si´ w sprawie
o pozwolenie na budow´. Obecnie stronami w post´powaniu admini-
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go. Polski ustawodawca wybra∏ drog´ dokonania zmian w czterech
ustawach. W rezultacie dosz∏o do, zapewne niezamierzonej, niespój-
noÊci mi´dzy przepisami nowelizowanych ustaw. Zmiana ustawy
z dnia 3.07.2002 r. – Prawo lotnicze wskazuje na zamiar unormowa-
nia w mo˝liwie pe∏nym zakresie ochrony polskiego terytorium paƒ-
stwowego przed zamachem terrorystycznym z przestrzeni powietrz-
nej. Dodany przepis art. 122a nie ró˝nicuje przynale˝noÊci
paƒstwowej statku powietrznego. Ustawa odsy∏a do przepisów usta-
wy z dnia 12.10.1990 r. o ochronie granicy paƒstwowej, które nie
normujà sytuacji jaka mo˝e zaistnieç w odniesieniu do statków po-
wietrznych o polskiej przynale˝noÊci paƒstwowej. 

34. Ministra SprawiedliwoÊci – Prokuratora Generalnego (RPO-
-496786-II/05) z dnia 17 lutego 2005 r. – w sprawie stosowania
przez Policj´ kontroli operacyjnej rozmów telefonicznych.

W wypowiedzi przytoczonej w „˚yciu Warszawy” z dnia 2.02. 
2005 r. Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji wyrazi∏ niepo-
kój z powodu du˝ej liczby kontroli operacyjnych rozmów telefonicz-
nych stosowanych przez Policj´. Spostrze˝enia te potwierdzili w tej
publikacji przedstawiciele Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Komendy G∏ównej Policji, Stra˝y Granicznej oraz Prokuratury Okr´-
gowej w Warszawie. W ubieg∏ym roku Rzecznik skierowa∏ do Trybu-
na∏u Konstytucyjnego dwa wnioski dotyczàce zgodnoÊci z Konstytu-
cjà przepisów ustawy o kontroli skarbowej oraz ustawy o Policji,
kwestionujàc mi´dzy innymi niektóre unormowania dotyczàce pro-
wadzenia operacyjnej kontroli i utrwalania treÊci rozmów telefonicz-
nych, a tak˝e niszczenia zgromadzonych materia∏ów jako zb´dnych
dla post´powania prowadzonego przez uprawniony organ. Rzecznik
Praw Obywatelskich prosi o udost´pnienie danych dotyczàcych iloÊci
wniosków o wyra˝enie zgody na zarzàdzenie takiej kontroli, z∏o˝o-
nych przez komendantów wojewódzkich Policji w 2004 r. do proku-
ratorów okr´gowych, a tak˝e wniosków Komendanta G∏ównego Policji
kierowanych do Prokuratora Generalnego. 

35. G∏ównego Inspektora Pracy (RPO-496440-VIII/05) z dnia
17 lutego 2005 r. – w sprawie naruszeƒ praw pracowniczych w su-
permarketach.

Rzecznik Praw Obywatelskich wyrazi∏ swój niepokój z powodu
przekazywanych przez media informacji oraz kierowanej do niego ko-
respondencji o naruszeniach praw pracowniczych przez kierownictwa
supermarketów. Do Rzecznika wystàpi∏a ostatnio Helsiƒska Funda-
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ciowych zwiàzanych z decyzjà powrotu i zamieszkania na sta∏e na te-
renie Polski. Istniejàce w tym zakresie regulacje prawne dajàce pod-
staw´ do przyznawania Êwiadczeƒ w szczególnym trybie, okazujà si´
w takich przypadkach ma∏o przydatne lub niewystarczajàce. Rzecz-
nik Praw Obywatelskich zwraca si´ o rozwa˝enie mo˝liwoÊci syste-
mowego uregulowania przedstawionej sprawy. 

32. Prezesa Rady Ministrów (RPO-494681-VI/04) z dnia 10 lu-
tego 2005 r. – w sprawie ograniczenia przez Sejm RP wysokoÊci
Êrodków przeznaczonych na finansowanie dzia∏alnoÊci Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji.

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzyma∏ skarg´ od Przewodniczàcej
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dotyczàcà ograniczenia przez
Sejm RP wysokoÊci Êrodków przeznaczonych na finansowanie dzia-
∏alnoÊci Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Uchwalony na 2005 r.
bud˝et dla Krajowej Rady mo˝e nie pozwoliç na zrealizowanie obo-
wiàzków jakie nak∏ada na nià Konstytucja RP, a tak˝e ustawa o ra-
diofonii i telewizji, ustawa Prawo telekomunikacyjne i inne akty
prawne. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca si´ o rozwa˝enie mo˝-
liwoÊci zmiany wysokoÊci Êrodków finansowych przeznaczonych dla
KRRiT w ramach ustawy bud˝etowej na rok 2005. 

33. Prezesa Rady Ministrów, do wiadomoÊci: Przewodniczàcy
Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP, Przewodniczàcy Komisji
Obrony Narodowej i Bezpieczeƒstwa Publicznego Senatu RP
(RPO-496574-IX/05) z dnia 17 lutego 2005 r. – w sprawie niespój-
noÊci regulacji ustawowej majàcej umo˝liwiç reagowanie na poten-
cjalne zagro˝enie atakami terrorystycznymi z powietrza. 

Dramatyczne wydarzenia z 11 wrzeÊnia 2001 r. w Stanach Zjedno-
czonych Ameryki Pó∏nocnej wyzwoli∏y przyspieszenie procesów pra-
wotwórczych odnoszàcych si´ do zjawiska terroryzmu. Tendencja ta
dotyczy zarówno spo∏ecznoÊci mi´dzynarodowej jak i poszczególnych
paƒstw, w tym tak˝e Polski. Nie mo˝na wykluczyç, ˝e w odpowiedzi
na ekstremalne wydarzenia b´dà powstawa∏y przepisy przewidujàce
m.in. znaczne ograniczenie lub nawet zniesienie przestrzegania nie-
których wolnoÊci i praw obywateli. Zarysowuje si´ tu konflikt warto-
Êci, dylemat poÊwi´cania pewnych dóbr w imi´ wy˝ej sytuowanych
celów w demokratycznym paƒstwie prawa. Dotyczy to przede wszyst-
kim dramatycznych decyzji o zniszczeniu statku powietrznego wraz
z za∏ogà i pasa˝erami, dla uchronienia zewn´trznych obiektów i prze-
bywajàcych w nich ludzi przed skutkami aktu piractwa powietrzne-
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zacj´ i respektowanie konstytucyjnego prawa dziecka do godnoÊci
i pozwolà uniknàç prze˝yç, które nie pozostajà bez negatywnego
wp∏ywu na jego psychik´. Dlatego te˝, w ocenie Rzecznika warto roz-
wa˝yç wprowadzenie unormowania, które uchroni dziecko pokrzyw-
dzone lub wyst´pujàce wy∏àcznie w charakterze Êwiadka, przed ko-
niecznoÊcià ponownego przes∏uchania. Nowelizacja art. 185a Kpk
powinna tak˝e zagwarantowaç przes∏uchanie dziecka poza salà sà-
dowà, w odpowiednich warunkach, w specjalnie wyposa˝onych po-
mieszczeniach. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie SprawiedliwoÊci (18.03.2005 r.)
poinformowa∏, ˝e projekt art. 185a Kpk przewiduje, i˝ zgodnie z pro-
cedurà przewidzianà w tym przepisie ma byç przes∏uchany ka˝dy
Êwiadek, który w chwili przes∏uchania nie ukoƒczy∏ 15 lat. Rozwiàza-
nia proponowane w projekcie co do zasady zas∏ugujà na aprobat´,
jednak nasuwajà pewne wàtpliwoÊci w kwestiach szczegó∏owych. Za-
strze˝enia budzi propozycja rozszerzenia szczególnych rygorów prze-
s∏uchania wynikajàcych z art. 185a na wszystkich Êwiadków, którzy
w chwili przes∏uchania nie ukoƒczyli 15 lat. Wydaje si´, ˝e podwy˝-
szonym poziomem ochrony powinny byç obj´te tylko osoby pokrzyw-
dzone w rozumieniu art. 49 § 1 Kpk, które w chwili przes∏uchania
nie ukoƒczy∏y 15 lat. Mo˝na by rozwa˝yç mo˝liwoÊç odpowiedniego
stosowania art. 185a Kpk do przes∏uchania Êwiadków, którzy nie
ukoƒczyli 15 lat i nie majà statusu pokrzywdzonego, sk∏adajàcych
zeznania co do okolicznoÊci szczególnie drastycznych. Propozycja
Rzecznika, aby zagwarantowaç przes∏uchanie dziecka poza salà sà-
dowà, w specjalnie wyposa˝onych pomieszczeniach, wydaje si´ traf-
na, jednak nie wszystkie sàdy majà mo˝liwoÊç sprostania takiemu
obowiàzkowi. 

37. Szefa S∏u˝by Celnej (RPO-497115-IX/05) z dnia 18 lutego
2005 r. – w sprawie w∏àczenia S∏u˝by Celnej do systemu zaopatrze-
nia emerytalnego s∏u˝b mundurowych.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwraca∏a si´ Federacja Zwiàz-
ków Zawodowych S∏u˝by Celnej w sprawie podj´cia dzia∏aƒ zmierzajà-
cych do w∏àczenia S∏u˝by Celnej do systemu zaopatrzenia emerytal-
nego s∏u˝b mundurowych. W trakcie badania niniejszej sprawy
Rzecznik nie dopatrzy∏ si´ naruszenia zasady równoÊci umo˝liwiajàcej
wystàpienie do w∏aÊciwego organu z wnioskiem o podj´cie inicjatywy
ustawodawczej w zakresie w∏àczenia tej formacji do systemu emery-
talnego regulowanego na podstawie ustawy z dnia 18.02.1994 r. o za-
opatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SG, BOR,
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cja Praw Cz∏owieka podkreÊlajàc skal´ i charakter naruszeƒ podsta-
wowych praw pracowniczych przez w∏aÊcicieli du˝ych sieci handlo-
wych (np. Biedronka, Kaufland), jak równie˝ innych firm handlo-
wych (np. Apart). Fundacja poinformowa∏a tak˝e o nap∏ywajàcych do
niej sygna∏ach wskazujàcych, ˝e m.in. Paƒstwowa Inspekcja Pracy
nie w pe∏ni realizuje ustawowe zadania i nie podejmuje wystarczajà-
cych dzia∏aƒ majàcych na celu przeciwdzia∏anie powy˝szym narusze-
niom. Nie podejmuje na przyk∏ad czynnoÊci w celu ustalenia osób
ponoszàcych odpowiedzialnoÊç za tworzenie systemów wykorzystywa-
nia pracowników, a ogranicza si´ do karania tych, którzy w rzeczywi-
stoÊci mogli byç jedynie ofiarami tych systemów (np. kierowników
sklepów). W mediach pojawi∏y si´ ostatnio informacje, i˝ Paƒstwowa
Inspekcja Pracy, zmieniajàc metody pracy, podj´∏a w szerokim zakre-
sie kontrole w supermarketach sieci Kaufland. Rzecznik Praw Oby-
watelskich zwraca si´ o przekazanie informacji o wynikach kontroli,
ze szczególnym uwzgl´dnieniem przypadków dajàcych inspektorom
pracy podstaw´ do zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu pope∏-
nienia przez pracodawców przest´pstw przeciwko prawom pracowni-
czym. 

G∏ówny Inspektor Pracy (23.03.2005 r.) poinformowa∏a, ˝e od
1999 r. Paƒstwowa Inspekcja Pracy prowadzi systematyczne kontrole
przestrzegania przepisów prawa pracy w placówkach wielkopo-
wierzchniowych oraz mniejszych placówkach handlowych. Jednocze-
Ênie G∏ówny Inspektor Pracy przekaza∏a szczegó∏owà informacj´
o wynikach kontroli przeprowadzonych w latach 1999–2004 i podj´-
tych dzia∏aniach. 

36. Ministra SprawiedliwoÊci – Prokuratora Generalnego (RPO-
-494684-II/05) z dnia 17 lutego 2005 r. – w sprawie ochrony ma-
∏oletnich ofiar przest´pstw.

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje sygna∏y Êwiadczàce, i˝
unormowania zawarte w art. 185a Kodeksu post´powania karnego
stanowià niewystarczajàcà gwarancj´ ochrony ma∏oletnich ofiar prze-
st´pstw przed powtórnà wiktymizacjà. W „Gazecie Wyborczej” z dnia
13.01.2005 r. opisano przypadek ponownego przes∏uchania dwojga
dzieci pokrzywdzonych w sprawie o przest´pstwo przeciwko wolnoÊci
seksualnej, a tak˝e o jednoczesnej obecnoÊci na sali rozpraw dzieci
i oskar˝onego o to przest´pstwo. Nawiàzujàc do projektu nowelizacji
art. 185a (druk sejmowy nr 3633), Rzecznik podziela poglàd o ko-
niecznoÊci zmian w procedurze karnej, które zagwarantujà nie tylko
bezpieczeƒstwo przes∏uchiwanemu dziecku, ale tak˝e zapewnià reali-
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przedmiotem prac legislacyjnych w Sejmie RP sà w∏aÊciwe, zwa˝yw-
szy na znaczenie jednolitoÊci i spójnoÊci systemu prawa. Przepis art.
9 projektu ustawy w sposób odmienny i w kolizji z przepisem art.
275 Kpk normuje przes∏anki zastosowania dozoru, a zarazem nie
wprowadza precyzyjnego zapisu stanowiàcego o zakazie zbli˝ania si´
podejrzanego (oskar˝onego) do pokrzywdzonego. 

39. Wiceprezesa Rady Ministrów – Ministra Polityki Spo∏ecz-
nej, Ministra SprawiedliwoÊci – Prokuratora Generalnego, Mini-
stra Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-497106-I/05) z dnia 22
lutego 2005 r. – w sprawie potrzeby doprecyzowania kwalifikacji
niezb´dnych do zajmowania stanowiska pedagoga.

Opinia publiczna coraz cz´Êciej jest bulwersowana ujawnianymi
przez media przypadkami zatrudniania przy pracy z dzieçmi i m∏o-
dzie˝à osób, wobec których toczy si´ post´powanie karne lub dyscy-
plinarne, osób karanych za przest´pstwo pope∏nione umyÊlnie oraz
pedofili. Istniejàce przepisy nie przeciwdzia∏ajà dostatecznie zjawisku
zatrudniania kandydatów na pedagogów bez weryfikacji pod kàtem
uprzedniej karalnoÊci. Kwestia ta jest uregulowana, chocia˝ w sposób
niejednolity, w przypadku nauczycieli mianowanych i nauczycieli dy-
plomowanych. Uzasadnione wydaje si´ podj´cie dzia∏aƒ legislacyjnych
w celu doprecyzowania kwalifikacji niezb´dnych do zajmowania sta-
nowiska pedagoga w ustawie – Karta Nauczyciela, w której brak ure-
gulowaƒ wprowadzajàcych kontrol´ uprzedniej karalnoÊci nauczycieli
sta˝ystów oraz nauczycieli kontraktowych, w rozporzàdzeniu z dnia
6.02.2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkó∏
artystycznych i placówek kszta∏cenia artystycznego, w rozporzàdzeniu
z dnia 19.11.2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu uprawnieƒ
i obowiàzków nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w niepu-
blicznych przedszkolach i niepublicznych placówkach prowadzonych
przez koÊcielne osoby prawne oraz w rozporzàdzeniu z dnia
10.09.2002 r. w sprawie szczegó∏owych kwalifikacji wymaganych od
nauczycieli oraz okreÊlenia szkó∏ i wypadków, w których mo˝na za-
trudniç nauczycieli nie majàcych wy˝szego wykszta∏cenia lub ukoƒ-
czonego zak∏adu kszta∏cenia nauczycieli. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie SprawiedliwoÊci (21.03.2005 r.)
poinformowa∏, ˝e Kodeks karny przewiduje Êrodek karny w postaci za-
kazu zajmowania okreÊlonego stanowiska, wykonywania okreÊlonego
zawodu lub prowadzenia okreÊlonej dzia∏alnoÊci gospodarczej, je˝eli
sprawca nadu˝y∏ przy pope∏nieniu przest´pstwa stanowiska lub wyko-
nywanego zawodu. Tak˝e na etapie post´powania przygotowawczego
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PSP i SW oraz ich rodzin. Jednak˝e wizytacja przedstawicieli Rzeczni-
ka w zakresie przestrzegania praw obywatelskich funkcjonariuszy
w Izbie Celnej w Szczecinie w dniu 19.01.2005 r. wskazuje na silne
dà˝enie tego Êrodowiska do obj´cia go systemem zaopatrzenia emery-
talnego s∏u˝b mundurowych. Celnicy podnosili szereg argumentów
majàcych Êwiadczyç o podobieƒstwie stosunku s∏u˝bowego funkcjo-
nariuszy S∏u˝by Celnej w porównaniu z innymi formacjami uzyskujà-
cymi Êwiadczenie emerytalno-rentowe w oparciu o powo∏anà wy˝ej
ustaw´, jak równie˝ o planowanych dzia∏aniach legislacyjnych nak∏a-
dajàcych na nich zwi´kszone obowiàzki.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (7.03.2005 r.) poin-
formowa∏, ˝e kierownictwo S∏u˝by Celnej wielokrotnie podejmowa∏o
dzia∏ania zmierzajàce do w∏àczenia funkcjonariuszy celnych do za-
opatrzeniowego systemu emerytur mundurowych. Obecnie S∏u˝ba
Celna jako jedyna s∏u˝ba mundurowa pozostaje poza zaopatrzenio-
wym systemem emerytur mundurowych. Aktualnie prowadzone sà
zaawansowane prace legislacyjne nad zmianami do ustawy o S∏u˝bie
Celnej. Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie zapisów dajàcych
podstaw´ do w∏àczenia funkcjonariuszy celnych do zaopatrzeniowego
systemu emerytur mundurowych. Analogicznie jak w przypadku in-
nych s∏u˝b mundurowych funkcjonariusze celni b´dà nabywali
uprawnienie do emerytury mundurowej po 15 latach s∏u˝by. 

38. Przewodniczàcego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego
przy Ministrze SprawiedliwoÊci, Przewodniczàcego Sejmowej Ko-
misji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach (RPO-
-453872-II/03) z dnia 22 lutego 2005 r. – w sprawie stosowania
wobec podejrzanego bàdê oskar˝onego Êrodka zapobiegawczego w po-
staci dozoru policyjnego z zakazem zbli˝ania si´ do pokrzywdzonego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca si´ z proÊbà o rozwa˝enie
potrzeby nowelizacji art. 275 § 2 Kodeksu post´powania karnego, po-
legajàcej na dodaniu zapisu stanowiàcego o mo˝liwoÊci wydania
przez prokuratora lub sàd postanowienia w przedmiocie zakazu zbli-
˝ania si´ podejrzanego (oskar˝onego) do ofiary, jak i o czasowym
opuszczeniu przez podejrzanego (oskar˝onego) wspólnego z pokrzyw-
dzonym miejsca zamieszkania. Rzecznik Praw Obywatelskich wyst´-
powa∏ w tej sprawie na przestrzeni ostatnich trzech lat do Ministra
SprawiedliwoÊci – Prokuratora Generalnego, który jednak nie podzie-
li∏ argumentacji przedstawionej w wystàpieniach Rzecznika. Nie mo˝-
na zgodziç si´ z poglàdem, ˝e rozwiàzania proponowane w projekcie
ustawy o przeciwdzia∏aniu przemocy w rodzinie b´dàcej obecnie
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nych, regulujàce prawo do zasi∏ku pogrzebowego. Cz´sto osoby
uprawnione do renty socjalnej nie sà w stosunku do osób sprawujà-
cych nad nimi opiek´ cz∏onkami rodzin w rozumieniu ustawy o eme-
ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych i w zwiàzku
z tym nie ma mo˝liwoÊci wyp∏acenia zasi∏ku pogrzebowego w razie
ich Êmierci. 

41. Ministra Finansów (RPO-451191-XI/03) z dnia 22 lutego
2005 r. – w sprawie potrzeby wydania przepisów uzupe∏niajàcych re-
gulacje prawne dotyczàce funkcjonariuszy S∏u˝by Celnej. 

W dniu 19.10.2004 r. z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich
Trybuna∏ Konstytucyjny wyda∏ wyrok (sygn. akt K 1/ 04), w którym
orzek∏, ˝e art. 1 i 2 ustawy z dnia 23.04.2003 r. o zmianie ustawy
o S∏u˝bie Cywilnej jest zgodny z art. 32 oraz nie jest niezgodny z art.
42 ust. 3 w zwiàzku z art. 2 Konstytucji RP. Pomimo takiej treÊci
sentencji, w uzasadnieniu wyroku Trybuna∏ Konstytucyjny zasygna-
lizowa∏, ˝e zmieniony tà nowelizacjà stan prawny nie pozwala na pe∏-
nà restytucj´ stanu sprzed zwolnienia ze s∏u˝by w przypadku nie-
udowodnienia pope∏nienia zarzucanego czynu albo zmiany decyzji
w sprawie stosowania Êrodka zapobiegawczego w postaci tymczaso-
wego aresztowania. Je˝eli zwolnienie ze s∏u˝by spowodowa∏o wniesie-
nie aktu oskar˝enia o umyÊlne pope∏nienie przest´pstwa Êciganego
z oskar˝enia publicznego, przywrócenie do s∏u˝by mo˝e nastàpiç tyl-
ko w przypadkach np. umorzenia post´powania karnego na podsta-
wie art. 17 § 1 Kpk. W zwiàzku z tym uzasadnione wydaje si´ wpro-
wadzenie regulacji, która obejmowa∏aby wszystkie mo˝liwe stany
faktyczne i dostosowa∏a do nich rozwiàzania prawne w zakresie przy-
wrócenia funkcjonariusza celnego do s∏u˝by. Brak tak˝e przepisów
prawnych dotyczàcych wyp∏aty wstrzymanej cz´Êci wynagrodzenia
w razie umorzenia post´powania karnego w fazie post´powania przy-
gotowawczego, gdy mia∏o miejsce zawieszenie w pe∏nieniu obowiàz-
ków funkcjonariusza, któremu postawiono zarzut pope∏nienia prze-
st´pstwa, ale przeciwko któremu nie wniesiono aktu oskar˝enia. 

Szef S∏u˝by Celnej (18.03.2005 r.) poinformowa∏, ˝e podj´to prace
nad nowelizacjà ustawy o S∏u˝bie Celnej. Przygotowywany projekt
ma zlikwidowaç luk´ prawnà w zakresie przywrócenia stanu przed
zwolnieniem funkcjonariusza celnego ze s∏u˝by na podstawie art. 25
ust. 1 pkt 8a lub art. 25 ust. 1 pkt 8b ustawy o S∏u˝bie Celnej zgod-
nie z uwagami zawartymi w uzasadnieniu wyroku Trybuna∏u Konsty-
tucyjnego z dnia 19.10.2004 r., sygn. akt K 1 /04. 
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istnieje mo˝liwoÊç zawieszenia podejrzanego bàdê oskar˝onego w czyn-
noÊciach s∏u˝bowych lub w wykonywaniu zawodu. Obecnie w Sejmie
trwajà prace nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy – Ko-
deks karny i ustawy – Kodeks karny wykonawczy, który przewiduje
m.in. wprowadzenie do Kodeksu karnego nowego Êrodka karnego
w postaci zakazu prowadzenia dzia∏alnoÊci zwiàzanej z wychowaniem,
edukacjà, opiekà lub leczeniem ma∏oletnich. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Polityki Spo∏ecznej (29.03.
2005 r.) poinformowa∏, ˝e planowane jest wprowadzenie do ustawy
o pomocy spo∏ecznej wymogu niekaralnoÊci i braku toczàcych si´ po-
st´powaƒ karnych, jako dodatkowej przes∏anki zatrudnienia w insty-
tucjach sprawujàcych piecz´ zast´pczà nad dzieckiem.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu
(31.03.2005 r.) wyrazi∏a wàtpliwoÊci co do potrzeby wprowadzania
dodatkowych regulacji w kwestii zapobiegania zatrudniania w szkole
osób, wobec których toczy si´ post´powanie karne lub dyscyplinar-
ne, oraz osób karanych za przest´pstwo pope∏nione umyÊlnie, w tym
pedofili´. Tak˝e akty wykonawcze okreÊlajàce kwalifikacje wymagane
od nauczycieli, nie wymagajà doprecyzowania w postulowanym za-
kresie. Nowelizacja rozporzàdzenia z dnia 19.11.2002 r. wydaje si´
potrzebna, jednak mo˝na jej dokonaç wy∏àcznie na wniosek Sekreta-
riatu Konferencji Episkopatu Polski. 

40. Wiceprezesa Rady Ministrów – Ministra Polityki Spo∏ecz-
nej (RPO-497136-III/05) z dnia 22 lutego 2005 r. – w sprawie
osób uprawnionych do zasi∏ku pogrzebowego w razie Êmierci osoby
pobierajàcej rent´ socjalnà. 

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwracajà si´ osoby posiadajàce
w rodzinie osoby uprawnione do renty socjalnej lub sprawujàce opie-
k´ prawnà nad takimi osobami. Osoby te skar˝à si´ na brak upraw-
nieƒ do zasi∏ku pogrzebowego w razie Êmierci osoby pobierajàcej ren-
t´ socjalnà. Z dniem 1.10.2003 r. renta socjalna zmieni∏a swój
charakter ze Êwiadczenia nale˝àcego do systemu pomocy spo∏ecznej
na Êwiadczenie rentowe dla osób niepe∏nosprawnych od dzieciƒstwa.
W sprawach nieuregulowanych w ustawie o rencie specjalnej usta-
wodawca odsy∏a do przepisów ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych. WÊród spraw nieuregulowa-
nych przepisami ustawy o rencie socjalnej jest tak˝e prawo do zasi∏-
ku pogrzebowego w przypadku Êmierci osoby uprawnionej do renty
socjalnej. W przepisie tym nie zosta∏y jednak powo∏ane przepisy
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
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podzia∏ subwencji oÊwiatowej. Przedstawiciele samorzàdów powiato-
wych zwracali uwag´ na nieuwzgl´dnienie w subwencji koniecznoÊci
poniesienia dodatkowych kosztów z tytu∏u wprowadzenia nowej ma-
tury oraz egzaminów potwierdzajàcych kwalifikacje zawodowe. Rzecz-
nik Praw Obywatelskich zwraca si´ o rozwa˝enie mo˝liwoÊci zmian
zasad podzia∏u subwencji, dla lepszego uwzgl´dnienia realnych po-
trzeb jednostek samorzàdu terytorialnego zwiàzanych z realizacjà za-
daƒ oÊwiatowych. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
i Sportu (14.03.2005 r.) poinformowa∏, ˝e w ustawie bud˝etowej na
rok 2005 ∏àczna kwota subwencji oÊwiatowej by∏a wy˝sza w stosun-
ku do roku 2004 nominalnie o 3,3%. Algorytm podzia∏u subwencji
oÊwiatowej jest corocznie modyfikowany. Uwzgl´dnione w algorytmie
regulacje opierajà si´ na rozwiàzaniach polegajàcych na zastosowa-
niu zasady, ˝e „pieniàdz idzie za uczniem”, co oznacza naliczanie
subwencji na podstawie liczby uczniów ucz´szczajàcych do szkó∏
i placówek prowadzonych bàdê dotowanych przez poszczególne gmi-
ny, powiaty i województwa samorzàdowe. Nowym rozwiàzaniem
w podziale Êrodków subwencyjnych jest zastosowanie wskaênika ko-
rygujàcego, bezpoÊrednio nawiàzujàcego do poziomu Êrednich wyna-
grodzeƒ nauczycieli zatrudnionych w grupach poszczególnych stopni
awansu zawodowego. W algorytmie podzia∏u subwencji oÊwiatowej
na rok 2005 zmodyfikowano mechanizm dotyczàcy uwzgl´dnienia
w algorytmie wy˝szych jednostkowych kosztów kszta∏cenia ucznia
w szko∏ach ponadgminazjalnych zlokalizowanych na terenach wiej-
skich i w miastach do 5 tys. mieszkaƒców. Zmodyfikowano tak˝e
system wag odnoszàcych si´ do uczniów niepe∏nosprawnych. Ponad-
to w roku 2005 ostateczne kwoty cz´Êci oÊwiatowej subwencji ogól-
nej mogà byç zwi´kszone ze Êrodków rezerwy ustawowej. 

44. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów (RPO-
-488199-VI/04) z dnia 1 marca 2005 r. – w sprawie realizacji po-
stanowieƒ umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W sprawie indywidualnej petent zamieszka∏y w Kanadzie uzyska∏
w zwiàzku z lokatà oszcz´dnoÊciowà w jednym z polskich banków
dochód z odsetek. Bank obliczajàc i pobierajàc podatek stosowa∏ na
podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 20%
stawk´ zrycza∏towanego podatku dochodowego, zamiast stawki 15%
wynikajàcej z polsko-kanadyjskiej umowy w sprawie unikania po-
dwójnego opodatkowania. Ze sporzàdzonej przez bank „Informacji
o wysokoÊci przychodu (dochodu) i pobranego zrycza∏towanego po-
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42. Przewodniczàcego Sejmowej Komisji Administracji i Spraw
Wewn´trznych (RPO-497459-IX/05) z dnia 22 lutego 2005 r. –
w sprawie pobierania op∏aty skarbowej od cudzoziemców, ma∏˝onków
obywateli polskich, od zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca si´ z proÊbà o rozwa˝enie
mo˝liwoÊci wprowadzenia zmiany do projektu ustawy o zmianie
ustawy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochro-
ny na terytorium RP oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr
3333). WàtpliwoÊci Rzecznika wzbudzi∏a zasadnoÊç pobierania op∏aty
skarbowej od cudzoziemców, ma∏˝onków obywateli polskich od ze-
zwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Zgodnie z ustawà
o op∏acie skarbowej, nie podlegajà op∏acie skarbowej podania i za-
∏àczniki do podaƒ, czynnoÊci urz´dowe, zaÊwiadczenia, zezwolenia
oraz dokumenty stwierdzajàce ustanowienie pe∏nomocnika oraz ich
odpisy (wypisy) w sprawach pobytu obywateli paƒstw cz∏onkowskich
Unii Europejskiej i cz∏onków ich rodzin na terytorium RP. Zdaniem
Rzecznika, aby uczyniç zadoÊç obowiàzkowi dostosowania krajowych
przepisów dotyczàcych zwolnienia z op∏at skarbowych do porzàdku
prawnego Unii Europejskiej nale˝a∏oby w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy
o op∏acie skarbowej dodaç zapis, który zwalnia cz∏onków rodziny
obywatela polskiego nie b´dàcych obywatelami paƒstw cz∏onkow-
skich Unii Europejskiej z obowiàzku ponoszenia op∏aty skarbowej
z tytu∏u pobytu na terytorium RP. 

43. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-492467-X/04)
z dnia 1 marca 2005 r. – w sprawie finansowania zadaƒ oÊwiato-
wych przez samorzàdy.

Podczas wizyt terenowych i spotkaƒ z przedstawicielami w∏adz sa-
morzàdowych szczebla podstawowego oraz w korespondencji wp∏y-
wajàcej do Rzecznika Praw Obywatelskich, podnoszony jest problem
trudnoÊci zwiàzanych z realizacjà na∏o˝onych na jednostki samorzà-
du terytorialnego zadaƒ w dziedzinie oÊwiaty. W wielu gminach i po-
wiatach, mimo wzrostu realnych wydatków na finansowanie zadaƒ
oÊwiatowych wynikajàcych m.in. ze zwi´kszenia zakresu realizowa-
nych zadaƒ, wysokoÊç przyznawanej tym jednostkom subwencji
oÊwiatowej maleje. Wydatki na realizacj´ zadaƒ oÊwiatowych si´gajà
w niektórych przypadkach po∏owy wysokoÊci bud˝etów gminnych, co
rzutuje na mo˝liwoÊci realizacji przez gminy innych zadaƒ, w tym in-
westycji infrastrukturalnych ukierunkowanych na rozwój regionalny.
W∏adze samorzàdowe krytycznie odnoszà si´ do niektórych elemen-
tów sk∏adowych algorytmu na podstawie którego dokonywany jest
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wanie i zintensyfikowanie dzia∏aƒ organów administracji publicznej,
w tym organów skarbowych, bowiem w ocenie Rzecznika przedsi´bior-
com tym przys∏ugujà roszczenia cywilne przeciwko Skarbowi Paƒstwa,
których mogà dochodziç na drodze sàdowej. Realizacja tych praw na-
razi bud˝et paƒstwa (podatników) na dodatkowe koszty z tytu∏u nale˝-
nych odsetek, odszkodowaƒ, kosztów sàdowych i egzekucyjnych. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (30.03.2005 r.)
podziela stanowisko Rzecznika o niezasadnoÊci obcià˝ania bud˝etu
paƒstwa wydatkami zwiàzanymi z usuwaniem pojazdów z drogi i ich
parkowaniem. Zmiana tej sytuacji nie jest jednak mo˝liwa bez zmia-
ny art. 130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Niezb´dne jest
wprowadzenie do tej ustawy regulacji uprawniajàcych do obcià˝ania
pierwotnych w∏aÊcicieli aut pe∏nymi kosztami usuni´cia pojazdu
z drogi, jego parkowania i likwidacji. Obowiàzujàce procedury doty-
czàce porzuconych pojazdów wymagajà ponadto uproszczenia. 

46. Ministra Finansów (RPO-492369-VI/04) z dnia 3 marca
2005 r. – w sprawie podatku od egzemplarzy autorskich.

Z informacji prasowych wynika, ˝e Ministerstwo Finansów prezen-
tuje poglàd, i˝ wartoÊç egzemplarzy autorskich przekazywanych
twórcy dzie∏a stanowi przychód podlegajàcy opodatkowaniu. Stosow-
nie do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, je˝eli
umowa obejmuje sporzàdzenie egzemplarzy przeznaczonych do udo-
st´pniania publicznoÊci, twórcy nale˝à si´ egzemplarze autorskie
w liczbie okreÊlonej w umowie. Uprawnienie do egzemplarzy autor-
skich jest swoistà instytucjà prawa autorskiego i znajduje umocowa-
nie w wieloletniej tradycji. Egzemplarze autorskie sà nieodp∏atne.
Dostarczane sà na koszt wydawcy i nie sà wliczane do nak∏adu.
Twórca mo˝e swobodnie dysponowaç egzemplarzami autorskimi,
w tym mo˝e je sprzedaç lub pos∏ugiwaç si´ nimi z zamiarem osià-
gni´cia korzyÊci majàtkowej. Swoboda ta mo˝e byç jednak ograniczo-
na w umowie. Z punktu widzenia wydawcy, rozliczenia podatkowe
z tego tytu∏u nie majà bezpoÊredniego finansowego znaczenia, bo-
wiem podatek obcià˝a autora. Rozliczenia mogà jednak powodowaç
trudnoÊci techniczne, chocia˝by co do ustalenia wartoÊci przychodu.
Trudno bowiem okreÊliç, jakà wartoÊç egzemplarzy braç pod uwag´;
trudnoÊci mo˝e powodowaç tak˝e okreÊlenie momentu uzyskania
przez autora przychodu, bowiem wymaga to precyzyjnego ustalenia,
kiedy otrzyma∏ egzemplarze i udokumentowania ich odbioru. Rzecz-
nik Praw Obywatelskich zwraca si´ o rozwa˝enie podj´cia inicjatywy
ustawodawczej w celu wprowadzenia do ustawy o podatku dochodo-
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datku dochodowego od osób fizycznych nie majàcych w Polsce miej-
sca zamieszkania” wynika∏o, ˝e w 2003 r. bank potràci∏ zrycza∏towa-
ny podatek dochodowy od odsetek od z∏o˝onego depozytu (lokaty)
wed∏ug stawki 20%. Dopiero w decyzji organu podatkowego zastoso-
wano ni˝szà stawk´ wynikajàcà z umowy. Zdaniem Rzecznika posta-
nowienia art. 42 ust. 2 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych nie sà dostatecznie przystosowane do sytuacji, w której dla
podatników podlegajàcych w Polsce ograniczonemu obowiàzkowi po-
datkowemu z tytu∏u uzyskania dochodów (przychodów) wymienionych
w art. 29-30a jedynym dokumentem potwierdzajàcym wysokoÊç uzy-
skanego dochodu, zastosowanej stawki oraz kwoty pobranego zrycza∏-
towanego podatku dochodowego jest „Informacja”, którà podatnicy le-
gitymujà si´ przed w∏adzami podatkowymi paƒstw, w których majà
sta∏e miejsce zamieszkania lub siedzib´. Rzecznik postuluje jedno-
znaczne uregulowanie w ustawie o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych obowiàzku ponownego sporzàdzania „Informacji” w przypad-
ku zastosowania dopiero w decyzji w∏aÊciwego organu podatkowego
stawki podatku wynikajàcej z umowy o unikaniu podwójnego opodat-
kowania lub zwolnienia przewidzianego w umowie. 

45. Ministra Finansów (RPO-473310-VI/04) z dnia 3 marca
2005 r. – w sprawie post´powania z pojazdami usuwanymi z drogi
na koszt w∏aÊciciela. 

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje od przedsi´biorców prowa-
dzàcych firmy zajmujàce si´ holowaniem i przechowywaniem na swo-
ich parkingach pojazdów usuwanych z drogi na koszt w∏aÊciciela na
podstawie art. 130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym, skargi wska-
zujàce na niedostateczne uregulowanie sprawy post´powania z pojaz-
dami, które nie odebrane przez w∏aÊcicieli przechodzà z mocy prawa
na rzecz Skarbu Paƒstwa. Przedsi´biorcy nie tylko nie mogà odzyskaç
nale˝noÊci za holowanie i parkowanie pojazdów od ich pierwotnych
w∏aÊcicieli, ale tak˝e od Skarbu Paƒstwa, ponadto muszà ponosiç dal-
sze koszty przechowania pojazdów, do czasu a˝ organy paƒstwowe po-
dejmà decyzje o ich odbiorze. Nawet jeÊli urz´dy skarbowe podejmujà
czynnoÊci zmierzajàce do zaspokojenia roszczeƒ przedsi´biorców prze-
chowujàcych porzucone pojazdy, stosujà ró˝ne sposoby rozliczeƒ. Jed-
ne urz´dy zwracajà koszty przechowania od dnia zg∏oszenia pojazdu
do urz´du i Policji, jeszcze inne od dnia przej´cia sprawy od Policji,
a niektóre od daty podj´cia decyzji o przepadku pojazdu na rzecz
Skarbu Paƒstwa. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o jednoznaczne
uregulowanie powy˝szych kwestii w trybie pilnym, a tak˝e skoordyno-
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skarg´ Rzecznik stwierdzi∏, ˝e upowa˝nienie ustawowe zawarte w art.
25 ust. 3 Prawa lotniczego nie spe∏nia wymogów wzorca z art. 92
ust. 1 Konstytucji RP, bowiem nie okreÊla, jak nale˝y obliczyç wiel-
koÊç op∏at, w tym op∏at za egzaminy, które stanowià podstaw´ skal-
kulowania op∏at ulgowych dla m∏odzie˝y, która nie ukoƒczy∏a 21 ro-
ku ˝ycia oraz m∏odzie˝y uczàcej si´, która nie ukoƒczy∏a 24 roku
˝ycia, dla ˝o∏nierzy odbywajàcych zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà oraz
dla osób niepe∏nosprawnych. Rzecznik prosi o przedstawienie kalku-
lacji wprowadzonych op∏at. 

50. Ministra Zdrowia (RPO-466316-XI/04) z dnia 9 marca
2005 r. – w sprawie stanu przestrzegania praw osób ma∏oletnich uza-
le˝nionych od Êrodków psychoaktywnych, przebywajàcych w oÊrod-
kach terapeutycznych.

Rzecznik Praw Obywatelskich przekaza∏ „Informacj´ Rzecznika na
temat stanu przestrzegania praw osób ma∏oletnich uzale˝nionych od
Êrodków psychoaktywnych przebywajàcych w oÊrodkach terapeu-
tycznych”, opracowanà na podstawie wizytacji przeprowadzonych
w latach 2002-2004 przez pracowników Zespo∏u Prawa Rodzinnego
i Praw Osób Niepe∏nosprawnych w Biurze RPO w oÊrodkach terapii
osób uzale˝nionych od Êrodków odurzajàcych. Rzecznik prosi o prze-
kazanie stanowiska Ministra Zdrowia w zakresie uregulowania praw
dzieci i m∏odzie˝y – pacjentów placówek stacjonarnych.

51. Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (RPO-499051-
-V/05) z dnia 11 marca 2005 r. – w sprawie podstawy prawnej
podwy˝ek op∏at za u˝ywanie lokali mieszkalnych znajdujàcych si´
w zasobie mieszkalnym Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wp∏ywajà liczne skargi od osób
zajmujàcych lokale mieszkalne w zasobie mieszkalnym WAM, doty-
czàce znacznego podwy˝szenia op∏at za u˝ywanie lokalu, w szczegól-
noÊci w budynkach wspólnot mieszkaniowych lub spó∏dzielni. Skar-
˝àcy podkreÊlajà, ˝e podwy˝ka powstawa∏a w ca∏kowitym oderwaniu
od rzeczywistych kosztów utrzymania mieszkaƒ w nale˝ytym stanie.
BezpoÊrednià podstaw´ umo˝liwiajàcà wprowadzenie przez WAM
podwy˝ek ju˝ od dnia 1.07.2004 r., czyli z dniem wejÊcia w ˝ycie no-
welizacji ustawy o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych RP, stanowi∏ komu-
nikat Prezesa WAM z dnia 1.07.2004 r. ustalajàcy wartoÊç odtworze-
niowà 1 m2 powierzchni u˝ytkowej lokalu mieszkalnego od dnia
1.07.2004 r. Zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy o zakwaterowaniu
Si∏ Zbrojnych RP, Prezes WAM raz w roku, nie póêniej ni˝ do koƒca
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wym od osób fizycznych zwolnienia w ca∏oÊci, lub w granicach okre-
Êlonych odpowiednio ukszta∏towanym limitem, wartoÊci egzemplarzy
autorskich otrzymywanych przez twórców od wydawcy. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (18.03.2005 r.)
w obszernej odpowiedzi poinformowa∏, i˝ nie znajduje uzasadnienia do
wprowadzenia zwolnienia z opodatkowania egzemplarzy autorskich. 

47. Ministra Finansów (RPO-472486-VI/04) z dnia 8 marca
2005 r. – w sprawie bezp∏atnego udzielania pomocy prawnej osobom
ubogim – kontynuacja wystàpienia z dnia 21.06.2004 r. 

Nawiàzujàc do wystàpienia z dnia 21.06.2004 r. w tej samej spra-
wie, Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca si´ ponownie o podj´cie
odpowiedniej inicjatywy ustawodawczej majàcej na celu doprowadze-
nie do zmian w obowiàzujàcych przepisach dotyczàcych opodatkowa-
nia nieodp∏atnego Êwiadczenia us∏ug prawniczych. 

48. Ministra Infrastruktury (RPO-470617-IV/04) z dnia 8 mar-
ca 2005 r. – w sprawie wy∏àczenia aktualizacji op∏aty rocznej z tytu-
∏u u˝ytkowania wieczystego nieruchomoÊci gruntowej.

Zgodnie z art. 77 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomoÊciami, je-
˝eli wartoÊç nieruchomoÊci gruntowej na dzieƒ aktualizacji op∏aty
rocznej by∏aby ni˝sza ni˝ ustalona w drodze przetargu cena tej nieru-
chomoÊci w dniu oddania jej w u˝ytkowanie wieczyste, aktualizacji nie
dokonuje si´. Natomiast w przypadku nieruchomoÊci oddanych
w u˝ytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe powy˝szy przepis sto-
suje si´ w okresie 5 lat, liczàc od dnia zawarcia umowy o oddanie nie-
ruchomoÊci w u˝ytkowanie wieczyste. W opinii Rzecznika zarówno
bezwzgl´dny zakres wy∏àczenia, jak równie˝ wyj´cie jednej tylko grupy
u˝ytkowników wieczystych spod tego wy∏àczenia sà rozwiàzaniami
prawnymi niezgodnymi z postanowieniami Konstytucji, gdy˝ nadmier-
nie ingerujà w prawo u˝ytkowania wieczystego. Wy∏àczenie aktualizacji
op∏aty rocznej w warunkach przewidzianych w art. 77 ust. 2 powinno
mieç ograniczony w czasie charakter i obejmowaç wszystkich u˝ytkow-
ników wieczystych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca si´ o rozwa-
˝enie koniecznoÊci podj´cia dzia∏aƒ legislacyjnych majàcych na celu
usuni´cie tego niekorzystnego stanu prawnego. 

49. Ministra Infrastruktury (RPO-462846-VI/04) z dnia 9 mar-
ca 2005 r. – w sprawie op∏at lotniczych.

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzyma∏ skarg´ dotyczàcà nadmier-
nej wysokoÊci op∏at lotniczych za egzaminy dla m∏odzie˝y. Analizujàc
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treÊci art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i us∏ug jest
bardzo istotne dla adresatów tych przepisów, zw∏aszcza dla pracow-
ników nauki, którzy otrzymujà indywidualne zlecenia i publikujà
prace naukowe, sprzedawane nast´pnie przez zleceniodawców z nali-
czonà stawkà podatku VAT. 

53. Ministra Obrony Narodowej (RPO-475245-V/04) z dnia 14
marca 2005 r. – w sprawie lokali mieszkalnych b´dàcych w dyspo-
zycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, zamieszkiwanych przez osoby
nie b´dàce ˝o∏nierzami zawodowymi. 

Przepis art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o zmianie
ustawy o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych RP stanowi, ˝e osobom nie
b´dàcym ˝o∏nierzami zawodowymi i zajmujàcym w dniu wejÊcia w ˝y-
cie tej ustawy, na podstawie umowy najmu lub innego ni˝ decyzja ad-
ministracyjna tytu∏u prawnego, lokale mieszkalne przeznaczone na
zakwaterowanie ˝o∏nierzy, przys∏uguje prawo do zamieszkiwania w ta-
kim lokalu przez okres dwóch lat od dnia wejÊcia w ˝ycie wspomnia-
nej ustawy. Po up∏ywie tego terminu umowa najmu lub inny ni˝ de-
cyzja administracyjna tytu∏ prawny wygasa z mocy prawa. Wojskowa
Agencja Mieszkaniowa mo˝e zaproponowaç w zamian za wczeÊniejsze
opuszczenie lokalu mieszkalnego lokal zamienny albo Êwiadczenie
w wysokoÊci 40% wartoÊci rynkowej zajmowanego lokalu. Przepis ten
narusza prawa tej grupy osób wynikajàce z zawartej umowy najmu
lub z innych stosunków prawnych, do u˝ywania mieszkaƒ b´dàcych
w dyspozycji WAM. Osoby, których prawo do lokalu mieszkalnego wy-
gaÊnie, zostanà wykwaterowane w trybie ustawy o post´powaniu eg-
zekucyjnym w administracji, czyli co do zasady z pomini´ciem etapu
sàdowego post´powania rozpoznawczego. WàtpliwoÊci co do zgodnoÊci
z zasadà równej ochrony praw majàtkowych budzi tak˝e rozwiàzanie
przyj´te w art. 27 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu
Si∏ Zbrojnych RP, zgodnie z którym w stosunku do osób zajmujàcych
w dniu 30.06.2004 r. lokale mieszkalne znajdujàce si´ w zasobie
WAM w przypadkach, o których mowa w art. 41 i 44 ustawy o zakwa-
terowaniu Si∏ Zbrojnych RP, dyrektor oddzia∏u regionalnego WAM wy-
daje decyzj´ o zwolnieniu lokalu mieszkalnego lub wypowiada umow´
najmu. 

54. Wiceprezesa Rady Ministrów – Ministra Gospodarki i Pracy
(RPO-450839-II/03) z dnia 15 marca 2005 r. – w sprawie sytuacji
prawnej osób, które utraci∏y prawo do wczeÊniejszej emerytury z ty-
tu∏u sprawowania opieki nad niepe∏nosprawnym dzieckiem. 
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roku kalendarzowego, og∏asza w formie komunikatu obowiàzujàcà
w ca∏ej Agencji wartoÊç odtworzeniowà 1 m2 powierzchni u˝ytkowej
lokalu mieszkalnego, b´dàcà Êrednià arytmetycznà wyliczonà na
podstawie kosztu odtworzenia ustalanego przez wojewodów na pod-
stawie odr´bnych przepisów dla poszczególnych powiatów, za pierw-
sze pó∏rocze, na rok nast´pny. W ocenie Rzecznika przepis ten nie
móg∏ stanowiç podstawy prawnej do og∏oszenia wartoÊci odtworze-
niowej na rok 2004 r., gdy˝ w przepisie tym mowa jest o og∏oszeniu
wartoÊci odtworzeniowej na rok nast´pny. 

Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (24.03.2005 r.) poin-
formowa∏, ˝e wprowadzenie nowych rozwiàzaƒ w zakresie op∏at za
u˝ywanie lokali mia∏o na celu m.in. uÊrednienie wielkoÊci czynszu,
bez wzgl´du na miejsce po∏o˝enia lokalu mieszkalnego, oraz wygo-
spodarowanie jednolitych w skali kraju Êrodków na remonty lokali.
Prezes WAM wyrazi∏ równie˝ przekonanie, i˝ og∏aszajàc w 2004 r.
wartoÊç odtworzeniowà w formie komunikatu, nie naruszy∏ prawa. 

52. Ministra Finansów (RPO-498998-VI/05) z dnia 14 marca
2005 r. – w sprawie niejasnoÊci przepisów dotyczàcych opodatkowa-
nia przychodów z tytu∏u czynnoÊci zleconych.

Rzecznik otrzymuje skargi wskazujàce na trudnoÊci w dokonaniu
przez podatników w∏aÊciwej interpretacji art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy
o podatku od towarów i us∏ug. Z przepisu tego nie mo˝na jedno-
znacznie wyinterpretowaç, kiedy i czy osoba fizyczna otrzymujàca
np. wynagrodzenie za prac´ w szkole wy˝szej w cz´Êci, która dla ce-
lów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest
traktowana jako wynagrodzenie z praw autorskich, wynagrodzenie
uzyskiwane z tytu∏u wykonywania czynnoÊci zleconych przez organy
w∏adzy lub administracji publicznej, sàdy i prokuratur´, wynagrodze-
nie uzyskiwane z tytu∏u prac autorskich oraz wynagrodzenie uzyski-
wane z tytu∏u wykonania ekspertyz na zlecenie (podmiotów innych
ni˝ sàdy, prokuratura) jest podatnikiem podatku VAT. TreÊç art. 15
ust. 3 pkt 3 budzi równie˝ wàtpliwoÊç w zakresie równego traktowa-
nia osób fizycznych osiàgajàcych dochód z dzia∏alnoÊci wykonywanej
osobiÊcie. Osoby fizyczne wykonujàce np. dodatkowe prace w opar-
ciu o umow´ zlecenia u pracodawcy, z którym majà zawartà sta∏à
umow´ o prac´, nie b´dà podatnikami VAT, zaÊ pozosta∏e osoby fi-
zyczne wykonujàce takie same prace zlecone dla pracodawcy, z któ-
rym nie b´dà mia∏y zawartej umowy o prac´, b´dà zobowiàzane do
zap∏aty VAT lub nie, gdy˝ nie jest to jednoznaczne. WyjaÊnienie tych
zagadnieƒ w drodze wydania przez Ministra Finansów interpretacji
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celu przywrócenie zasady jednakowego traktowania inwalidów wojen-
nych oraz by∏ych wi´êniów obozów koncentracyjnych. 

56. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Rpo-490261-VI/04)
z dnia 15 marca 2005 r. – w sprawie wy∏àczenia spod egzekucji do-
p∏at unijnych dla rolników.

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wp∏ywajà skargi i wnioski
podmiotów prowadzàcych pozarolniczà dzia∏alnoÊç gospodarczà, wy-
ra˝ajàce niezadowolenie z regulacji prawnej zawartej w art. 11
c ustawy z dnia 18.11. 2004 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz zmianie innych
ustaw, którà wprowadzono wy∏àczenie spod egzekucji sàdowej i ad-
ministracyjnej dop∏at unijnych przeznaczonych dla rolników. Rzecz-
nik Praw Obywatelskich zwraca si´ z proÊbà o dokonanie przez Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi interpretacji tego przepisu, gdy˝
w ocenie Rzecznika omawiane wy∏àczenie nie ma zastosowania do
Êrodków, które wp∏yn´∏y na rachunek bankowy d∏u˝nika. Niezrozu-
mia∏e jest równie˝ usytuowanie tej regulacji w powo∏ywanej ustawie,
skoro materia wy∏àczeƒ spod egzekucji jest uregulowana w Kodeksie
post´powania cywilnego i rozporzàdzeniu Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 16.05.1996 r. w sprawie okreÊlenia przedmiotów nale˝àcych
do rolnika prowadzàcego gospodarstwo, które nie podlegajà egzekucji
sàdowej, a o charakterze administracyjnoprawnym w ustawie z dnia
17.06.1996 r. o post´powaniu egzekucyjnym w administracji, co by-
∏oby zgodne z zasadami poprawnej legislacji. Rzecznik Praw Obywa-
telskich prosi o poinformowanie, czy w toku prac legislacyjnych by∏y
rozwa˝ane negatywne skutki, jakie ta regulacja mo˝e wywo∏aç zarów-
no po stronie wierzycieli jak i innych d∏u˝ników, wobec których nie
stosuje si´ tak szczególnej ochrony.

57. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (RPO-
-470470-X/04) z dnia 15 marca 2005 r. – w sprawie skutków
zmiany organizacji ruchu na „Zakopiance”.

Do Rzecznika wp∏yn´∏a skarga Komitetu Spo∏ecznego wsi G∏ogo-
czów dotyczàca wprowadzenia zmiany organizacji ruchu na drodze
krajowej nr 7 i negatywnych skutków tej zmiany dla mieszkaƒców
G∏ogoczowa. W skardze podniesiono zarzuty dotyczàce m.in. wprowa-
dzenia nowej organizacji ruchu na „Zakopiance” bez uprzedniego
zbudowania odpowiedniej infrastruktury zapewniajàcej alternatywne
dojazdy do punktów handlowych i us∏ugowych, obiektów u˝yteczno-
Êci publicznej oraz gospodarstw rolnych. Podj´to tak˝e problem frag-
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W wyniku weryfikacji prawa do wczeÊniejszej emerytury z tytu∏u
sprawowania opieki nad niepe∏nosprawnym dzieckiem szereg osób
utraci∏o ostatnio prawo do tego Êwiadczenia. W aktualnej sytuacji na
rynku pracy, z du˝ym prawdopodobieƒstwem nale˝y przyjàç, ˝e oso-
by tracàce prawo do Êwiadczeƒ emerytalno-rentowych nie znajdà od-
powiedniego zatrudnienia. Znajdà si´ zatem w sytuacji osób pozosta-
jàcych bez pracy nie z w∏asnej woli i nie majàcych innych Êrodków
utrzymania, którym na mocy art. 67 ust. 2 Konstytucji RP przys∏ugi-
waç b´dzie prawo do zabezpieczenia spo∏ecznego. Jednak na mocy
obowiàzujàcych przepisów ustawowych, osobom tracàcym prawo do
wczeÊniejszej emerytury z tytu∏u opieki nad dzieckiem specjalnej tro-
ski pozostaje tylko prawo ubiegania si´ o zasi∏ek okresowy z pomocy
spo∏ecznej, co stawia je bez racjonalnego uzasadnienia w gorszej sy-
tuacji prawnej przy ochronie ryzyka bezrobocia od osób pobierajà-
cych renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy. Rzecznik zwraca si´ do
Premiera z wnioskiem o podj´cie inicjatywy zmiany przepisów obo-
wiàzujàcych w zakresie promocji zatrudnienia i instytucji rynku pra-
cy, okreÊlajàcych zakres i formy zabezpieczenia spo∏ecznego. 

55. Przewodniczàcej Komisji Polityki Spo∏ecznej i Rodziny
Sejmu RP (RPO-456183-III/03) z dnia 15 marca 2005 r. – w spra-
wie uprawnieƒ osób represjonowanych i cz∏onków ich rodzin.

W ciàgu ostatnich dwóch lat do Rzecznika wp∏yn´∏o kilkaset skarg
od by∏ych wi´êniów obozów koncentracyjnych w sprawie przeprowa-
dzonych w tym czasie zmian przepisów. Zdaniem skar˝àcych w wy-
niku tych zmian dosz∏o do odejÊcia od zasady jednakowego trak-
towania inwalidów wojennych oraz by∏ych wi´êniów obozów
koncentracyjnych na gruncie przepisów ustawy z dnia 29.05.1974 r.
o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.
Osoby represjonowane utraci∏y uprawnienia do ulgi w op∏atach reje-
stracyjnych pojazdów samochodowych oraz 50% zni˝k´ w op∏atach
sk∏adek na ubezpieczenie obowiàzkowe pojazdów samochodowych,
natomiast cz∏onkowie rodzin osób represjonowanych utracili prawo
do bezp∏atnych leków. Rzecznik kilkakrotnie wyst´powa∏ do przed-
stawicieli rzàdu wnioskujàc o zmian´ stanowiska w tej sprawie.
Z odpowiedzi otrzymanej w lutym 2005 r. od Wiceprezesa Rady Mini-
strów – Ministra Polityki Spo∏ecznej wynika, ˝e rzàd nie dostrzega
potrzeby weryfikacji regulacji prawnych wprowadzonych w tym za-
kresie. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca si´ wobec powy˝szego
z proÊbà o rozwa˝enie mo˝liwoÊci podj´cia przez Sejmowà Komisj´
Polityki Spo∏ecznej i Rodziny inicjatywy ustawodawczej majàcej na
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pe∏nienia s∏u˝by w innej miejscowoÊci. W zwiàzku z powy˝szym
Rzecznik zwraca si´ z proÊbà o przedstawienie stanowiska w sprawie. 

60. Wiceprezesa Rady Ministrów – Ministra Polityki Spo∏ecz-
nej (RPO-491131-III/04) z dnia 21 marca 2005 r. – w sprawie
ustalania podstawy wymiaru rent z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy.

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniu spo∏ecznym z ty-
tu∏u wypadków przy pracy i chorób zawodowych, przy ustalaniu
podstawy wymiaru renty wypadkowej lub z tytu∏u choroby zawodo-
wej nie stosuje si´ wskaênika wysokoÊci podstawy wymiaru, o któ-
rym mowa w art. 15 ust. 5 ustawy o emeryturach i rentach z FUS,
tj. nie stosuje si´ ograniczenia tego wskaênika do 250%. Osoby
uprawnione do rent z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy przyznanych
przed dniem 1.01.2003 r., majà prawo do ponownego ustalenia wy-
sokoÊci pobieranego Êwiadczenia z uwzgl´dnieniem zasady okreÊlo-
nej w art. 17 ust. 3. Ustawa o ubezpieczeniu spo∏ecznym z tytu∏u
wypadków przy pracy i chorób zawodowych nie zaw´˝a zakresu sto-
sowania tego artyku∏u wy∏àcznie do rent, których wysokoÊç ustalana
jest na nowo wed∏ug zasad okreÊlonych w art. 15 ustawy o emerytu-
rach i rentach z FUS. Tymczasem ze skarg nap∏ywajàcych do Rzecz-
nika Praw Obywatelskich wynika, ˝e ZUS odmawia przeliczenia bez
zastosowania ograniczenia wskaênika wysokoÊci podstawy wymiaru
Êwiadczenia do 250% rent wypadkowych i z tytu∏u choroby zawodo-
wej, do których prawo powsta∏o przed dniem 1.01.2003 r. i których
podstawa wymiaru nie jest ustalana na nowo zgodnie z art. 15 usta-
wy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.
Rzecznik prosi o zaj´cie stanowiska wobec takiej praktyki dzia∏ania
organów rentowych w przedstawionej sprawie. 

61. Wiceprezesa Rady Ministrów – Ministra Polityki Spo∏ecz-
nej (RPO-490406-III/04) z dnia 23 marca 2005 r. – w sprawie
przewlek∏oÊci w rozpatrywaniu wniosków o przyznanie uprawnieƒ
kombatanckich.

W ostatnim okresie nasili∏y si´ skargi na przewlek∏oÊç post´powania
administracyjnego prowadzonego w sprawie przyznawania uprawnieƒ
kombatanckich na podstawie ustawy z dnia 24.01.1991 r. o komba-
tantach oraz niektórych osobach b´dàcych ofiarami represji wojen-
nych i okresu powojennego. Post´powanie w sprawie przyznawania do-
datku kombatanckiego oraz uprawnieƒ na podstawie przepisów
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
wszczyna si´ na podstawie pisemnego wniosku zg∏oszonego do organu
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mentarycznego wykonania prac majàcych poprawiç funkcjonowanie
uk∏adu lokalnych po∏àczeƒ i ciàgów pieszych. Kwestionowano te˝ li-
kwidacj´ w G∏ogoczowie tzw. lewoskr´tów w celu poprawy bezpie-
czeƒstwa ruchu w sytuacji jednoczesnej budowy pasów do skr´tu
w lewo na innych podobnie po∏o˝onych odcinkach drogi. Powstaje
wàtpliwoÊç, czy przed podj´ciem decyzji w przedmiotowej sprawie
wywa˝ono nale˝ycie interes ogólnospo∏eczny i interes spo∏ecznoÊci lo-
kalnej. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca si´ z proÊbà o zbadanie
mo˝liwoÊci spe∏nienia postulatów spo∏ecznoÊci lokalnej.

58. Rektora Szko∏y G∏ównej Handlowej (RPO-497444-I/05)
z dnia 15 marca 2005 r. – w sprawie stypendiów przyznawanych
studentom SGH za wyniki w nauce. 

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócili si´ studenci Szko∏y
G∏ównej Handlowej w Warszawie ze skargà na postanowienia Regula-
minu ustalania wysokoÊci, przyznawania i wyp∏acania Êwiadczeƒ po-
mocy materialnej, stanowiàcego za∏àcznik do zarzàdzenia Rektora nr
70 z dnia 24.11.2004 r. dotyczàcego sposobu przyznawania stypen-
dium za wyniki w nauce. Studenci skar˝à si´, i˝ na podstawie tego
Regulaminu stypendia naukowe naliczane sà w cyklu semestralnym,
co stanowi naruszenie przepisów ustawy o szkolnictwie wy˝szym,
która przewiduje, i˝ stypendia naukowe przyznawane sà za rok aka-
demicki. W Êwietle postanowieƒ art. 152 g ust. 2 ustawy o szkolnic-
twie wy˝szym, stypendium socjalne i stypendium specjalne dla osób
niepe∏nosprawnych sà przyznawane na semestr lub na rok akade-
micki, natomiast stypendium za wyniki w nauce lub sporcie i sty-
pendia Ministra, przyznawane sà na rok akademicki, z wyjàtkiem
przypadku, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów trwa
jeden semestr. Skar˝àcy podnoszà tak˝e zarzut, i˝ w ostatnich latach
wyp∏ata stypendiów naukowych odbywa si´ z du˝ym opóênieniem.

59. Szefa S∏u˝by Celnej (RPO-498933-IX/05) z dnia 17 marca
2005 r. – w sprawie sygnalizowanych w artyku∏ach prasowych zale-
g∏oÊci w wyp∏atach nale˝noÊci finansowych dla funkcjonariuszy cel-
nych z tytu∏u przeniesienia do pe∏nienia s∏u˝by w innej miejscowoÊci. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zaniepokojony jest pojawiajàcymi si´
informacjami prasowymi w kwestii niewyp∏acania zaleg∏ych Êwiadczeƒ
zwiàzanych z przeprowadzanà w 2003 r. alokacjà funkcjonariuszy cel-
nych oraz nale˝noÊci finansowych z tytu∏u przeniesienia na podstawie
rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 18.05.2004 r. w sprawie
Êwiadczeƒ zwiàzanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do
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63. Ministra SprawiedliwoÊci (RPO-474523-IV/04) z dnia 25
marca 2005 r. – w sprawie ksiàg wieczystych prowadzonych w sys-
temie informatycznym.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wp∏ywajà skargi dotyczàce for-
my odpisów ksiàg wieczystych prowadzonych w systemie informa-
tycznym, a ÊciÊlej – problemu ich przejrzystoÊci, czytelnoÊci i zrozu-
mia∏oÊci. „Tradycyjne” ksi´gi wieczyste zawierajà dwa elementy
podzia∏u systematyzujàce ich treÊç, natomiast nowe ksi´gi zawierajà
a˝ pi´ç elementów podzia∏u. W konsekwencji ka˝da informacja za-
warta w ksi´dze wieczystej opisana jest za pomocà czterocyfrowego
numeru. Ksi´gi wieczyste prowadzone w systemie informatycznym
zawierajà tak˝e dodatkowe kategorie opisu nieruchomoÊci, nie istnie-
jàce w dotychczasowym systemie. Zdarza si´, ˝e odpis zawiera kilka-
naÊcie stron, z których tylko jedna zawiera informacje istotne dla za-
interesowanego podmiotu, przy czym sà one „zakodowane” w sposób
utrudniajàcy prawid∏owe odczytanie. Ksi´gi wieczyste powinny zawie-
raç informacje czytelne i jednoznaczne. Tylko w ten sposób mo˝e byç
realizowana w sposób prawid∏owy zasada jawnoÊci ksiàg. W odró˝-
nieniu np. od danych gromadzonych w Krajowym Rejestrze Sàdo-
wym, z informacji zawartych w ksi´gach wieczystych w du˝ej cz´Êci
korzystajà podmioty nieprofesjonalne dla celów zwyk∏ego obrotu cy-
wilnoprawnego. W opinii Rzecznika obecna forma ksi´gi wieczystej
prowadzonej w systemie informatycznym oraz forma odpisów wyda-
wanych na jej podstawie wymagajà okreÊlonych zmian zapewniajà-
cych ich optymalnà komunikatywnoÊç. Rzecznik prosi o poinformo-
wanie, czy planowane sà zmiany w strukturze ksiàg wieczystych
prowadzonych w systemie informatycznym, a tak˝e czy prowadzone
sà prace nad ulepszeniem formy graficznej i uk∏adu treÊci odpisu
ksi´gi wieczystej. 

64. Wiceprezesa Rady Ministrów – Ministra Polityki Spo∏ecz-
nej (RPO-486415-III/04) z dnia 29 marca 2005 r. – w sprawie
sposobu ustalania przez organy rentowe kapita∏u poczàtkowego. 

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, dla ubezpieczonych urodzonych po
dniu 31.12.1948 r., którzy przed 1.01.1999 r. op∏acali sk∏adki na
ubezpieczenie spo∏eczne lub za których sk∏adki op∏acali p∏atnicy
sk∏adek, ustala si´ kapita∏ poczàtkowy. Kapita∏ ten ewidencjonowany
jest na koncie ubezpieczonego i b´dzie mia∏ wp∏yw na wysokoÊç
przysz∏ej emerytury. W art. 174 ust. 9 ustawy o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych ustawodawca sprecyzo-
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rentowego, do którego nale˝y do∏àczyç dokumenty (decyzje) stwierdza-
jàce przyznanie uprawnieƒ kombatanckich. Zw∏oka w rozpoznaniu
wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy przez Kierownika Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych dotyczy cz´sto ponad
6 miesi´cy. Urzàd jako przyczyn´ zw∏oki w rozpoznaniu odwo∏aƒ powo-
∏uje okolicznoÊç wymogu szczególnej wnikliwoÊci w przeprowadzaniu
post´powania administracyjnego. W ocenie Rzecznika nie mo˝e to
usprawiedliwiaç naruszania przepisów Kodeksu post´powania admini-
stracyjnego o terminach za∏atwienia sprawy. Rzecznik prosi o przed-
stawienie informacji o podj´tych dzia∏aniach majàcych na celu wyeli-
minowanie zasygnalizowanych nieprawid∏owoÊci.

62. Ministra Infrastruktury (RPO-500911-V/05) z dnia 23 mar-
ca 2005 r. – w sprawie ograniczeƒ prawa do lokalu socjalnego. 

W wyniku zmian wprowadzonych z dniem 1.01.2005 r. do ustawy
z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym za-
sobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, do art. 14 tej ustawy do-
dano ust. 7 pozbawiajàcy osoby, które utraci∏y tytu∏ prawny do loka-
lu niewchodzàcego w sk∏ad publicznego zasobu mieszkaniowego
dotychczasowej ochrony w postaci obligatoryjnego prawa do lokalu
socjalnego. Zgodnie z art. 14 ust. 4 sàd nie mo˝e orzec o braku
uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec kobiet w cià˝y,
ma∏oletniego, niepe∏nosprawnego lub ubezw∏asnowolnionego oraz
osoby sprawujàcej nad nim opiek´ i wspólnie z nim zamieszka∏ej, ob-
∏o˝nie chorych, emerytów i rencistów spe∏niajàcych kryteria do otrzy-
mania Êwiadczenia z pomocy spo∏ecznej, bezrobotnego, osoby spe∏-
niajàcej przes∏anki okreÊlone przez rad´ gminy w drodze uchwa∏y,
chyba ˝e osoby te mogà zamieszkaç w innym lokalu ni˝ dotychczas
u˝ywany. Jednak˝e w myÊl art. 14 ust. 7 przepisu tego nie stosuje
si´ do osób, które utraci∏y tytu∏ prawny do lokalu niewchodzàcego
w sk∏ad publicznego zasobu mieszkaniowego z wyjàtkiem osób, które
by∏y uprawnione do u˝ywania lokalu na podstawie stosunku praw-
nego nawiàzanego ze spó∏dzielnià mieszkaniowà albo z towarzystwem
budownictwa spo∏ecznego. Przepis ten ma zastosowanie do umów
o u˝ywanie lokali mieszkalnych zawartych przed dniem 1.01.2005 r.
W ocenie Rzecznika przepis art. 14 ust. 7 narusza zasad´ równoÊci
oraz zasad´ sprawiedliwoÊci spo∏ecznej. Sytuacja prawna lokatorów
w zakresie prawa do lokalu socjalnego zosta∏a w sposób nieupraw-
niony zró˝nicowana wy∏àcznie ze wzgl´du na status prawny zajmo-
wanego lokalu. 
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66. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-482075-I/04)
z dnia 29 marca 2005 r. – w sprawie Êwiadczeƒ pieni´˝nych dla
sportowców.

Do Rzecznika zwróci∏a si´ grupa sportowców, która otrzyma∏a no-
minacje olimpijskie do wzi´cia udzia∏u w Letnich Igrzyskach Olimpij-
skich w Los Angeles w 1984 r., jednak decyzjà o charakterze poli-
tycznym uniemo˝liwiono im udzia∏ w tych Igrzyskach. Osoby te
zosta∏y skierowane zamiennie na zawody „Przyjaêƒ 84”. W konse-
kwencji zamkni´to im drog´ do pobierania Êwiadczeƒ pieni´˝nych
z bud˝etu paƒstwa, gdy˝ nie spe∏niajà warunków okreÊlonych w art.
28a ust. 1 ustawy o kulturze fizycznej. Rzecznik Praw Obywatelskich
zwraca si´ z proÊbà o poinformowanie, jakie kroki mogà zostaç pod-
j´te dla rozwiàzania sygnalizowanej kwestii.

67. Ministra SprawiedliwoÊci – Prokuratora Generalnego (RPO-
-480974-VII/04) z dnia 29 marca 2005 r. – w sprawie post´powa-
nia z korespondencjà tymczasowo aresztowanych. 

W wystàpieniu z dnia 17.08.2004 r. dotyczàcym post´powania
z korespondencjà urz´dowà tymczasowo aresztowanych, Rzecznik
Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ do Ministra SprawiedliwoÊci o spo-
wodowanie podj´cia inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany treÊci
art. 217a i art. 217b Kkw. W odpowiedzi na wystàpienie Sekretarz
Stanu w Ministerstwie SprawiedliwoÊci przyzna∏, ˝e przepisy Kodek-
su karnego wykonawczego w zakresie kontroli korespondencji osób
skazanych i tymczasowo aresztowanych nie zezwalajà na poddanie
cenzurze korespondencji tymczasowo aresztowanego z organami,
o których mowa w art. 102 pkt 111 i art. 103 § 1 Kkw. Do Biura
Rzecznika nadal jednak wp∏ywa korespondencja tymczasowo areszto-
wanych, na której odnotowano fakt ocenzurowania. Wobec powy˝-
szego Rzecznik zwraca si´ o spowodowanie, aby do czasu stosownej
zmiany przepisów art. 217a i art. 217b Kkw, Ministerstwo Sprawie-
dliwoÊci poinformowa∏o organa prokuratury i sàdy o zaj´tym przez
resort stanowisku w sprawie post´powania z korespondencjà urz´do-
wà tymczasowo aresztowanych. 

68. Przewodniczàcego Sejmowej Komisji Administracji i Spraw
Wewn´trznych (RPO-498764-IX/05) z dnia 30 marca 2005 r. –
w sprawie braku prawnej mo˝liwoÊci repatriacji Polaków mieszkajà-
cych w europejskiej cz´Êci by∏ego ZSRR oraz trudnoÊci w nabyciu
obywatelstwa polskiego w drodze uznania za repatrianta.

63

wa∏, ˝e sta˝ ubezpieczeniowy okreÊla si´ w pe∏nych latach, z tym, ˝e
je˝eli ubezpieczony ma wi´cej ni˝ 6 miesi´cy tego sta˝u ponad pe∏ne
lata, sta˝ ten zaokràgla si´ w gór´. Nie zosta∏a natomiast uregulowa-
na sytuacja osób, których sta˝ ubezpieczeniowy jest krótszy ni˝ 6
miesi´cy. Chodzi tu zarówno o osoby, których sta˝ wynosi okreÊlonà
liczb´ lat i miesi´cy, przy czym miesi´cy jest mniej ni˝ 6, jak i osób,
których ogólny sta˝ pracy jest krótszy ni˝ 6 miesi´cy. Stosowana
przez ZUS wyk∏adnia art. 174 ust. 9 powoduje, ˝e w przypadku
pierwszej z wymienionych grup osób, kapita∏ poczàtkowy ustalany
jest z pe∏nych lat z pomini´ciem miesi´cy, a w przypadku drugiej
grupy kapita∏ poczàtkowy nie jest ustalany w ogóle. Przyj´ty sposób
ustalania kapita∏u poczàtkowego pozostaje w kolizji z zasadà wza-
jemnoÊci i proporcjonalnoÊci sk∏adek i Êwiadczenia, gdy˝ w kraƒco-
wych przypadkach prowadzi do pomini´cia przy ustalaniu wysokoÊci
kapita∏u poczàtkowego relatywnie d∏ugich okresów ubezpieczenia, bo
si´gajàcych prawie 6 miesi´cy. 

65. Ministra SprawiedliwoÊci (RPO-498090-IX/05) z dnia 29
marca 2005 r. – w sprawie rozk∏adu czasu s∏u˝by funkcjonariuszy
S∏u˝by Wi´ziennej. 

Przepis art. 32 ust. 2 ustawy o S∏u˝bie Wi´ziennej znowelizowany
w 2001 r. zobowiàzuje Ministra SprawiedliwoÊci do okreÊlenia w dro-
dze rozporzàdzenia trybu ustalania i szczegó∏owych zasad rozk∏adu
czasu s∏u˝by oraz sposobu udzielania czasu wolnego za pe∏nienie
s∏u˝by poza rozk∏adem. Obecnie obowiàzuje nadal zarzàdzenie Mini-
stra SprawiedliwoÊci z dnia 5.09.1997 r. w sprawie zasad ustalania
rozk∏adu czasu s∏u˝by funkcjonariuszy S∏u˝by Wi´ziennej, jednak˝e
zarzàdzenia nie mogà stanowiç êróde∏ powszechnie obowiàzujàcego
prawa. Obowiàzujàce zarzàdzenie jest zatem niezgodne z Konstytu-
cjà, a zawarta w nim materia powinna byç uregulowana w formie
rozporzàdzenia. Ponadto z zarzàdzenia wynika, ˝e funkcjonariuszowi
nie udziela si´ czasu wolnego za pe∏nienie s∏u˝by w sytuacji zagro˝e-
nia bezpieczeƒstwa jednostek organizacyjnych oraz dzia∏aƒ zwiàza-
nych z zapobieganiem lub likwidacjà skutków kl´sk ˝ywio∏owych,
a tak˝e za udzia∏ w çwiczeniach ochronno-obronnych i strzeleckich,
wykonywanych poza rozk∏adem czasu s∏u˝by, w ∏àcznym wymiarze
40 godzin ∏àcznie. Zdaniem Rzecznika treÊç powy˝szego przepisu,
poza mo˝liwoÊcià nieudzielenia czasu wolnego za pe∏nienie s∏u˝by
w czasie likwidacji skutków kl´sk ˝ywio∏owych, narusza prawa funk-
cjonariuszy w kwestii czasu s∏u˝by. 
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semnego oÊwiadczenia o poddaniu si´ egzekucji. Taka sytuacja
w ocenie piszàcych do Rzecznika obywateli narusza Konstytucj´ RP
przez to, ˝e uniemo˝liwia d∏u˝nikowi podj´cie skutecznej ochrony
przed egzekucjà, w szczególnoÊci zaÊ pozwala na omini´cie przez
bank post´powania sàdowego w sprawie zad∏u˝enia. W ocenie Rzecz-
nika istnieje pilna potrzeba, zw∏aszcza w Êwietle treÊci uzasadnienia
wyroku Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia 26.01.2005 r., rozwa˝enia
koniecznoÊci dokonania zmian art. 5 ust. 5 ustawy o obj´ciu por´-
czeniami Skarbu Paƒstwa sp∏aty niektórych kredytów mieszkanio-
wych oraz art. 6 ust. 2a ustawy o pomocy paƒstwa w sp∏acie niektó-
rych kredytów mieszkaniowych, w celu ich dostosowania do
standardów konstytucyjnych. 

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ obywatel Federacji
Rosyjskiej ze skargà dotyczàcà nierównoÊci mi´dzy osobami pocho-
dzenia polskiego zamieszka∏ymi w azjatyckiej cz´Êci Federacji Rosyj-
skiej, a Polakami mieszkajàcymi w europejskiej cz´Êci tego paƒstwa.
Przepis art. 10 ustawy o repatriacji stanowi, i˝ Rada Ministrów mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, inne paƒstwa lub inne cz´Êci Fe-
deracji Rosyjskiej ni˝ wymienione w art. 9, których obywatele pol-
skiego pochodzenia mogà ubiegaç si´ o wydanie wizy wjazdowej
w celu repatriacji, w szczególnoÊci w których osoby polskiego pocho-
dzenia sà dyskryminowane ze wzgl´dów religijnych, narodowoÊcio-
wych lub politycznych. Art. 52 ust. 5 Konstytucji przewiduje, i˝ oso-
ba, której pochodzenie polskie zosta∏o stwierdzone zgodnie z ustawà,
mo˝e osiedliç si´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na sta∏e.
WàtpliwoÊci budzi tak˝e art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy o repatriacji sta-
nowiàcy, i˝ za repatrianta mo˝e byç uznana osoba spe∏niajàca m.in.
warunek z∏o˝enia w terminie 12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy wniosku o uznanie za repatrianta. Przepis ten pozbawi∏
znacznà grup´ osób mo˝liwoÊci nabycia obywatelstwa polskiego
w drodze uznania za repatrianta. Do wymienionej grupy nale˝à oso-
by, które w ustawowym terminie do z∏o˝enia wniosku o uznanie za
repatrianta nie uzyska∏y zezwolenia na osiedlenie si´. Osoby takie
muszà oczekiwaç przez 5 lat na zezwolenie na osiedlenie si´, a na-
st´pnie kolejne 5 lat na obywatelstwo polskie. Rzecznik Praw Obywa-
telskich zwraca si´ o podj´cie stosownej inicjatywy ustawodawczej
w omówionym zakresie. 

69. Ministra Finansów (RPO-500157-V/05) z dnia 31 marca
2005 r. – w sprawie uprawnieƒ banków w zakresie egzekucji nie-
sp∏aconych kredytów mieszkaniowych.

Do Rzecznika wp∏ywajà skargi od cz∏onków spó∏dzielni mieszka-
niowych, sp∏acajàcych kredyty mieszkaniowe zaciàgni´te przed laty
przez spó∏dzielnie na budow´ ich mieszkaƒ i korzystajàcy przy sp∏a-
cie tych kredytów z preferencji okreÊlonych w ustawie z dnia
30.11.1995 r. o pomocy paƒstwa w sp∏acie niektórych kredytów
mieszkaniowych, refundacji bankom wyp∏aconych premii gwarancyj-
nych oraz zmianie niektórych ustaw. Piszàcy kwestionujà nadmierne
uprzywilejowanie banków w zakresie egzekucji niesp∏aconych kredy-
tów mieszkaniowych oraz zad∏u˝enia z tytu∏u przejÊciowego wykupie-
nia odsetek od tych kredytów. W stosunku do cz∏onków spó∏dzielni
mieszkaniowych obowiàzanych do sp∏aty kredytu, banki mogà wy-
stawiaç bankowe tytu∏y egzekucyjne bez koniecznoÊci uzyskania pi-
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Dyrektora Krajowego Centrum Pomocy Prawnej i Kierownika Biura
Pomocy Prawnej jest pi´cioletni sta˝ w instytucji publicznej na sta-
nowisku zwiàzanym ze stosowaniem lub tworzeniem prawa. Bardzo
przydatny by∏by dodatkowy wymóg ukoƒczenia aplikacji prawniczej.
Ponadto korzystnym rozwiàzaniem by∏oby dopuszczenie do udziela-
nia podstawowej pomocy prawnej aplikantów innych ni˝ aplikanci
adwokaccy i radcowscy. W piÊmie z dnia 25.02.2005 r. b´dàcym
kontynuacjà propozycji zmian do projektu ustawy o dost´pie do nie-
odp∏atnej pomocy prawnej, Rzecznik zaproponowa∏ zmiany majàce
na celu zwi´kszenie roli studenckich poradni prawnych (klinik pra-
wa) w realizacji ustawy. Równie˝ katalog osób mogàcych nieodp∏at-
nie udzielaç podstawowej pomocy prawnej nale˝a∏oby rozszerzyç na
absolwentów prawa i studentów prawa, zw∏aszcza tych dzia∏ajàcych
w klinikach prawa. 

3. Wiceprezesa Rady Ministrów – Ministra Polityki Spo∏ecznej
(RPO-415804-XI/02) z dnia 9 marca 2005 r. – w sprawie projektu
ustawy o przeciwdzia∏aniu przemocy w rodzinie.

Dyskusja nad projektem ustawy o przeciwdzia∏aniu przemocy
w rodzinie powinna przyczyniç si´ do wprowadzenia do polskiego
prawa zapisów, które zwi´kszà bezpieczeƒstwo ofiar przemocy, a tak-
˝e do zdecydowanego odrzucenia propozycji nieudanych. Nadziej´ na
wzmocnienie ochrony ofiar przed powtórnym u˝yciem przemocy
przez sprawców, wobec których prowadzone jest post´powanie, dajà
projektowane zmiany w Kodeksie karnym i Kodeksie post´powania
karnego. Niestety poza sferà zainteresowania pozosta∏o typowe post´-
powanie przygotowawcze. Nie wyodr´bniono w czytelny sposób zaka-
zu zbli˝ania si´ do ofiary. Brak jest mechanizmu umo˝liwiajàcego
wszcz´cie post´powania w przypadkach przest´pstw Êciganych na
wniosek pokrzywdzonego, których ofiarà jest ma∏oletni, zaÊ osoba
wykonujàca jego prawa (rodzic, opiekun prawny) zaniecha z∏o˝enia
wniosku. W przypadku przest´pstw Êciganych na wniosek pozostajà
wy∏àcznie: zobowiàzanie rodzica (opiekuna) do z∏o˝enia wniosku
o Êciganie, ustanowienie kuratora dla z∏o˝enia wniosku, albo zastà-
pienie przez sàd opiekuƒczy wniosku rodziców swoim orzeczeniem.
Stosowane obecnie wymienione Êrodki zabezpieczajàce dziecko –
ofiar´ przemocy domowej polegajà na odseparowaniu od Êrodowiska
rodzinnego. Stanowià zatem typowy przyk∏ad wtórnej wiktymizacji.
Przepisy, które mog∏yby uniemo˝liwiç sprawcy – domownikowi dalszà
przemoc w czasie, gdy prowadzone jest przeciwko niemu post´powa-
nie karne, nie sà w ogóle stosowane lub stosowane sà w znikomym

III. WYSTÑPIENIA LEGISLACYJNE

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

1. Przewodniczàcego Sejmowej Komisji Ustawodawczej (RPO-
-496024-I/05) z dnia 3 lutego 2005 r. – w sprawie potrzeby wpro-
wadzenia przepisów umo˝liwiajàcych osobom niepe∏nosprawnym pe∏-
nà realizacj´ czynnego prawa wyborczego. 

Dyrektor Instytutu Spraw Publicznych w liÊcie do Rzecznika Praw
Obywatelskich wskazuje na potrzeb´ nowelizacji ustawy Ordynacja
wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP, gdy˝ – zdaniem Instytutu –
obowiàzujàce obecnie uregulowania ograniczajà dost´p do g∏osowa-
nia osobom starszym i niepe∏nosprawnym. Problem realizacji czyn-
nego prawa wyborczego przez osoby niepe∏nosprawne by∏ przedmio-
tem wystàpienia Rzecznika z dnia 21.07.2003 r. do Marsza∏ka
Sejmu RP (Informacja 7–9/2003, str. 51). W oparciu o doÊwiadcze-
nia z poprzednich wyborów wydaje si´ konieczne odstàpienie od
bezwzgl´dnego wymogu osobistego g∏osowania i wprowadzenie prze-
pisów zezwalajàcych grupie wyborców na g∏osowanie przez pe∏-
nomocnika, czy te˝ za poÊrednictwem Êrodków komunikacji. Do-
Êwiadczenia z g∏osowania w referendum krajowym dotyczàcym
przystàpienia Polski do Unii Europejskiej wskazujà na potrzeb´ roz-
wa˝enia propozycji wprowadzenia dwudniowego referendum nad
Traktatem Konstytucyjnym, co mog∏oby przyczyniç si´ do osiàgni´-
cia wy˝szej frekwencji. 

2. Ministra SprawiedliwoÊci (RPO-481256-IV/04) z dnia 10 lu-
tego 2005 r. – w sprawie projektu ustawy o dost´pie do pomocy
prawnej (kontynuacja wystàpienia z dnia 1.12.2004 r., Informacja
10–12/2004, str. 68). 

Rzecznik Praw Obywatelskich przekaza∏ dodatkowe uwagi w kwe-
stii przyj´tych w projekcie rozwiàzaƒ dotyczàcych badania stanu ma-
jàtkowego osoby ubiegajàcej si´ o pomoc, który stanowi przes∏ank´
udzielenia pomocy prawnej. Rzecznik wyrazi∏ równie˝ wàtpliwoÊç, czy
wystarczajàcym kryterium w przypadku kandydata na stanowisko
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IV. KASACJE DO SÑDU NAJWY˚SZEGO. 
SKARGI DO WOJEWÓDZKICH SÑDÓW

ADMINISTRACYJNYCH, SKARGI KASACYJNE 
DO NACZELNEGO SÑDU ADMINISTRACYJNEGO

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

RPO-459547-II/03 z dnia 6 stycznia 2005 r. – kasacja na rzecz
Dariusza M. od wyroku Sàdu Okr´gowego utrzymujàcego w mocy
wyrok Sàdu Rejonowego (zaniechanie uwzgl´dnienia przez sàd odwo-
∏awczy istotnych okolicznoÊci sprawy mogàcych przemawiaç na ko-
rzyÊç oskar˝onego). 

Kasacja uwzgl´dniona (wyrok z dnia 15.02.2005 r., sygn. akt III
KK 3/05). 

RPO-459482-II/04 z dnia 6 stycznia 2005 r. – kasacja na rzecz
Andrzeja T. od wyroku Sàdu Okr´gowego zmieniajàcego wyrok Sàdu
Rejonowego (zarzut ra˝àcego naruszenia w orzeczeniu sàdu odwo∏aw-
czego art. 234 Kodeksu karnego, które mog∏o mieç istotny wp∏yw na
treÊç zaskar˝onego orzeczenia).

RPO-441838-II/03 z dnia 13 stycznia 2005 r. – kasacja na
rzecz Marii W. od wyroku Sàdu Okr´gowego utrzymujàcego w mocy
wyrok Sàdu Rejonowego, w cz´Êci dotyczàcej orzeczenia o karze (za-
rzut ra˝àcego i majàcego istotny wp∏yw na treÊç wyroku naruszenia
art. 443 Kpk, polegajàcego na wydaniu w sprawie przekazanej do po-
nownego rozpoznania orzeczenia surowszego ni˝ uchylone, mimo za-
skar˝enia uchylonego orzeczenia wy∏àcznie na korzyÊç Marii W.). 

Kasacja uwzgl´dniona (wyrok z dnia 16.02.2005 r., sygn. akt IV
KK 13/05). 

RPO-471283-II/04 z dnia 14 stycznia 2005 r. – kasacja na
rzecz Tadeusza G. od wyroku Sàdu Okr´gowego zmieniajàcego wyrok
Sàdu Rejonowego.
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stopniu. Rzecznik wyst´powa∏ wczeÊniej do Ministra SprawiedliwoÊci
w sprawie niskiej skutecznoÊci stosowania art. 23 Kpk, wynikajàcej
z wadliwej, w ocenie Rzecznika, konstrukcji tego przepisu.

W odpowiedzi na wystàpienie:

RPO-477116-XI/04 z dnia 16 czerwca 2004 r. – w sprawie pro-
jektu nowelizacji ustawy o Êwiadczeniach rodzinnych (Informacja 4-
-6/2004, str. 59). 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Polityki Spo∏ecznej
(28.02.2005 r.) poinformowa∏, ˝e rzàd przygotowa∏ projekt ustawy
o post´powaniu wobec d∏u˝ników alimentacyjnych i o zaliczce ali-
mentacyjnej (druk sejmowy nr 3393), nowelizujàcy tak˝e przepisy
ustawy o Êwiadczeniach rodzinnych. W projekcie przewidziano roz-
wiàzania, które zgodnie z sugestià Rzecznika majà na celu niwelowa-
nie zbytniego uprzywilejowania rodzin niepe∏nych w stosunku do
rodzin pe∏nych. Projekt przewiduje nowy dodatek z tytu∏u wychowy-
wania dzieci w rodzinie wielodzietnej, zarówno pe∏nej jak i niepe∏nej.
Dla osób, w stosunku do których egzekucja alimentów okaza∏a si´
cz´Êciowo lub ca∏kowicie bezskuteczna przewidziano pomoc w formie
zaliczki alimentacyjnej. Zaliczka ma charakter Êwiadczenia zwrotne-
go – kwot wyp∏aconych zaliczek organ egzekucyjny b´dzie dochodzi∏
od d∏u˝nika alimentacyjnego. 



poprzez rozpoznanie sprawy przez sàd II instancji pod nieobecnoÊç
oskar˝onego, który przebywa∏ w Areszcie Âledczym i nie zosta∏ prawi-
d∏owo powiadomiony o rozprawie). 

RPO-461276-II/04 z dnia 2 marca 2005 r. – kasacja na rzecz
Antoniego T. i Mieczys∏awa ¸. skazanych orzeczeniem Komisji Spe-
cjalnej do Walki z Nadu˝yciami i Szkodnictwem Gospodarczym
z 1953 r. za przest´pstwo okreÊlone w art. 22 dekretu z dnia
13.06.1946 r. o przest´pstwach szczególnie niebezpiecznych w okre-
sie odbudowy Paƒstwa (brak w dzia∏aniu znamion przest´pstwa
okreÊlonego w art. 22 dekretu z dnia 13.06.1946 r.). 

Antoni T. i Mieczys∏aw ¸. zostali uznani za winnych pope∏nienia
przest´pstwa polegajàcego na tym, ˝e „rozpowszechniali zas∏yszane
w audycjach radiowych paƒstw imperialistycznych fa∏szywe wiado-
moÊci mogàce wyrzàdziç istotnà szkod´ interesom Paƒstwa Polskie-
go”. Za ten czyn zostali skazani na kary po 9 miesi´cy wi´zienia, któ-
re odbyli w ca∏oÊci. Rzecznik Praw Obywatelskich podkreÊli∏
w uzasadnieniu kasacji, i˝ Êciganie karne i skazanie oskar˝onych by-
∏o formà politycznej represji. 

RPO-476516-II/04 z dnia 3 marca 2005 r. – kasacja na rzecz
Zygmunta P. od prawomocnego wyroku Sàdu Rejonowego. 

Zygmuntowi P. wymierzono kar´ nieprzewidzianà za przypisane
przest´pstwo. 

RPO-489034-II/04 z dnia 3 marca 2005 r. – kasacja na rzecz
Edwarda M. od prawomocnego wyroku Sàdu Rejonowego. 

Wyrok zapad∏ z ra˝àcym i majàcym istotny wp∏yw na jego treÊç
naruszeniem prawa materialnego poprzez b∏´dnà kwalifikacj´ przypi-
sanego Edwardowi M. czynu jako przest´pstwa, podczas gdy czyn
ten nie wyczerpuje znamion wyst´pku. 

RPO-495744-II/05 z dnia 11 marca 2005 r. – kasacja na nieko-
rzyÊç Daniela D. od wyroku Sàdu Apelacyjnego zmieniajàcego wyrok
Sàdu Okr´gowego. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca wyrokowi Sàdu Apelacyjne-
go zastosowanie b∏´dnej kwalifikacji prawnej czynu oskar˝onego, co
doprowadzi∏o do zmiany wyroku Sàdu Okr´gowego i wymierzenia
oskar˝onemu ni˝szej kary. Ponadto Sàd Apelacyjny dokonujàc zmia-
ny orzeczenia sàdu I instancji nie odniós∏ si´ z nale˝ytà wnikliwoÊcià
do szczegó∏owych rozwa˝aƒ sàdu I instancji oraz nie przedstawi∏ w∏a-
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Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca wyrokowi Sàdu Okr´gowego
ra˝àce i mogàce mieç istotny wp∏yw na treÊç orzeczenia naruszenie
art. 46 § 1 Kk poprzez zobowiàzanie oskar˝onego w oparciu o ten
przepis do naprawienia szkody w sytuacji, gdy pokrzywdzeni nie z∏o-
˝yli wniosku o zasàdzenie na ich rzecz odszkodowania w tym trybie. 

RPO-479438-II/04 z dnia 17 stycznia 2005 r. – kasacja na
rzecz Tadeusza S. skazanego za pope∏nienie przest´pstwa okreÊlone-
go w art. 36 dekretu z dnia 13.06.1946 r. o przest´pstwach szczegól-
nie niebezpiecznych w okresie odbudowy Paƒstwa (represje politycz-
ne wobec Âwiadków Jehowy).

Kasacja uwzgl´dniona (wyrok z dnia 25.02.2005 r., sygn. akt III
KK 16/05). 

RPO-494139-II/04 z dnia 3 lutego 2005 r. – kasacja na rzecz
Piotra D. od prawomocnego wyroku Sàdu Rejonowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi ra˝àce na-
ruszenie art. 17 § 1 pkt 7 Kpk, stanowiàce bezwzgl´dnà przyczyn´
odwo∏awczà wskazanà w art. 439 § 1 pkt 8 Kpk. Zgodnie z treÊcià
art. 439 § 1 pkt 8 Kpk, je˝eli orzeczenie wydane zosta∏o pomimo te-
go, ˝e post´powanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby
zosta∏o ju˝ prawomocnie zakoƒczone, to rozstrzygni´cie takie winno
byç uchylone niezale˝nie od granic zaskar˝enia i podniesionych za-
rzutów oraz wp∏ywu uchybienia na treÊç orzeczenia. 

Kasacja uwzgl´dniona (wyrok z dnia 1.03.2005 r., sygn. akt V KK
35/05). 

RPO-461336-II/04 z dnia 7 lutego 2005 r. – kasacja na rzecz
Jacka B. od wyroku Sàdu Rejonowego utrzymujàcego w mocy orze-
czenie Kolegium do Spraw Wykroczeƒ przy Sàdzie Rejonowym. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca wyrokowi Sàdu Rejonowego
ra˝àce i mogàce mieç istotny wp∏yw na treÊç tego orzeczenia naru-
szenie art. 1 § 1 Kodeksu wykroczeƒ w powiàzaniu z art. 42 ust. 1
Konstytucji RP poprzez uznanie Jacka B. za winnego pope∏nienia za-
rzucanego mu wykroczenia i wymierzenie kary grzywny w sytuacji,
gdy przypisany mu czyn nie by∏ zabroniony przez ustaw´ obowiàzu-
jàcà w dacie jego pope∏nienia. 

RPO-473182-II/04 z dnia 9 lutego 2005 r. – kasacja na rzecz
Wojciecha C. od wyroku Sàdu Okr´gowego utrzymujàcego w mocy
wyrok Sàdu Rejonowego (naruszenie prawa oskar˝onego do obrony



Roman M. zosta∏ skierowany, na podstawie art. 22 dekretu z dnia
13.06. 1946 r. o przest´pstwach szczególnie niebezpiecznych w okre-
sie odbudowy Paƒstwa, do obozu pracy na okres 18 miesi´cy.

Czyn przypisany oskar˝onemu polega∏ na umo˝liwieniu s∏uchania
zagranicznych rozg∏oÊni radiowych oraz rozpowszechnianiu i komen-
towaniu podanych przez nie wiadomoÊci o z∏ym stanie zdrowia Józe-
fa Stalina. Zdaniem Rzecznika czyn ten nie wyczerpywa∏ znamion
przest´pstwa okreÊlonego w ww. przepisie mówiàcym o rozpowszech-
nianiu fa∏szywych wiadomoÊci. Âciganie karne i skazanie oskar˝one-
go stanowi∏o form´ represji politycznych.

RPO-312386-II/99 z dnia 21 marca 2005 r. – kasacja na rzecz
Ewy Z. od prawomocnego postanowienia Sàdu Rejonowego z 1984 r.
o umorzeniu post´powania karnego na podstawie ustawy o amnestii. 

Ewa Z. zosta∏a oskar˝ona w 1984 r. przez prokuratur´ za to, ˝e
w okresie 1983 r. dzia∏ajàc wspólnie z innymi osobami gromadzi∏a
w celu kolporta˝u nielegalne wydawnictwa tzw. podziemia „Solidar-
noÊci”, zawierajàce treÊci l˝àce i poni˝ajàce ustrój i naczelne organy
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W uzasadnieniu kasacji Rzecznik
Praw Obywatelskich stwierdzi∏, i˝ wydawnictwa i ulotki opracowywa-
ne, powielane i rozpowszechniane przez cz∏onków zdelegalizowanego
wówczas NSZZ „SolidarnoÊç” nie zawiera∏y treÊci l˝àcych, wyszydza-
jàcych lub poni˝ajàcych w rozumieniu art. 270 § 1 dawnego Kodek-
su karnego. Krytyk´ ustroju politycznego i organów paƒstwowych,
a tak˝e informowanie o wa˝nych wydarzeniach nale˝y oceniaç jako
form´ realizacji prawa do swobodnego wyra˝ania opinii i uzewn´trz-
niania poglàdów zagwarantowanego w obowiàzujàcej w dacie orzeka-
nia Konstytucji oraz przepisach Mi´dzynarodowego Paktu Praw Oby-
watelskich i Politycznych z 1966 r. 

RPO-485303-II/04 z dnia 23 marca 2005 r. – kasacja na rzecz
Aurelii M. od postanowienia Sàdu Okr´gowego utrzymujàcego w mo-
cy postanowienie Sàdu Rejonowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca postanowieniu Sàdu Okr´-
gowego nieuchylenie postanowienia Sàdu Rejonowego, mimo i˝ sàd
I instancji rozpozna∏ spraw´ na posiedzeniu bez udzia∏u obroƒcy
w przypadku, gdy udzia∏ obroƒcy by∏ obowiàzkowy, co stanowi∏o bez-
wzgl´dnà podstaw´ odwo∏awczà. Ponadto brak uzasadnienia stano-
wiska sàdu w przedmiocie ustalenia, ˝e Aurelia M. jest sprawcà za-
rzucanego jej czynu. 
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snych rozwa˝aƒ w tym zakresie, które wyjaÊnia∏yby odmiennà ocen´
przyj´tej kwalifikacji czynu. 

RPO-474914-II/04 z dnia 11 marca 2005 r. – kasacja na rzecz
Jacka S. od postanowienia Sàdu Apelacyjnego utrzymujàcego w mo-
cy postanowienie Sàdu Okr´gowego. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca postanowieniu Sàdu Apela-
cyjnego zastosowanie b∏´dnej kwalifikacji prawnej czynu oskar˝onego
w sytuacji przej´cia obywatela polskiego skazanego prawomocnie
przez sàd obcego paƒstwa, do wykonania wyroku na terytorium Paƒ-
stwa Polskiego.

RPO-445539-II/03 z dnia 15 marca 2005 r. – kasacja na rzecz
Tadeusza S. od prawomocnego orzeczenia Centralnej Komisji Specjal-
nej do Walki z Nadu˝yciami i Szkodnictwem Gospodarczym z 1953 r. 

Tadeusz S. zosta∏ uznany winnym pope∏nienia przest´pstwa okreÊlo-
nego w art. 22 dekretu z dnia 13.06.1946 r. o przest´pstwach szczegól-
nie niebezpiecznych w okresie odbudowy Paƒstwa, za co wymierzono
mu kar´ 12 miesi´cy obozu pracy, którà odbywa∏ w okresie od stycznia
1953 do paêdziernika 1953 r. Na podstawie materia∏u dowodowego zgro-
madzonego w toku post´powania o odtworzenie akt sprawy, zasadnym
wydaje si´ stwierdzenie, i˝ czyn ten polega∏ na krytycznych wypowie-
dziach na temat artyku∏u prasowego. Zachowanie oskar˝onego nie wy-
czerpa∏o znamion jakiegokolwiek przest´pstwa i mo˝na je oceniaç wy-
∏àcznie w p∏aszczyênie faktycznej realizacji swobód obywatelskich, zaÊ
Êciganie karne i skazanie oskar˝onego mia∏o form´ politycznej represji. 

RPO-457414-II/03 z dnia 16 marca 2005 r. – kasacja na rzecz
Paw∏a S. od prawomocnego wyroku Sàdu Powiatowego.

Pawe∏ S. zosta∏ skazany za pope∏nienie przest´pstwa okreÊlonego
w art. 29 dekretu z dnia 13.06.1946 r. o przest´pstwach szczególnie
niebezpiecznych w okresie odbudowy Paƒstwa. Wypowiedzi oskar˝o-
nego nie stanowi∏y l˝enia, wyszydzania lub poni˝ania ustroju Paƒ-
stwa Polskiego w rozumieniu ww. przepisu, i mo˝na je oceniaç wy-
∏àcznie w p∏aszczyênie faktycznej realizacji swobód obywatelskich,
zaÊ Êciganie karne i skazanie oskar˝onego za ten czyn mia∏o form´
politycznej represji. 

RPO-477841-II/04 z dnia 16 marca 2005 r. – kasacja na rzecz
Romana M. od prawomocnego orzeczenia Komisji Specjalnej do Wal-
ki z Nadu˝yciami i Szkodnictwem Gospodarczym.
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RPO-475398-II/04 z dnia 6 paêdziernika 2004 r. – kasacja na
rzecz Franciszka R. od prawomocnego wyroku Sàdu Okr´gowego utrzy-
mujàcego w mocy wyrok Sàdu Rejonowego (Informacja 10–12/2004,
str. 71). 

Kasacja oddalona (postanowienie z dnia 14.01.2005 r., sygn. akt
V KK 334/04). 

RPO-473666-II/04 z dnia 8 paêdziernika 2004 r. – kasacja na
rzecz Józefa S., Wawrzyna K. i Stanis∏awa B. od prawomocnego wyro-
ku Wojskowego Sàdu Rejonowego z 1947 r. (Informacja 10–12/2004,
str. 72).

Kasacja uwzgl´dniona (wyrok z dnia 2.12.2004 r., sygn. akt V KK
343/04). 

RPO-429208-II/03 z dnia 14 paêdziernika 2004 r. – kasacja na
rzecz Henryka M. i Kazimierza D. od prawomocnego wyroku Sàdu
Powiatowego z 1954 r. (Informacja 10–12/2004, str. 72).

Kasacja uwzgl´dniona (wyrok z dnia 6.01.2005 r., sygn. akt V KK
352/04). 

RPO-453646-II/03 z dnia 18 paêdziernika 2004 r. – kasacja na
rzecz Piotra K. od prawomocnego wyroku Sàdu Okr´gowego zmieniajà-
cego wyrok ∏àczny Sàdu Rejonowego (Informacja 10-12/2004, str. 73).

Kasacja uwzgl´dniona (wyrok z dnia 4.01.2005 r., sygn. akt IV
KK 364/04). 

RPO-450635-II/03 z dnia 29 paêdziernika 2004 r. – kasacja na
rzecz Andrzeja K. od prawomocnego wyroku Sàdu Okr´gowego utrzy-
mujàcego w mocy wyrok Sàdu Rejonowego (Informacja 10–12/2004,
str. 73).

Kasacja oddalona (postanowienie z dnia 28.01.2005 r., sygn. akt
V KK 377/04). 

RPO-440623-II/03 z dnia 3 listopada 2004 r. – kasacja na rzecz
Dariusza P. w przedmiocie odszkodowania za oczywiÊcie nies∏uszne
tymczasowe aresztowanie (Informacja 10-12/2004, str. 73).

Kasacja uwzgl´dniona (postanowienie z dnia 14.02.2005 r., sygn.
akt II KK 460/04).

RPO-427844-II/03 z dnia 8 listopada 2004 r. – kasacja na rzecz
Ryszarda Z. od wyroku zaocznego Sàdu Rejonowego (Informacja
10–12/2004, str. 73).
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RPO-491996-II/04 z dnia 25 marca 2005 r. – kasacja na nieko-
rzyÊç Henryka D. od postanowienia Sàdu Okr´gowego utrzymujàcego
w mocy postanowienie Sàdu Rejonowego.

Sàd Okr´gowy umorzy∏ post´powanie przeciwko Henrykowi D.
w oparciu o ustalenie, i˝ czyn zarzucany oskar˝onemu nie zosta∏
pope∏niony, podczas gdy umorzenie w oparciu o takie ustalenia nie
jest mo˝liwe na posiedzeniu. Ponadto Sàd Okr´gowy utrzyma∏
w mocy postanowienie Sàdu Rejonowego w sytuacji, gdy z uzasad-
nienia orzeczenia Sàdu Okr´gowego wynika, i˝ jako podstaw´ umo-
rzenia Sàd Okr´gowy przyjà∏ niepope∏nienie przez oskar˝onego za-
rzucanego mu czynu, podczas gdy podstawà rozstrzygni´cia Sàdu
Rejonowego by∏o stwierdzenie, i˝ czyn zarzucany oskar˝onemu nie
zawiera znamion przest´pstwa. Sàd nie odniós∏ si´ do zarzutów
i wniosków zawartych w za˝aleniach dotyczàcych wyra˝onego przez
Sàd Rejonowy poglàdu, i˝ zachowanie oskar˝onego nie wyczerpywa-
∏o znamion przest´pstwa, a tak˝e nie dokona∏ oceny zgromadzonego
w sprawie materia∏u dowodowego oraz dokona∏ ustalenia, które sà
mi´dzy sobà sprzeczne. 

RPO-456878-II/03 z dnia 31 marca 2005 r. – kasacja na rzecz
Stanis∏awa J. od prawomocnego wyroku Sàdu Okr´gowego utrzymu-
jàcego w mocy wyrok Sàdu Rejonowego (zarzut przeprowadzenia roz-
prawy odwo∏awczej podczas nieobecnoÊci ustanowionego obroƒcy,
który o jej terminie nie zosta∏ prawid∏owo powiadomiony, co w kon-
sekwencji stanowi∏o naruszenie prawa oskar˝onego do obrony). 

Sàd Najwy˝szy wyda∏ nast´pujàce orzeczenia w sprawie kasa-
cji wniesionych przez Rzecznika Praw Obywatelskich: 

RPO-473661-II/04 z dnia 1 wrzeÊnia 2004 r. – kasacja na rzecz
¸ucji P. i Józefa K. od prawomocnego wyroku Sàdu Okr´gowego (In-
formacja 7-9/2004, str. 54). 

Kasacja uwzgl´dniona (wyrok z dnia 6.01.2005 r., sygn. akt V KK
292/04). 

RPO-440100-II/03 z dnia 5 paêdziernika 2004 r. – kasacja na
rzecz Andrzeja O. od prawomocnego wyroku Sàdu Okr´gowego utrzy-
mujàcego w mocy wyrok Sàdu Rejonowego (Informacja 10–12/2004,
str. 71). 

Kasacja oddalona (postanowienie z dnia 15.12.2004 r., sygn. akt
III KK 278/04). 
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RPO-400183-X/02 z dnia 8 lutego 2005 r., Wojewódzki Sàd
Administracyjny we Wroc∏awiu – w sprawie zerowej stawki op∏aty
parkingowej dla osób niepe∏nosprawnych zamieszka∏ych we Wro-
c∏awiu. 

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie niewa˝noÊci
§ 4 ust. 2a uchwa∏y Nr XVI/473/03 Rady Miejskiej Wroc∏awia z dnia
5.12.2003 r. w sprawie ustalenia strefy p∏atnego parkowania, ustale-
nia wysokoÊci stawek op∏aty za parkowanie pojazdów samocho-
dowych na drogach publicznych w strefie p∏atnego parkowania,
wprowadzenia op∏at abonamentowych i zerowej stawki op∏at dla
niektórych u˝ytkowników drogi, sposobu pobierania tych op∏at
i okreÊlenia wysokoÊci op∏aty dodatkowej, który uzale˝nia nabycie
abonamentu typu 0 od posiadania karty parkingowej osoby niepe∏-
nosprawnej, wydanej przez Prezydenta Wroc∏awia. Zaskar˝onemu
przepisowi uchwa∏y Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca narusze-
nie art. 32 Konstytucji RP. W uzasadnieniu skargi Rzecznik stwier-
dzi∏, ˝e przepis § 4 ust. 2a zaskar˝onej uchwa∏y jest tak skonstru-
owany, ˝e prawo do otrzymania abonamentu typu 0 przyznaje tylko
tym posiadaczom karty parkingowej osoby niepe∏nosprawnej, którzy
zamieszkujà we Wroc∏awiu. Z przywileju obj´cia zerowà stawkà op∏a-
ty parkingowej nie mogà zatem skorzystaç niepe∏nosprawni zamiesz-
kujàcy poza granicami administracyjnymi Wroc∏awia. 

RPO-482929-X/04 z dnia 17 lutego 2005 r., Wojewódzki Sàd
Administracyjny w Poznaniu – w sprawie op∏aty dodatkowej za nie-
dope∏nienie obowiàzku wniesienia op∏aty za parkowanie.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie niewa˝noÊci § 9
ust. 2 za∏àcznika Nr 3 do uchwa∏y Nr XVII/162/2003 Rady Miasta
Gniezna z dnia 5.12.2003 r. w sprawie ustalenia Strefy P∏atnego Parko-
wania w Gnieênie, stawek op∏at za parkowanie pojazdów samochodo-
wych na drogach publicznych w Strefie P∏atnego Parkowania, okreÊle-
nia sposobu pobierania op∏at oraz wysokoÊci op∏aty dodatkowej, który
stanowi, ˝e niedope∏nienie obowiàzku wniesienia op∏aty za parkowanie
powoduje na∏o˝enie na w∏aÊciciela pojazdu samochodowego op∏aty do-
datkowej. Zaskar˝onemu przepisowi Rzecznik zarzuca ra˝àce narusze-
nie art. 7 i art. 94 Konstytucji RP oraz art. 13 f ust. 1 w zwiàzku z art.
13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. 

RPO-468321-X/04 z dnia 23 marca 2005 r., Wojewódzki Sàd
Administracyjny w Katowicach – w sprawie op∏at za parkowanie
pojazdów.
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Kasacja uwzgl´dniona (wyrok z dnia 7.01.2005 r., sygn. akt V KK
382/04). 

RPO-467740-II/04 z dnia 10 listopada 2004 r. – kasacja na
rzecz Roberta S. od wyroku Sàdu Okr´gowego utrzymujàcego w mo-
cy wyrok Sàdu Rejonowego (Informacja 10–12/2004, str. 74).

Kasacja uwzgl´dniona (wyrok z dnia 15.02.2005 r., sygn. akt III
KK 310/04). 

RPO-460066-II/04 z dnia 29 listopada 2004 r. – kasacja na
rzecz Tadeusza P. i Heleny S. od prawomocnego wyroku Sàdu Okr´-
gowego oddalajàcego wniosek ww. osób o zasàdzenie odszkodowania
i zadoÊçuczynienia z tytu∏u represjonowania ich ojca przez pozasàdo-
we organy ZSRR za dzia∏alnoÊç na rzecz niepodleg∏ego bytu Paƒstwa
Polskiego (Informacja 10–12/2004, str. 74).

Kasacja uwzgl´dniona (wyrok z dnia 3.02.2005 r., sygn. akt III
KK 332/04). 

RPO-477948-II/04 z dnia 22 listopada 2004 r. – w sprawie S∏a-
womira K. od postanowienia Sàdu Apelacyjnego utrzymujàcego w mo-
cy postanowienie Sàdu Okr´gowego (Informacja 10–12/2004, str. 74).

Kasacja uwzgl´dniona (postanowienie z dnia 14.02.2005 r., sygn.
akt II KK 486/04). 

W okresie obj´tym Informacjà Rzecznik Praw Obywatelskich
przystàpi∏ do post´powania przed Sàdem Rejonowym w nast´pu-
jàcej sprawie: 

RPO-480756-XII/04 z dnia 14 stycznia 2005 r., Sàd Rejonowy
dla Krakowa – Nowej Huty – zg∏oszenie udzia∏u Rzecznika Praw
Obywatelskich (na podstawie art. 7 Kodeksu post´powania cywilnego
w zwiàzku z art. 14 pkt 4 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich)
w post´powaniu z odwo∏ania Anny L. od decyzji Dyrektora Ma∏opol-
skiego Oddzia∏u Wojewódzkiego NFZ w przedmiocie odmowy refunda-
cji laserowej korekty wady wzroku. 

Sàd Rejonowy przekaza∏ spraw´ Prezesowi NFZ (postanowienie
z dnia 21.01.2005 r., sygn. akt IV U 2777/04/N). 

W okresie obj´tym Informacjà Rzecznik Praw Obywatelskich
przystàpi∏ do post´powania przed Wojewódzkim Sàdem Admini-
stracyjnym w nast´pujàcych sprawach: 
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RPO-475617 z dnia 17 wrzeÊnia 2004 r. – skarga na decyzj´ Sa-
morzàdowego Kolegium Odwo∏awczego o odmowie skierowania do
domu pomocy spo∏ecznej (Informacja 7–9/2004, str. 57). 

Skarga uwzgl´dniona (postanowienie z dnia 25.11.2004 r., sygn.
akt II SA/Kr 1266/04)

RPO-486908-I/04 z dnia 14 paêdziernika 2004 r. – zg∏oszenie
udzia∏u Rzecznika Praw Obywatelskich (na podstawie art. 14 ust. 6
ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich w zwiàzku z art. 8 ustawy –
Prawo o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi) w sprawie
ze skargi Redaktora Naczelnego „Gazety Wyborczej Trójmiasto” na
bezczynnoÊç Rektora Uniwersytetu Gdaƒskiego w przedmiocie udo-
st´pnienia informacji publicznej (Informacja 10–12/2004, str. 78). 

Skarga uwzgl´dniona (wyrok z dnia 20.01.2005 r., sygn. akt II
SAB/Gd 66/04). 

RPO-490578-I/04 z dnia 3 grudnia 2004 r. – zg∏oszenie udzia∏u
Rzecznika Praw Obywatelskich (na podstawie art. 14 ust. 6 ustawy
o Rzeczniku Praw Obywatelskich w zwiàzku z art. 8 ustawy – Prawo
o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi) w sprawie ze skar-
gi Joanny P., strona post´powania: Rektor Uniwersytetu Gdaƒskiego
(Informacja 10–12/2004, str. 78). 

Skarga odrzucona (postanowienie z dnia 3.02.2005 r., sygn. akt
III SA/Gd 532/04).

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie niewa˝noÊci
uchwa∏y Nr XIX/334/04 Rady Miejskiej Katowic z dnia 19.01.
2004 r. w sprawie ustalenia strefy p∏atnego parkowania dla pojazdów
samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowi-
ce. Zaskar˝onej uchwale Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca na-
ruszenie art. 2 i art. 32 Konstytucji RP. WÊród podmiotów zwolnio-
nych uchwa∏à Rady Miejskiej z op∏at za parkowanie nie znaleêli si´
u˝ytkownicy pojazdów samochodowych zamieszkujàcy na obszarze
strefy p∏atnego parkowania. Osoby te mogà ubiegaç si´ o wydanie
„karty mieszkaƒca”, stanowiàcej form´ op∏aty abonamentowej za par-
kowanie, zawierajàcej bonifikat´ w stosunku do op∏at jednorazowych.
W efekcie mieszkaƒcy strefy p∏atnego parkowania zobowiàzani sà do
wnoszenia op∏aty abonamentowej za parkowanie pojazdów samocho-
dowych w bezpoÊrednim sàsiedztwie miejsca zamieszkania, zaÊ nie-
uiszczenie op∏aty nara˝a ich na ukaranie op∏atà dodatkowà w wysoko-
Êci 50 z∏. Natomiast osoby zamieszkujàce poza strefà p∏atnego
parkowania nie sà obcià˝eni takim obowiàzkiem za parkowanie swoich
pojazdów w bezpoÊrednim sàsiedztwie miejsca swego zamieszkania.

W okresie obj´tym Informacjà Rzecznik Praw Obywatelskich
skierowa∏ skarg´ kasacyjnà do Naczelnego Sàdu Administracyj-
nego:

RPO-447339-V/03 z dnia 14 stycznia 2005 r. – skarga kasacyj-
na Rzecznika Praw Obywatelskich od wyroku Wojewódzkiego Sàdu
Administracyjnego w Szczecinie z dnia 6.10.2004 r. (sygn. akt SA/Sz
2122/03).

Wyrokowi temu Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca ra˝àce naru-
szenie art. 68 ust. 1 pkt 7, art. 68 ust. 1 pkt 7 w zwiàzku z art. 67
ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomoÊciami, oraz art. 32 w zwiàz-
ku z art. 2 Konstytucji RP, poprzez b∏´dnà wyk∏adni´ tych przepisów
oraz wnosi o uchylenie zaskar˝onego wyroku w ca∏oÊci. Zdaniem
Rzecznika Praw Obywatelskich w uchwale Rady Miejskiej w K. doko-
nano, z przekroczeniem upowa˝nienia ustawowego, zró˝nicowania sy-
tuacji prawnej najemców lokali komunalnych pod wzgl´dem mo˝liwo-
Êci skorzystania z bonifikaty przy zakupie zajmowanego mieszkania
na w∏asnoÊç. Ponadto okreÊlony w za∏àczniku do uchwa∏y sposób
udzielenia bonifikaty od ceny sprzeda˝y lokalu mieszkalnego jest nie-
zgodny z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomoÊciami. W za-
skar˝onym postanowieniu ustalono, ˝e bonifikaty okreÊlone w uchwa-
le nie majà zastosowania do ceny nieruchomoÊci gruntowej. 
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Wniosek rozpoznany (uchwa∏a sk∏adu siedmiu s´dziów Sàdu Naj-
wy˝szego z dnia 15.09.2004 r., sygn. akt III PZP 3/04): „Wprowadze-
nie uk∏adem zbiorowym pracy mniej korzystnych dla pracowników
warunków nabywania i ustalania wysokoÊci niektórych sk∏adników
wynagrodzenia za prac´ wymaga wypowiedzenia dotychczasowych
warunków umowy o prac´ tak˝e wtedy, gdy ukszta∏towane nowym
uk∏adem wynagrodzenie nie uleg∏o obni˝eniu.” 

V. PYTANIA PRAWNE DO SÑDU NAJWY˚SZEGO 

W okresie obj´tym Informacjà Rzecznik Praw Obywatelskich skie-
rowa∏ wnioski do Sàdu Najwy˝szego:

RPO-495442-V/05 z dnia 21 stycznia 2005 r. – w sprawie przy-
znawania prawa do lokalu socjalnego osobie samowolnie zajmujàcej
lokal.

W zwiàzku z ujawnionymi rozbie˝noÊciami w wyk∏adni prawa
Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o rozstrzygni´cie nast´pujàcego
zagadnienia prawnego: czy przepis art. 24 ustawy z dnia 21.06.
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego, uprawnia sàd do przyznania prawa
do lokalu socjalnego osobie samowolnie zajmujàcej lokal, wobec któ-
rej zosta∏ orzeczony nakaz jego opró˝nienia, jeÊli przyznanie takiego
prawa by∏oby w Êwietle zasad wspó∏˝ycia spo∏ecznego szczególnie
uzasadnione ?”. 

RPO-490110-IV/04 z dnia 25 stycznia 2005 r. – w sprawie ter-
minu przedawnienia roszczeƒ deliktowych.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o podj´cie uchwa∏y majàcej
na celu wyjaÊnienie istniejàcych w orzecznictwie rozbie˝noÊci w wy-
k∏adni i stosowaniu przepisu art. 442 § 1 w zwiàzku z art. 120 § 1
Kodeksu cywilnego, zawierajàcej odpowiedê na pytanie: „Czy dziesi´-
cioletni termin przedawnienia, o którym mowa w art. 442 § 1 zdanie
drugie Kodeksu cywilnego, zawsze powinien byç liczony od dnia zda-
rzenia wyrzàdzajàcego szkod´, bez wzgl´du na dat´ powstania czy
ujawnienia tej szkody ?”

Sàd Najwy˝szy podjà∏ uchwa∏´ dotyczàcà wniosku Rzecznika
Praw Obywatelskich:

RPO-465890-VIII/04 z dnia 9 czerwca 2004 r. – w sprawie
wprowadzenia do ponadzak∏adowego uk∏adu zbiorowego postanowieƒ
mniej korzystnych dla pracowników (Informacja 4–6/2004, str. 71). 
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RPO-471539-IV/04 z dnia 28 stycznia 2005 r. – w sprawie wy-
nagrodzenia wspó∏twórców utworu audiowizualnego. 

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie, ˝e art. 70 ust.
2 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrew-
nych jest niezgodny z art. 32 w zwiàzku z art. 64 ust. 2 Konstytucji
RP oraz o orzeczenie, ˝e przepis ten traci moc obowiàzujàcà z up∏y-
wem dwunastu miesi´cy od dnia og∏oszenia wyroku w Dzienniku
Ustaw. 

Do Rzecznika wp∏ywajà skargi od podmiotów reprezentujàcych
Êrodowiska twórcze scenografów i choreografów dotyczàce uprawnie-
nia do dodatkowego wynagrodzenia z tytu∏u eksploatacji utworów
audiowizualnych, przewidzianego w art. 70 ust. 2 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. Do wynagrodzenia tego, oprócz
g∏ównego re˝ysera, operatora obrazu oraz twórcy scenariusza,
uprawnieni sà równie˝ twórcy innych utworów literackich lub mu-
zycznych, które stworzone zosta∏y do utworu audiowizualnego lub
w nim wykorzystane oraz artyÊci wykonawcy. WÊród uprawnionych
nie ma ani scenografów ani choreografów. W ten sposób ustawodaw-
ca przyzna∏ pewnej grupie wspó∏twórców utworu audiowizualnego
istotne uprawnienia majàtkowe, pomijajàc innych wspó∏twórców.
WàtpliwoÊci Rzecznika budzi dobór podmiotów uprawnionych do do-
datkowego wynagrodzenia, bowiem nie zosta∏ on dokonany wed∏ug
racjonalnych przes∏anek. Stan taki narusza zasad´ równej ochrony
praw majàtkowych. Rzecznik Praw Obywatelskich wyst´powa∏
w przedmiotowej sprawie w dniu 24.03.2004 r. oraz w dniu 24.05.
2005 r. do Ministra Kultury, jednak bezskutecznie (stanowisko Mini-
sterstwa Kultury w piÊmie z dnia 30.06.2004 r.).

RPO-496839-VI/05 z dnia 10 lutego 2005 r. – w sprawie przepi-
su rozporzàdzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektó-
rych przepisów ustawy o podatku od towarów i us∏ug. 

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie, ˝e § 14 ust. 2
pkt 4 lit. c rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r.
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od
towarów i us∏ug jest niezgodny z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11.03.2004 r. o podatku od towarów i us∏ug, a tak˝e z art. 2 i art.
92 ust. 1 Konstytucji RP. 

Rozporzàdzenie zosta∏o wydane na podstawie delegacji zawartych
w przepisach ustawy o podatku od towarów i us∏ug. ˚aden z przepi-
sów upowa˝niajàcych do wydania tego rozporzàdzenia nie daje pod-
staw do wprowadzenia do rozporzàdzenia regulacji odbierajàcych po-
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VI. WNIOSKI DO TRYBUNA¸U
KONSTYTUCYJNEGO. POST¢POWANIA 

W SPRAWIE SKARG KONSTYTUCYJNYCH

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

RPO-480495-VIII/04 z dnia 7 stycznia 2005 r. – w sprawie po-
zbawienia niektórych pracowników samorzàdowych prawa do dodat-
kowego wynagrodzenia rocznego.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniós∏ o stwierdzenie niezgodnoÊci
art. 1 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 12.12.1997 r. o dodatkowym
wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery bud˝etowej
oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 4.03.2004 r. o zmianie
ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jed-
nostek sfery bud˝etowej oraz niektórych innych ustaw, z art. 32 (za-
sada równoÊci wobec prawa) w zwiàzku z art. 2 (zasada sprawiedli-
woÊci spo∏ecznej) Konstytucji RP. Przepisów ustawy o dodatkowym
wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery bud˝etowej
nie stosuje si´ do zatrudnionych na podstawie wyboru: marsza∏ka
województwa, wiceprzewodniczàcego zarzàdu oraz pozosta∏ych cz∏on-
ków zarzàdu województwa, starosty, wicestarosty oraz pozosta∏ych
cz∏onków zarzàdu powiatu, a tak˝e wójta (burmistrza, prezydenta
miasta). Przepisami tymi nie sà obj´ci tak˝e pracownicy zatrudnieni
na podstawie powo∏ania: zast´pca wójta, sekretarz gminy, sekretarz
powiatu, skarbnik gminy, powiatu czy województwa. Zastosowane
przez ustawodawc´ kryterium wprowadzenia zró˝nicowania w zakre-
sie prawa do dodatkowego wynagrodzenia w postaci prawnej formy
nawiàzania stosunku pracy nosi cechy przypadkowoÊci, a nie prze-
myÊlanej decyzji prawodawczej. RównoczeÊnie bowiem inni pracow-
nicy jednostek sfery bud˝etowej zatrudnieni na podstawie wyboru
bàdê powo∏ania posiadajà prawo do dodatkowego wynagrodzenia
rocznego. Zdaniem Rzecznika w tym zakresie nastàpi∏o naruszenie
zakazu dyskryminacji stanowiàcego podstawowà konsekwencj´ zasa-
dy równoÊci. 
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przebywa, na takich samych zasadach, jak obywatele tego paƒstwa.
Zgodnie z Dyrektywà Rady 94/80/EC z dnia 19.12.1994 r. osoba,
która w stosownej dacie jest obywatelem Unii w rozumieniu Traktatu
i nie jest obywatelem Paƒstwa Cz∏onkowskiego jego miejsca zamiesz-
kania, lecz w ka˝dym przypadku wype∏nia warunki do prawa g∏oso-
wania i kandydowania, jakie to paƒstwo nak∏ada z mocy przepisów
prawnych na swych w∏asnych obywateli, b´dzie mia∏a prawo g∏oso-
wania i kandydowania w wyborach lokalnych Paƒstwa Cz∏onkow-
skiego miejsca zamieszkania zgodnie ze wspomnianà Dyrektywà. 

RPO-485465-IV/04 z dnia 14 marca 2005 r. – w sprawie nie-
konstytucyjnoÊci niektórych przepisów znowelizowanej ustawy o go-
spodarce nieruchomoÊciami.

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczy art. 136 ust. 6,
art. 137 ust. 2, art. 229a ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce
nieruchomoÊciami oraz art. 15 ustawy z dnia 28.11.2003 r. o zmia-
nie ustawy o gospodarce nieruchomoÊciami oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw. 

W znowelizowanej ustawie o gospodarce nieruchomoÊciami usta-
wodawca wy∏àczy∏ mo˝liwoÊç ˝àdania zwrotu wyw∏aszczonego prawa
u˝ytkowania wieczystego. Ponadto wykluczono mo˝liwoÊç zwrotu wy-
w∏aszczonego prawa, je˝eli na nieruchomoÊci zosta∏ zrealizowany in-
ny cel ni˝ okreÊlony w decyzji o wyw∏aszczeniu, który w dniu wyda-
nia tej decyzji móg∏ stanowiç podstaw´ wyw∏aszczenia. W przypadku,
gdy cel wyw∏aszczenia zosta∏ zrealizowany tylko na cz´Êci wyw∏asz-
czonej nieruchomoÊci, zwrotowi podlega pozosta∏a cz´Êç, je˝eli istnie-
je mo˝liwoÊç jej zagospodarowania zgodnie z planem miejscowym
obowiàzujàcym w dniu z∏o˝enia wniosku o zwrot, a w przypadku
braku planu miejscowego, zgodnie z ustaleniami decyzji o warun-
kach zabudowy i zagospodarowania terenu albo je˝eli przylega do
nieruchomoÊci stanowiàcej w∏asnoÊç osoby wnioskujàcej o zwrot.
Wy∏àczono te˝ mo˝liwoÊç zwrotu wyw∏aszczonych nieruchomoÊci,
które przed dniem 1.01.1998 r. wykorzystano na inny cel publiczny
ni˝ wskazany w decyzji wyw∏aszczeniowej, równie˝ w przypadku
spraw wszcz´tych i niezakoƒczonych do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy
nowelizujàcej ustaw´ o gospodarce nieruchomoÊciami. Wniosek
Rzecznika zosta∏ do∏àczony do wczeÊniej z∏o˝onego wniosku Prezesa
Naczelnego Sàdu Administracyjnego, celem ∏àcznego rozpoznania
z uwagi na to˝samoÊç przedmiotu sprawy. 
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datnikowi prawo do obni˝enia podatku nale˝nego oraz zwrotu ró˝ni-
cy podatku lub zwrotu podatku nale˝nego. Przepis § 14 ust. 2 pkt 4
lit. c rozporzàdzenia wykracza poza granice upowa˝nienia ustawowe-
go zakreÊlone przepisami art. 92 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od to-
warów i us∏ug i samodzielnie, bez wyraênego umocowania w ustawie,
reguluje kwestie istotne z punktu widzenia prawa do obni˝enia po-
datku oraz zwrotu ró˝nicy podatku. 

RPO-476084-VI/04 z dnia 22 lutego 2005 r. – w sprawie ogra-
niczeƒ dla podatników VAT mo˝liwoÊci zwrotu ró˝nicy oraz obni˝enia
podatku nale˝nego o podatek naliczony.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie, ˝e przepis art.
86 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów
i us∏ug w zakresie, w jakim ogranicza podatnikom VAT mo˝liwoÊç
zwrotu ró˝nicy oraz obni˝enia podatku nale˝nego o podatek naliczony
(art. 86 ust. 1 tej ustawy) w zwiàzku z zakupem pojazdów samocho-
dowych (ci´˝arowych) innych ni˝ pojazdy osobowe, które nie posiada-
jà wyciàgu ze Êwiadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniajàcej
z obowiàzku uzyskania Êwiadectwa homologacji, a tak˝e paliw silni-
kowych, oleju nap´dowego oraz gazu przeznaczonych do ich nap´du –
jest niezgodny z art. 2 oraz art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. 

RPO-481342-I/04 z dnia 10 marca 2005 r. – w sprawie ograni-
czeƒ praw wyborczych w wyborach samorzàdowych. 

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie, ˝e art. 6 ust.
1 w zwiàzku z art. 5 ust. 1, art. 6a ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy –
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw w zakresie, w jakim pozbawiajà prawa wybierania (czynnego
prawa wyborczego), a tak˝e prawa wybieralnoÊci (biernego prawa wy-
borczego) do rady gminy oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
obywateli polskich oraz obywateli Unii Europejskiej nie b´dàcych
obywatelami polskimi, wpisanych do prowadzonego w gminie sta∏ego
rejestru wyborców, w okresie krótszym ni˝ 12 miesi´cy przed dniem
wyborów, sà sprzeczne z art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1, art. 52 ust. 1,
art. 62 ust. 1 i 2 i art. 169 ust. 2 zd. pierwsze w zwiàzku z art. 16
ust. 1 Konstytucji RP. 

W uzasadnieniu wniosku Rzecznik podkreÊli∏, ˝e art. 19 ust. 1
Traktatu ustanawiajàcego Wspólnot´ Europejskà stanowi, ˝e ka˝dy
obywatel Unii zamieszka∏y na terenie Paƒstwa Cz∏onkowskiego, nie
b´dàcy jego obywatelem, posiada prawo do g∏osowania i kandydowa-
nia w wyborach samorzàdowych w tym Paƒstwie, na terenie którego
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Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawi∏ w dniu 9.02.2005 r. na-
st´pujàce stanowisko: „Art. 160 § 5 w zwiàzku z art. 160 § 4 ustawy
z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks post´powania administracyjnego
w zakresie, w jakim wyklucza jako przes∏ank´ dopuszczalnoÊci sàdo-
wego dochodzenia roszczenia odszkodowawczego, bezczynnoÊç orga-
nu administracji publicznej, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 oraz
z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. 

Trybuna∏ Konstytucyjny wyda∏ nast´pujàce orzeczenia w spra-
wie wniosków Rzecznika Praw Obywatelskich:

RPO-401125-V/02 z dnia 3 paêdziernika 2002 r. – w sprawie
wy∏àczenia przez przepisy rozporzàdzenia niektórych wydatków za
zajmowany lokal mieszkalny z podstawy obliczenia dodatku mieszka-
niowego (Informacja 10/2002, str. 41).

Wniosek cz´Êciowo uwzgl´dniony (wyrok z dnia 1.02.2005 r.,
sygn. akt U 14/02). 

RPO-448212-III/03 z dnia 18 wrzeÊnia 2003 r. – w sprawie
przepisów naruszajàcych zasad´ niedzia∏ania prawa wstecz, dotyczà-
cych rozliczania przychodów emerytów i rencistów w 1999 r. (Infor-
macja 7–9/2003, str. 70). 

Wniosek uwzgl´dniony (wyrok z dnia 8.03.2005 r., sygn. akt
K 27/03). 

RPO-474188-VIII/04 z dnia 27 maja 2004 r. – w sprawie prze-
pisów okreÊlajàcych wymagane kwalifikacje dla pracowników samo-
rzàdowych (Informacja 4–6/2004, str. 75).

Wniosek uwzgl´dniony (wyrok z dnia 25.01.2005 r., sygn. akt
25/04). Zaskar˝one przepisy tracà moc obowiàzujàcà z dniem
31.07.2005 r.

RPO-406448-II/02 z dnia 17 marca 2004 r. – w sprawie opubli-
kowania w prasie sprostowania lub odpowiedzi (Informacja 1–3/2004,
str. 79).

Wniosek cz´Êciowo uwzgl´dniony (wyrok z dnia 22.02.2005 r.,
sygn. akt K 10/04). Wyrok zosta∏ og∏oszony w Dz.U. z dnia
10.03.2005 r., Nr 39, poz. 377 i z tym dniem orzeczenie Trybuna∏u
Konstytucyjnego wesz∏o w ˝ycie. 
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RPO-495925-VI/05 z dnia 16 marca 2005 r. – w sprawie ogra-
niczeƒ w przekazywaniu 1% podatku na rzecz organizacji po˝ytku
publicznego. 

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie niezgodnoÊci
art. 27 d ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych, w cz´Êci obejmujàcej zwrot „o którym mowa w art. 45 ust. 1”
z art. 32 w zwiàzku z art. 2 Konstytucji RP. 

Zgodnie z art. 27 ustawy o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i wo-
lontariacie, podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych mo˝e,
na zasadach i w trybie okreÊlonym w przepisach odr´bnych, przeka-
zaç 1% podatku obliczonego zgodnie z odr´bnymi przepisami na rzecz
wybranych przez siebie organizacji po˝ytku publicznego. Tymczasem
przepisy art. 27 d ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych pozbawiajà prawa do zmniejszenia podatku o wp∏aty doko-
nane na rzecz organizacji po˝ytku publicznego podatników, którzy
prowadzà pozarolniczà dzia∏alnoÊç gospodarczà i dla których podatek
dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku oraz podatni-
ków uiszczajàcych podatek od dochodów kapita∏owych. W ocenie
Rzecznika wy∏àczenie wspominanych kategorii podatników z mo˝liwo-
Êci zmniejszenia podatku o wp∏aty dokonane na rzecz organizacji po-
˝ytku publicznego ma charakter dyskryminacyjny. 

W sprawie wniosku do Trybuna∏u Konstytucyjnego:

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

Rzecznik Praw Obywatelskich pismem procesowym z dnia
10.02.2005 r. cofa wniosek w zakresie ˝àdania stwierdzenia niezgod-
noÊci art. 20 ust. 19 ustawy o Policji z art. 51 ust. 5 Konstytucji RP
i wnosi o umorzenie post´powania w powy˝szym zakresie. 

W okresie obj´tym Informacjà Rzecznik Praw Obywatelskich
przystàpi∏ do skargi konstytucyjnej:

RPO-490604-V/04 z dnia 21 stycznia 2005 r. – zg∏oszenie
udzia∏u Rzecznika Praw Obywatelskich w post´powaniu w sprawie
skargi konstytucyjnej Krzysztofa P., Marii U. i Cecylii G. (sygn. akt
SK 51/04).
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3. RPO-487566-II/04 z dnia 28 paêdziernika 2004 r. – w spra-
wie artyku∏u prasowego opisujàcego nieprawid∏owoÊci w dzia∏aniu
Stra˝y Miejskiej (Informacja 10–12/2004, str. 31).

Komendant Stra˝y Miejskiej m. st. Warszawy (6.01.
2005 r.) poinformowa∏, ˝e wi´kszoÊç nagród w Stra˝y Miej-
skiej m. st. Warszawy przyznawana jest za „konkretne osià-
gni´cia”, natomiast premie sà przyznawane na podstawie
oceny okresowej, w której branych jest pod uwag´ szereg
kryteriów, takich jak wiedza fachowa, poziom kwalifikacji,
efektywnoÊç i jakoÊç pracy, organizacja pracy, samodziel-
noÊç, umiej´tnoÊç szybkiego podejmowania decyzji, komu-
nikatywnoÊç. Dziennikarz przygotowujàcy artyku∏ kontakto-
wa∏ si´ telefonicznie z rzecznikiem Stra˝y Miejskiej, który
wielokrotnie podkreÊla∏, ˝e funkcjonariusze nie sà nagra-
dzani ani premiowani za karanie. 

4. RPO-487120-VIII/04 z dnia 9 listopada 2004 r. – w sprawie
limitów mianowania urz´dników w s∏u˝bie cywilnej (Informacja
10–12/2004, str. 38). 

Szef S∏u˝by Cywilnej (1.02.2005 r.) poinformowa∏, ˝e
przepisy ustawy o s∏u˝bie cywilnej przewidujàce w odniesie-
niu do absolwentów Krajowej Szko∏y Administracji Publicz-
nej odst´pstwo od zasady weryfikacji wiedzy, kwalifikacji
i predyspozycji osób zainteresowanych uzyskaniem miano-
wania w s∏u˝bie cywilnej w drodze post´powania kwalifika-
cyjnego na rzecz ich weryfikacji w toku kszta∏cenia w KSAP
sà uzasadnione celem, dla którego ustawodawca ustanowi∏
KSAP, a zakres tego odst´pstwa jest adekwatny do za∏o˝o-
nego celu zró˝nicowania sytuacji prawnej i faktycznej osób
zainteresowanych uzyskaniem mianowania, pomimo wàtpli-
woÊci, czy uprawnienie absolwentów KSAP do wielokrotnego
uzyskiwania mianowania wy∏àcznie w zwiàzku z ukoƒcze-
niem KSAP przy jednoczesnym braku analogicznego rozwià-
zania dla pozosta∏ych pracowników s∏u˝by cywilnej jest
usprawiedliwione. 

5. RPO-488390-III/04 z dnia 16 listopada 2004 r. – w sprawie
waloryzacji emerytur i rent (Informacja 10–12/2004, str. 41). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Polityki Spo∏ecz-
nej (15.03.2005 r.) poinformowa∏a, ˝e nieuzasadnione sà
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VII. REAKCJE NA WCZEÂNIEJSZE 
WYSTÑPIENIA RZECZNIKA

1. RPO-434183-XI/03 z dnia 15 lipca 2004 r. – w sprawie nie-
letnich umieszczanych w policyjnych izbach dziecka – polemika ze
stanowiskiem Ministerstwa SprawiedliwoÊci (Informacja 7–9/2004,
str. 18).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie SprawiedliwoÊci
(10.02.2005 r.) poinformowa∏, ˝e liczba nieletnich oczekujà-
cych w policyjnych izbach dziecka na umieszczenie w schro-
nisku lub zak∏adzie poprawczym radykalnie zmniejsza si´
i wynosi obecnie 32 osoby. Przed∏u˝ajàce si´ pobyty nielet-
nich w policyjnych izbach dziecka spowodowane sà znacz-
nym wzrostem liczby orzeczeƒ o umieszczeniu w schroni-
skach dla nieletnich i zak∏adach poprawczych jak równie˝
brakiem miejsc w tych placówkach. W 2004 r. w wyniku
modernizacji i zmian organizacyjnych w zak∏adach dla nie-
letnich pozyskano 55 nowych miejsc. 

2. RPO-476960-III/04 z dnia 21 wrzeÊnia 2004 r. – w sprawie
zmienionych zasad ustalania okresu zatrudnienia w szczególnych
warunkach (Informacja 7–9/2004, str. 45).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Polityki Spo∏ecznej
(7.01.2005 r.) nie podziela opinii, ˝e przepis art. 32 ust.
1a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych, wskazujàcy sposób ustalania okresu pracy
w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
uprawniajàcego do wczeÊniejszej emerytury, zmieni∏ zasady
obowiàzujàce wczeÊniej w tym zakresie. Przepis art. 32 ust.
1a wprowadzono ze wzgl´du na pojawiajàce si´ rozbie˝noÊci
w orzecznictwie sàdowym. Nowelizacji tej nie dokonano z za-
miarem zmiany dotychczas stosowanych zasad, lecz w celu
usankcjonowania dotychczasowej wyk∏adni przepisów i wy-
eliminowania wàtpliwoÊci interpretacyjnych przy stosowaniu
art. 32, 46 i 184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. 
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27.08.2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze Êrodków publicznych. Z uwagi na koniecznoÊç
dalszej naprawy systemu ochrony zdrowia, Minister Zdro-
wia analizuje uwagi do ustawy oraz prowadzi intensywne
prace nad projektem jej nowelizacji. Minister Zdrowia kilka-
krotnie zmienia∏ w 2004 r. plan finansowy NFZ zwi´kszajàc
koszty Êwiadczeƒ zdrowotnych dla ubezpieczonych o 4,8%,
w tym na lecznictwo szpitalne o 11,6%. Rozwiàzanie proble-
mu nadwykonaƒ mo˝e polegaç na znacznym podwy˝szeniu
sk∏adek lub na zmianie metody finansowania Êwiadczeƒ
wprowadzonej od 1.01.1999 r. systemem ubezpieczenia
zdrowotnego. 

7. RPO-462850-VI/04 z dnia 22 listopada 2004 r. – w sprawie
obowiàzku wymiany praw jazdy (Informacja 10–12/2004, str. 43).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
(4.01.2005 r.) poinformowa∏, ˝e po up∏ywie terminów wy-
miany dotychczasowe dokumenty tracà wa˝noÊç, przy czym
dotyczy to jedynie dokumentów, a nie uprawnieƒ do kiero-
wania pojazdem. Utrata wa˝noÊci dotychczasowych praw
jazdy wynika wprost z przepisów ustawy Prawo o ruchu
drogowym. Ustawa ta nie zawiera upowa˝nienia do wprowa-
dzenia ulg i zwolnieƒ od op∏aty za wydanie prawa jazdy
i dowodu rejestracyjnego pojazdu. Tym samym równie˝
przepisy wykonawcze do tej ustawy nie mogà zawieraç zwol-
nieƒ lub zró˝nicowanych op∏at za wydanie tych dokumen-
tów. Rzecznik Praw Obywatelskich mo˝e zwróciç si´ do re-
sortu spraw wewn´trznych i resortu finansów o rozwa˝enie
mo˝liwoÊci stworzenia warunków dla pe∏nej lub przynaj-
mniej cz´Êciowej refundacji ze Êrodków samorzàdu gminne-
go kosztów uchwa∏ zmieniajàcych nazwy miejscowoÊci lub
ulic, zw∏aszcza w odniesieniu do osób b´dàcych w trudnej
sytuacji materialnej. TerminowoÊç prawa jazdy ze wzgl´du
na stan zdrowia wynika wy∏àcznie z decyzji lekarza podj´tej
na podstawie oceny stanu zdrowia osoby badanej. Kwestia
zwolnienia lub zró˝nicowania op∏at ponoszonych przez kie-
rowców za wydanie prawa jazdy, którego termin jest ograni-
czony ze wzgl´du na stan zdrowia, jest znacznie bardziej
dyskusyjna od kwestii wymiany dokumentów komunikacyj-
nych na skutek przyczyn niezale˝nych. 
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obawy, i˝ wprowadzone ustawà z dnia 16.07.2004 r. o zmia-
nie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych nowe zasady waloryzacji emerytur i rent
sà sprzeczne z Konstytucjà RP. W ciàgu ostatnich lat prze-
ci´tna emerytura i renta ros∏a szybciej ni˝ przeci´tne wyna-
grodzenie. Przyj´te rozwiàzania wp∏ynà na zmniejszenie do-
tacji bud˝etowych do Funduszu Ubezpieczenia Spo∏ecznego
i Funduszu Emerytalnego oraz na wydatki bud˝etu paƒstwa
na Êwiadczenia emerytalno-rentowe z zaopatrzenia emerytal-
nego „s∏u˝b mundurowych”. Nowe zasady waloryzacji umo˝-
liwi∏y rozwiàzanie kwestii przeliczenia emerytur i rent, które
zosta∏y trwale obni˝one wskutek obliczenia od kwoty bazo-
wej stanowiàcej mniej ni˝ 100% przeci´tnego wynagrodzenia.
Stosownie do mo˝liwoÊci finansowych paƒstwa wprowadzo-
no mechanizm stopniowego podwy˝szania Êwiadczeƒ obli-
czonych od zani˝onej kwoty bazowej. 

6. RPO-489694-XII/04 z dnia 18 listopada 2004 r. – w sprawie
dramatycznej sytuacji w zakresie finansowania Êwiadczeƒ zdrowot-
nych udzielanych przez publiczne zak∏ady opieki zdrowotnej (Infor-
macja 10–12/2004, str. 43). 

Minister Zdrowia (11.01.2005 r.) poinformowa∏, ˝e Naro-
dowy Fundusz Zdrowia wyp∏aca Êwiadczeniodawcy realizu-
jàcemu Êwiadczenia opieki zdrowotnej zgodnie z umowà,
systematycznie w cz´Êciach przez ca∏y rok, nale˝noÊci za
wykonanie us∏ugi. Zatem nie zachodzi tu sytuacja braku
Êrodków w ostatnich miesiàcach roku, lecz przekroczenie li-
mitów okreÊlonych w umowach o udzielanie Êwiadczeƒ
zdrowotnych. Rada Ministrów przyj´∏a w 2003 r. i skierowa-
∏a do Sejmu projekt ustawy o pomocy publicznej i restruk-
turyzacji publicznych zak∏adów opieki zdrowotnej oraz
o zmianie niektórych ustaw, jak równie˝ w paêdzierniku
2004 r. autopoprawk´ do tego projektu, wprowadzajàcà ko-
lejne mechanizmy stabilizacji systemu ochrony zdrowia. No-
wy instrument restrukturyzacyjny w przed∏o˝onej autopo-
prawce (po˝yczki z bud˝etu paƒstwa) umo˝liwia zasilenie
systemu ochrony zdrowia kwotà 2,2 mld z∏, która da szans´
poprawy p∏ynnoÊci finansowej zak∏adom opieki zdrowotnej
obcià˝onym zobowiàzaniami. Istotne mechanizmy stabilizu-
jàce system ochrony zdrowia wprowadzi∏a ustawa z dnia
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mogi przewidziane dla zatrudnionych w S∏u˝bie Celnej
cz∏onków korpusu s∏u˝by cywilnej, tym samym funkcjona-
riusze celni faktycznie znajdujà si´ w takiej samej sytuacji,
jak pracownicy. W przygotowywanej obecnie nowelizacji
ustawy z dnia 24.07.1999 r. o S∏u˝bie Celnej, znajduje si´
propozycja uregulowania spraw z zakresu bezpieczeƒstwa
i higieny pracy poprzez odes∏anie do przepisów Kodeksu
pracy. 

10. RPO-491365-I/04 z dnia 7 grudnia 2004 r. – w sprawie po-
trzeby wydania rozporzàdzenia regulujàcego tryb post´powania przed
konsulem (Informacja 10–12/2004, str. 56).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicz-
nych (25.01.2005 r.) poinformowa∏, ˝e prace zmierzajàce do
wydania rozporzàdzenia okreÊlajàcego szczegó∏owy tryb po-
st´powania przed konsulem trwajà ju˝ od d∏u˝szego czasu,
jednak˝e z uwagi na rozleg∏à materi´ uregulowanà w rozpo-
rzàdzeniu oraz specyfik´ s∏u˝by konsularnej, uzgodnienie
tego projektu napotyka zasadnicze trudnoÊci. W toku
uzgodnieƒ mi´dzyresortowych zg∏oszono do projektu liczne
uwagi wynikajàce po cz´Êci z nieuzasadnionego dà˝enia nie-
których instytucji bioràcych udzia∏ w opiniowaniu projektu
do maksymalnego ujednolicenia rozporzàdzenia z rozwiàza-
niami przyj´tymi w Kodeksie post´powania administracyj-
nego. Obecnie kolejna wersja projektu rozporzàdzenia zo-
sta∏a przekazana do uzgodnieƒ mi´dzyresortowych. 

11. RPO-488355-III/04 z dnia 7 grudnia 2004 r. – w sprawie
zró˝nicowanych uprawnieƒ do pomocy ze strony paƒstwa wobec
osób sprawujàcych osobistà opiek´ nad dzieckiem, w zale˝noÊci od
tego, czy podmiotem tych uprawnieƒ jest osoba b´dàca pracowni-
kiem, czy te˝ osoba prowadzàca dzia∏alnoÊç gospodarczà (Informacja
10–12/2004, str. 56).

Minister Polityki Spo∏ecznej (14.03.2005 r.) poinformo-
wa∏, ˝e niektóre uprawnienia, w tym prawo do urlopu wy-
chowawczego, sà ÊciÊle zwiàzane ze specyfikà zatrudnienia
w ramach stosunku pracy. Z prawa do urlopu wychowaw-
czego wynika prawo do ubezpieczenia emerytalnego i rento-
wego. Szczególne uprawnienia wynikajàce ze stosunku pracy
nie dotyczà innych form wykonywania zaj´ç zarobkowych,
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8. RPO-485465-IV/04 z dnia 24 listopada 2004 r. – w sprawie
niekonstytucyjnoÊci niektórych przepisów ustawy nowelizujàcej usta-
w´ o gospodarce nieruchomoÊciami (Informacja 10–12/2004, str. 46).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
(10.01.2005 r.) odnoszàc si´ do uwag dotyczàcych art. 136
ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomoÊciami poinformo-
wa∏, ˝e je˝eli przedmiotem wyw∏aszczenia jest prawo u˝ytko-
wania wieczystego przys∏ugujàce na gruncie stanowiàcym
w∏asnoÊç tego samego podmiotu, na rzecz którego nastàpi∏o
wyw∏aszczenie, wówczas prawo to wygasa. Skoro prawo
u˝ytkowania wieczystego wygas∏o, to roszczenie o zwrot nie-
ruchomoÊci (zwrot u˝ytkowania wieczystego) staje si´ nie-
mo˝liwe, bo przedmiot tego roszczenia (prawo) nie istnieje.
Uzupe∏nienie treÊci art. 137 ust. 2 ustawy o gospodarce
nieruchomoÊciami o dodatkowe okolicznoÊci warunkujàce
mo˝liwoÊç zwrotu nieruchomoÊci by∏o wynikiem analizy do-
tychczasowego stanu praktyki w tym zakresie. Skutkiem tej
praktyki ukszta∏towanej pod rzàdami poprzednio obowiàzu-
jàcych przepisów by∏o przywracanie poprzednim w∏aÊcicie-
lom w∏asnoÊci gruntów, które nie mog∏y zostaç racjonalnie
zagospodarowane z przyczyn praktycznych i formalnych.
Nowelizacja tego przepisu mia∏a zapewniç, aby zwrotowi
podlega∏y tylko takie cz´Êci wyw∏aszczonych nieruchomoÊci,
które nie tylko stanowià wymiernà korzyÊç dla poprzedniego
w∏aÊciciela, ale ponadto ich zwrotowi nie sprzeciwiajà si´
wymogi ∏adu przestrzennego oraz realizacja innych zadaƒ
z zakresu zagospodarowania przestrzennego. Podsekretarz
Stanu przedstawi∏ równie˝ argumenty za utrzymaniem
przepisu art. 229a ustawy o gospodarce nieruchomoÊciami,
nawet w zmodyfikowanej wersji, oraz za utrzymaniem
art. 15 ustawy nowelizujàcej. 

9. RPO-490390-IX/04 z dnia 3 grudnia 2004 r. – w sprawie nie-
mo˝noÊci przeprowadzenia przez Paƒstwowà Inspekcj´ Pracy kontroli
warunków pe∏nienia s∏u˝by funkcjonariuszy celnych w Izbach Cel-
nych (Informacja 10–12/2004, str. 53).

Podsekretarz Stanu – Szef S∏u˝by Celnej (17.01.
2005 r.) potwierdzi∏, i˝ w odniesieniu do funkcjonariuszy
celnych problematyka bezpieczeƒstwa i higieny pracy nie
jest prawnie uregulowana, jednak˝e warunki pracy i s∏u˝by
stwarzane przez kierowników urz´dów w pe∏ni spe∏niajà wy-
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Zast´pca G∏ównego Inspektora Sanitarnego (12.01.
2005 r.) poinformowa∏, ˝e rozbie˝noÊci pomi´dzy Paƒstwowà
Inspekcjà Sanitarnà a NSA dotyczy∏y przede wszystkim jed-
nej z chorób zawodowych – uszkodzenia s∏uchu wywo∏anego
dzia∏aniem ha∏asu. Po wejÊciu w ˝ycie w dniu 3.09.2002 r.
nowego rozporzàdzenia Rady Ministrów zawierajàcego bar-
dziej precyzyjny wykaz chorób zawodowych nie zaobserwo-
wano znaczàcych rozbie˝noÊci interpretacyjnych pomi´dzy
organami Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej a sàdami admini-
stracyjnymi. Niewykluczone jednak, ˝e w pojedynczych spra-
wach ró˝nice takie wyst´pujà. Nie mo˝na zgodziç si´ tak˝e,
aby problemem by∏a nadal kwestia zwiàzania inspektorów
sanitarnych orzeczeniem lekarskim w sprawie choroby zawo-
dowej. Inspektorzy sanitarni byli informowani o koniecznoÊci
dok∏adnego rozpatrywania dowodów i gromadzenia wszyst-
kich materia∏ów niezb´dnych do wydania decyzji. 

14. RPO-383896-XI/01 z dnia 8 grudnia 2004 r. – w sprawie
przed∏u˝ajàcych si´ prac nad aktem prawnym regulujàcym warunki
przeprowadzania badaƒ DNA dla celów sàdowych (Informacja
10–12/2004, str. 58). 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie SprawiedliwoÊci
(20.01.2005 r.) poinformowa∏, ˝e problematyka warunków
przeprowadzania badaƒ DNA dla celów post´powania sàdo-
wego zosta∏a ju˝ cz´Êciowo obj´ta regulacjà ustawowà.
W dniu 17.12.2004 r. uchwalono ustaw´ o zmianie ustawy
o Policji oraz ustawy – Kodeks post´powania karnego. Na
mocy tej regulacji powsta∏o umocowanie prawne do po-
bierania od oskar˝onych wymazu ze Êluzówki policzków
w celu uzyskania materia∏u porównawczego do badaƒ DNA.
W ustawie o Policji wprowadzono obszerne unormowania
dotyczàce trybu pobierania wymazu przez funkcjonariuszy
Policji, stworzenia bazy danych DNA oraz gromadzenia
i przetwarzania tych danych. Pozostaje do uregulowania
problematyka przeprowadzania badaƒ DNA dla celów post´-
powania cywilnego. Dotychczasowe prace Ministerstwa
SprawiedliwoÊci w tym zakresie wykaza∏y, ˝e konieczny b´-
dzie udzia∏ w pracach nad ustawà Ministra Zdrowia oraz
Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji, do których
skierowano stosowne wystàpienia z proÊbà o propozycje for-
mu∏y wspó∏pracy. 
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w szczególnoÊci dzia∏alnoÊci gospodarczej i dzia∏alnoÊci rol-
niczej. 

12. RPO-463511-VI/04 z dnia 8 grudnia 2004 r. – w sprawie
wykazywania przychodów ze sprzeda˝y papierów wartoÊciowych (In-
formacja 10–12/2004, str. 57).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (07.01.
2005 r.) poinformowa∏, ˝e umowa zobowiàzujàca do przenie-
sienia papierów wartoÊciowych dopuszczonych do publicz-
nego obrotu przenosi tytu∏ w∏asnoÊci do papierów warto-
Êciowych z chwilà dokonania odpowiedniego zapisu na
rachunku. W przypadku prze∏omu lat 2003–2004 wystàpiç
mo˝e sytuacja, ˝e papiery wartoÊciowe zosta∏y nabyte
w 2003 r., ale faktyczne przeniesienie ich w∏asnoÊci nastàpi-
∏o ju˝ w 2004 r. (techniczne rozliczenie transakcji). W konse-
kwencji biuro maklerskie przy przenoszeniu papierów z ra-
chunku na rachunek mo˝e êle okreÊliç dat´ ich nabycia.
Tylko podatnik dysponujàcy wiedzà o faktycznej dacie naby-
cia zbywanych papierów wartoÊciowych mo˝e prawid∏owo
ustaliç dochód do opodatkowania. W przypadku przychodów
dotyczàcych papierów wartoÊciowych nabytych przed dniem
01.01.2004 r., biuro maklerskie wype∏nia cz´Êç F informacji
PIT-8C, wykazujàc jedynie przychód z odp∏atnego zbycia
tych papierów wartoÊciowych, bowiem biuro mo˝e nie posia-
daç informacji o cenie nabytych papierów wartoÊciowych,
sposobie ich nabycia itp. Wyszczególnienie przychodów z od-
p∏atnego zbycia papierów wartoÊciowych nabytych przed
dniem 1.01.2004 r. (cz´Êç F informacji PIT-8C) zgodnie z tre-
Êcià wytycznych przepisu upowa˝niajàcego, ma u∏atwiç pra-
wid∏owe sporzàdzenie zeznania podatkowego przez podat-
nika. Cz´Êç E informacji dotyczy dochodów uzyskanych
z odp∏atnego zbycia papierów wartoÊciowych nabytych od
dnia 1.01.2004 r. Taka konstrukcja zapewnia poprawne wy-
pe∏nienie formularza przez biuro maklerskie, stosownie do
posiadanych przez nie danych. Ministerstwo nie zgadza si´
wi´c z poglàdem, i˝ rozporzàdzenie okreÊlajàce wzór infor-
macji PIT-8C przekroczy∏o zakres delegacji ustawowej. 

13. RPO-354816-VIII/00 z dnia 8 grudnia 2004 r. – w sprawie
kryteriów wydawania decyzji dotyczàcych chorób zawodowych (Infor-
macja 10–12/2004, str. 58).
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16. RPO-487839-IX/04 z dnia 17 grudnia 2004 r. – w sprawie
norm wy˝ywienia dla jednostek wojskowych (Informacja 10–12/2004,
str. 60). 

Minister Obrony Narodowej (21.01.2005 r.) poinformo-
wa∏, ˝e ustalenia z kontroli przeprowadzonej przez Minister-
stwo wykaza∏y, ˝e obni˝enie stawek pieni´˝nych norm wy˝y-
wienia i ich zró˝nicowanie dla poszczególnych Rejonowych
Baz Materia∏owych nie wp∏yn´∏o na jakoÊç i iloÊç ˝o∏nier-
skich posi∏ków. Nowy system zaopatrywania funkcjonuje na-
le˝ycie, a niedociàgni´cia w sferze ˝ywienia wojsk wynikajà
przede wszystkim z b∏´dów personelu odpowiedzialnego za
planowanie posi∏ków i jakoÊciowy odbiór produktów ˝ywno-
Êciowych. Nowy system zaopatrywania jednostek wojsko-
wych w ˝ywnoÊç zmienia jedynie procedury zakupu ˝ywno-
Êci, a nie sposób i zasady ˝ywienia ˝o∏nierzy. Zastosowanie
nowego systemu, w którym procedury zamówieƒ publicz-
nych na zakup ˝ywnoÊci prowadzà nie poszczególne jednost-
ki wojskowe, a Rejonowe Bazy Materia∏owe Wojsk Làdowych
pozwoli∏o na obni˝enie cen dostaw, urealnienie wysokoÊci
stawek norm ˝ywienia i dostosowanie ich do cen obowiàzu-
jàcych w ró˝nych rejonach zaopatrywania. Przypadki obni˝a-
nia jakoÊci posi∏ków wyst´pujà rzadko, a umowy podpisywa-
ne przez RBM zapewniajà mo˝liwoÊç wnoszenia reklamacji
w razie dostarczenia produktów ˝ywnoÊciowych nie spe∏nia-
jàcych oczekiwaƒ. Niesolidni dostawcy sà karani zrywaniem
umów i egzekwowaniem kar umownych. 

17. RPO-428351-V/03 z dnia 20 grudnia 2004 r. – w sprawie
prac nad zmianà ustawy o S∏u˝bie Wi´ziennej w zakresie dotyczàcym
mieszkaƒ funkcjonariuszy S∏u˝by Wi´ziennej (Informacja 10–12/2004,
str. 60). 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie SprawiedliwoÊci
(1.02.2005 r.) poinformowa∏, ˝e w Centralnym Zarzàdzie
S∏u˝by Wi´ziennej przygotowano kompleksowy projekt usta-
wy zmieniajàcej ustaw´ o S∏u˝bie Wi´ziennej. W projekcie
przewidziano m.in. istotne zmiany w przepisach rozdzia∏u 6
– „Mieszkania funkcjonariuszy”. Zmiany te obejmowa∏y
skreÊlenie art. 95 ust. 2. Jednak ze wzgl´du na informacje
o mo˝liwoÊci skrócenia kadencji Sejmu, cz∏onkowie Rzàdu
zostali zobligowani do zracjonalizowania planu prac legisla-
cyjnych. WÊród planowanych zadaƒ resortu sprawiedliwoÊci
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15. RPO-492370-XIII/04 z dnia 14 grudnia 2004 r. – w sprawie
sytuacji by∏ych pracowników paƒstwowych przedsi´biorstw gospo-
darki rolnej (Informacja 10–12/2004, str. 59). 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Polityki Spo∏ecznej
(28.01.2005 r.) poinformowa∏, ˝e osoby znajdujàce si´
w trudnej sytuacji finansowej i ˝yciowej majà prawo ubie-
gaç si´ o pomoc w oÊrodkach pomocy spo∏ecznej w gminie
na podstawie ustawy o pomocy spo∏ecznej. Rodziny wycho-
wujàce dzieci mogà korzystaç ze Êwiadczeƒ rodzinnych
przys∏ugujàcych na podstawie ustawy o Êwiadczeniach ro-
dzinnych. Podstawowym Êwiadczeniem rodzinnym jest zasi-
∏ek rodzinny. Jednym z dodatków do zasi∏ku rodzinnego
jest dodatek z tytu∏u podj´cia przez dziecko nauki w szkole
poza miejscem zamieszkania, wyrównujàcy szans´ dzieci
wiejskich w dost´pie do edukacji. Istnieje te˝ dodatek z ty-
tu∏u rozpocz´cia roku szkolnego oraz dodatek z tytu∏u
kszta∏cenia i rehabilitacji dziecka niepe∏nosprawnego. Istot-
nà pomoc materialnà stanowi tak˝e dodatek z tytu∏u sa-
motnego wychowywania dziecka. Na 2005 r. przygotowano
Rzàdowy Program „Posi∏ek dla potrzebujàcych”, adresowany
do osób samotnie gospodarujàcych i osób w rodzinie, któ-
rych dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego
dla osoby w rodzinie, okreÊlonego w ustawie o pomocy spo-
∏ecznej. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Polityki Spo∏ecznej
poinformowa∏ tak˝e o realizacji programów rzàdowych, któ-
re mogà równie˝ dotyczyç by∏ych pracowników paƒstwo-
wych przedsi´biorstw gospodarki rolnej i ich rodzin. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (8.02.2005 r.) poinfor-
mowa∏, ˝e formà wspomo˝enia bezrobotnych – by∏ych pra-
cowników PGR jest mo˝liwoÊç przekazania im przez Agencj´
NieruchomoÊci Rolnych na ich wniosek gruntów o powierzch-
ni do 2 ha na cele rolne zwiàzane z zalesianiem. Uczniowie
i studenci mogà korzystaç ró˝nych form pomocy materialnej
o charakterze socjalnym i motywacyjnym. Agencja Nierucho-
moÊci Rolnych w roku akademickim 2004/2005 realizuje II
edycj´ programów pomostowych dla m∏odzie˝y z terenów
wiejskich oraz ma∏ych miejscowoÊci, których rodzice praco-
wali w PGR. Polega to na fundowaniu stypendiów na I roku
dziennych studiów magisterskich. Wsparcie dla mieszkaƒców
wsi jest mo˝liwe w ramach szeregu programów pomocowych
czy inicjatyw finansowanych ze Êrodków unijnych. 
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okr´gach. Nieprawid∏owoÊci stwierdzone przez Prezesów Sà-
dów Apelacyjnych spowodowa∏y niezw∏oczne wydanie zarzà-
dzeƒ zmierzajàcych do ich wyeliminowania. Wystàpienie
Rzecznika spowodowa∏o, i˝ ponownie polecono Prezesom
Sàdów Apelacyjnych zintensyfikowanie dzia∏aƒ w celu wy-
eliminowania wskazanych uchybieƒ. Ponadto kopi´ wystà-
pienia Rzecznika przekazano Prokuraturze Krajowej w celu
wykorzystania w dzia∏aniach nadzorczych w stosunku do
podleg∏ych jednostek organizacyjnych prokuratury. Skiero-
wano pismo do Centralnego Zarzàdu S∏u˝by Wi´ziennej
z proÊbà o podj´cie dzia∏aƒ majàcych na celu wyeliminowa-
nie nieprawid∏owoÊci w dor´czaniu korespondencji oraz in-
formowanie Departamentu Nadzoru nad Wykonaniem Orze-
czeƒ o uchybieniach. 

20. RPO-437520-VII/03 z dnia 21 grudnia 2004 r. – w sprawie
potrzeby przywrócenia ulgi w podatku dochodowym dla zak∏adów za-
trudniajàcych skazanych (Informacja 10–12/2004, str. 63).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie SprawiedliwoÊci
(24.01.2005 r.) poinformowa∏, ˝e wydanie rozporzàdzenia
Rady Ministrów z dnia 23.03.2004 r. w sprawie podmio-
tów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolno-
Êci oraz praca spo∏ecznie u˝yteczna, mia∏o na celu przede
wszystkim usprawnienie wykonywania kary ograniczenia
wolnoÊci, bowiem praktyka orzecznicza sàdów wyraênie
wskazywa∏a, ˝e podmioty zobowiàzane do przyj´cia skaza-
nych w celu wykonania kary ograniczenia wolnoÊci w po-
staci nieodp∏atnej kontrolowanej pracy na cele spo∏eczne
nie wywiàzywa∏y si´ z na∏o˝onych na nie obowiàzków, na-
wet przy istniejàcych ulgach podatkowych. Sàdowe post´-
powanie wykonawcze w tego rodzaju sprawach by∏o nie tyl-
ko ograniczone, ale faktycznie pozaustawowo redukowa∏o
stosowanie przez sàdy kary ograniczenia wolnoÊci w tej for-
mie. Pozbawienie wymienionych podmiotów ulg podatko-
wych jest wy∏àcznie konsekwencjà zmiany art. 58 § 4 Kkw.
Brak danych, aby podmioty zatrudniajàce skazanych uza-
le˝nia∏y w nagminnej skali nieodp∏atne zatrudnienie skaza-
nych od ulgi podatkowej w dochodzie, którego wysokoÊç
kszta∏tuje sam podmiot zatrudniajàcy. Niezale˝nie od po-
wy˝szego przy najbli˝szej inicjatywie legislacyjnej Rzàdu
zostanà rozwa˝one przedstawione przez Rzecznika proble-
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zabrak∏o miejsca na obszernà nowelizacj´ ustawy o S∏u˝bie
Wi´ziennej. Obecnie Ministerstwo SprawiedliwoÊci analizuje
projekty ustaw rozpatrywane przez Sejm, czy materia które-
goÊ projektu nie pozwoli∏aby na w∏àczenie do niego przepisu
uchylajàcego art. 95 ust. 2 ustawy o S∏u˝bie Wi´ziennej.
Gdyby dzia∏ania te okaza∏y si´ bezskuteczne, w najbli˝szym
czasie pod obrady Rady Ministrów zostanie zg∏oszony pro-
jekt niezb´dnych zmian w ustawie o S∏u˝bie Wi´ziennej,
zmierzajàcych do wyeliminowania przepisu art. 95 ust. 2. 

18. RPO-492614-XII/04 z dnia 20 grudnia 2004 r. – w sprawie
dost´pu do leków i leczenia osób chorych na mukowiscydoz´ (Infor-
macja 10–12/2004, str. 60). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (9.03.
2005 r.) poinformowa∏, ˝e chorych na mukowiscydoz´ jest
w Polsce oko∏o 900 osób. Leczenie tych osób finansuje Na-
rodowy Fundusz Zdrowia. Podstawowe leki stosowane
w mukowiscydozie sà obj´te systemem refundacji. Osoby
chore na mukowiscydoz´ sà diagnozowane oraz obj´te sta∏à
opiekà medycznà przez specjalistyczne oÊrodki leczenia. Mi-
nisterstwo b´dzie uzupe∏niaç w miar´ mo˝liwoÊci list´ leków
refundowanych dla chorych na mukowiscydoz´ o preparaty,
które sà dotychczas pe∏nop∏atne, a tak˝e rozwa˝y mo˝liwoÊç
wprowadzenia badaƒ przesiewowych noworodków w kierun-
ku mukowiscydozy. 

19. RPO-385002-VII/01 z dnia 21 grudnia 2004 r. – w sprawie
korespondencji kierowanej przez sàdy do osób pozbawionych wolno-
Êci (Informacja 10–12/2004, str. 62).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie SprawiedliwoÊci
(11.01.2005 r.) poinformowa∏, ˝e Departament Sàdów Po-
wszechnych pismem z dnia 25.11.2003 r. przes∏anym do
Prezesów Sàdów Apelacyjnych wyrazi∏ stanowisko, ˝e wysy-
∏anie korespondencji przeznaczonej dla osób zatrzymanych
w niezamkni´tych, niezaadresowanych kopertach jest nie-
zgodne z przepisami Kodeksu post´powania karnego naka-
zujàcymi dor´czanie korespondencji w sposób, aby jej treÊç
nie by∏a udost´pniana osobom niepowo∏anym. JednoczeÊnie
zobowiàzano Prezesów Sàdów Apelacyjnych do zbadania, ja-
ka praktyka w zakresie dor´czania korespondencji osobom
pozbawionym wolnoÊci by∏a stosowana w podleg∏ych im
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rów koordynujàcych przestrzegania praw dziecka (ucznia),
by∏oby naruszeniem ogólnie obowiàzujàcej zasady. Gdyby
jednak doÊwiadczenia zwiàzane z wdra˝aniem rozporzàdze-
nia w sprawie szczegó∏owych zasad sprawowania nadzoru
pedagogicznego wskaza∏y na potrzeb´ wyró˝nienia w przepi-
sach tych w∏aÊnie koordynatorów, Ministerstwo nie wyklu-
cza podj´cia stosownych dzia∏aƒ. 

23. RPO-431881-XI/03 z dnia 22 grudnia 2004 r. – w sprawie re-
formy systemu opieki nad dzieckiem (Informacja 10–12/2004, str. 65).

Przewodniczàcy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywil-
nego dzia∏ajàcej przy Ministrze SprawiedliwoÊci (12.01.
2005 r.) poinformowa∏, ˝e w przygotowanych projektach
zmian i uzupe∏nieƒ obowiàzujàcych unormowaƒ prawa ro-
dzinnego uwzgl´dniono sugestie zawarte w wystàpieniach
Rzecznika Praw Obywatelskich. Przewiduje si´ unormowanie
w Kodeksie rodzinnym i opiekuƒczym zasad i przes∏anek za-
st´pczej pieczy nad dzieckiem. Wype∏niona zostanie luka
w unormowaniach odnoÊnie ustalania i zaprzeczania macie-
rzyƒstwa. Przygotowano zmian´ art. 80 Kodeksu rodzinnego
i opiekuƒczego, który obecnie dopuszcza uniewa˝nienie
uznania dziecka z powodu samej wady oÊwiadczenia woli bez
wzgl´du na rzeczywiste pochodzenie dziecka. Wst´pny pro-
jekt zmiany art. 95 Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego sta-
nowi, ˝e w∏adza rodzicielska obejmujàca w szczególnoÊci obo-
wiàzek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobà
i majàtkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, powinna
byç wykonywana z poszanowaniem godnoÊci dziecka, tak jak
tego wymaga jego dobro i interes spo∏eczny. W art. 576 § 2
Kodeksu post´powania cywilnego Komisja proponuje dodanie
zdania: „Sàd ustalajàc prawa dziecka, powinien je wys∏uchaç
i uwzgl´dniç jego rozsàdne ˝yczenia, je˝eli stopieƒ dojrza∏oÊci
dziecka na to pozwala”. 

24. RPO-472486-VI/04 z dnia 22 grudnia 2004 r. – w sprawie
niektórych obcià˝eƒ podatkowych (Informacja 10–12/2004, str. 65).

Minister Gospodarki i Pracy (9.03.2005 r.) poinformo-
wa∏, ˝e wystàpi∏ z poparciem stanowiska Rzecznika Praw
Obywatelskich w sprawie wy∏àczenia z opodatkowania po-
datkiem VAT us∏ug prawniczych Êwiadczonych nieodp∏atnie
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my zwiàzane z tworzeniem w∏aÊciwych warunków do wyko-
nywania kar nieizolacyjnych.

21. RPO-349299-V/00 z dnia 21 grudnia 2004 r. – w sprawie
braku uregulowaƒ prawnych dotyczàcych schronów znajdujàcych si´
w budynkach mieszkalnych (Informacja 10–12/2004, str. 61).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji (20.01.2005 r.) poinformowa∏, ˝e pro-
jekt ustawy o bezpieczeƒstwie obywateli i zarzàdzaniu kry-
zysowym zosta∏ po pierwszym czytaniu skierowany do
Komisji Samorzàdu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Sejmu RP. Projekt zak∏ada, ˝e budowle ochronne b´dà mo-
g∏y byç przygotowane w celu zapewnienia zbiorowej ochrony
ludnoÊci przed skutkami dzia∏aƒ wojennych, akcji terrory-
stycznych zwiàzanych z u˝yciem Êrodków masowego ra˝e-
nia oraz ska˝eƒ wywo∏anych awariami przemys∏owymi,
a tak˝e ukrycia w nich w celu zabezpieczenia przed znisz-
czeniem ruchomych dóbr kultury, szczególnie wa˝nych do-
kumentów, cennej aparatury oraz zapasów ˝ywnoÊci i le-
ków. Przeznaczenie obiektów na budowle ochronne b´dzie
okreÊlane w gminnych planach ochrony ludnoÊci zatwier-
dzanych w drodze uchwa∏y przez rad´ gminy. Zgodnie
z przewidywanymi zasadami finansowania systemu bezpie-
czeƒstwa obywateli, realizacja przedsi´wzi´ç w tym zakresie
b´dzie stanowi∏a zadanie w∏asne gminy. Uchwalenie ustawy
umo˝liwi sfinalizowanie prac nad projektem rozporzàdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadaç schrony i ukrycia oraz warun-
ków u˝ytkowania tych obiektów. 

22. RPO-493139-XI/04 z dnia 22 grudnia 2004 r. – w sprawie
okreÊlenia kompetencji koordynatorów nadzoru nad przestrzeganiem
praw ucznia (Informacja 10–12/2004, str. 64).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodo-
wej i Sportu (31.12.2004 r.) poinformowa∏a, ˝e obowiàzujà-
ce przepisy nie okreÊlajà statusu wizytatorów kuratorium
oÊwiaty, choç obok bezpoÊredniego nadzoru nad okreÊlony-
mi szko∏ami koordynujà oni tak˝e ró˝ne zadania (np. edu-
kacj´ ekologicznà, zdrowotnà, przedsi´biorczoÊç, itp.). W tej
sytuacji wydanie przepisów okreÊlajàcych status wizytato-
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celu przede wszystkim zagwarantowanie osobom zatrzyma-
nym w izbie wytrzeêwieƒ mo˝liwie pe∏nej ochrony ich praw
i tym samym zapobie˝enie wyst´pujàcym do tej pory nad-
u˝yciom. W uzgodnieniu z Ministrem Spraw Wewn´trznych
i Administracji do wspomnianego projektu ustawy zostanà
wprowadzone regulacje dotyczàce ochrony praw pracowni-
ków izb wytrzeêwieƒ. 

osobom ubogim i potrzebujàcym, opodatkowania podatkiem
VAT czynnoÊci wykonywanych w ramach kontraktów mene-
d˝erskich, rozliczania przez podatników nadwy˝ki podatku
naliczonego nad nale˝nym za grudzieƒ 2000 r., uznania za
koszty uzyskania przychodów wartoÊci diet z tytu∏u podró˝y
s∏u˝bowych osoby fizycznej prowadzàcej dzia∏alnoÊç gospo-
darczà w zakresie us∏ug transportu samochodowego, zwol-
nienia zwrotu kosztów zwiàzanych z u˝ywaniem przez pra-
cowników w∏asnych samochodów dla celów s∏u˝bowych.
Minister Gospodarki i Pracy nie zgadza si´ jednak ze stano-
wiskiem Rzecznika w sprawie opodatkowania podatkiem
dochodowym przychodów z kontraktów mened˝erskich. Od
2004 r. przychody uzyskiwane przez mened˝erów mogà byç
opodatkowane tylko jako dzia∏alnoÊç wykonywana osobi-
Êcie, wed∏ug stawek przewidzianych w skali podatkowej.
Wprowadzone zmiany majà na celu ochron´ interesów bu-
d˝etu paƒstwa. Umo˝liwienie mened˝erom skorzystania
z preferencyjnego opodatkowania przychodów z dzia∏alnoÊci
gospodarczej 19% stawkà liniowà skutkowa∏oby znacznym
spadkiem dochodów z tego tytu∏u. Wojewódzkie Sàdy Admi-
nistracyjne wyda∏y nast´pujàce orzeczenia:

25. RPO-492441-VII/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. – w sprawie
izb wytrzeêwieƒ (Informacja 10–12/2004, str. 67).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (4.02.
2005 r.) poinformowa∏, ˝e rozporzàdzenie Ministra Zdrowia
z dnia 4.02.2004 r. w sprawie trybu doprowadzania, przyj-
mowania i zwalniania osób w stanie nietrzeêwoÊci oraz or-
ganizacji izb wytrzeêwieƒ i placówek utworzonych lub wska-
zanych przez jednostk´ samorzàdu terytorialnego, reguluje
sytuacj´ dotyczàcà zastosowania lub zaprzestania stosowa-
nia Êrodka przymusu bezpoÊredniego, o czym decyduje le-
karz lub felczer po konsultacji z kierownikiem zmiany lub
innym pracownikiem wyznaczonym przez dyrektora izby.
Nie mo˝na zatem zgodziç si´ z zarzutem, ˝e ca∏kowicie po-
mini´to kwesti´ dopuszczalnoÊci Êrodków przymusu bezpo-
Êredniego przez pracowników izb wytrzeêwieƒ. Ministerstwo
Zdrowia w najbli˝szym mo˝liwym terminie przygotuje
w oparciu o rozwiàzania zawarte w ustawie o ochronie zdro-
wia psychicznego projekt zmian ustawy o wychowaniu
w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoholizmowi, majàcy na
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VIII. WYBÓR SPRAW INDYWIDUALNYCH

RPO-461610-II/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ Pan Andrzej D., ˝alàc

si´ na nieprawid∏owoÊci zaistnia∏e w toku prowadzonego post´powa-
nia przygotowawczego przez Prokuratora Rejonowego dla W.-M. doty-
czàcego przekroczenia w nocy z 8 na 9 wrzeÊnia 2002 r. w W. upraw-
nieƒ przez funkcjonariusza policji polegajàcego na gro˝eniu Panu
Andrzejowi D. pope∏nieniem na jego szkod´ przest´pstwa tj. o czyn
z art. 231 § 1 Kk w zb. z art. 190 § 1 Kk w zw. z art. 11 § 2 Kk.

Z analizy akt przedmiotowej sprawy wynika, ˝e Prokurator Rejono-
wy postanowieniem z dnia 28 lutego 2003 r. umorzy∏ prowadzone
post´powanie przygotowawcze wobec stwierdzenia, ˝e przest´pstwa
nie pope∏niono.

Powy˝sza decyzja zosta∏a utrzymana w mocy postanowieniem Sà-
du Rejonowego dla W.-M. z dnia 17 wrzeÊnia 2003 r.

Wystàpienie do Prokuratora Apelacyjnego w W. (poprzedzone do-
konanà w Zespole analizà akt przedmiotowego post´powania) wska-
zujàce na przedwczesne zakoƒczenie powy˝szej sprawy, bez wyja-
Ênienia wszystkich istotnych kwestii skutkowa∏o wydaniem polecenia
Prokuratorowi Okr´gowemu w W. spowodowania podj´cia przedmio-
towego Êledztwa w trybie art. 327 § 1 Kpk.

RPO-478062-II/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ Pan Bronis∏aw M.,

˝alàc si´ na nieprawid∏owoÊci, jakie – jego zdaniem – zaistnia∏y
w toku post´powania prowadzonego przez Prokuratur´ Rejonowà
w B. i sposób zakoƒczenia przedmiotowego post´powania. Sprawa
dotyczy∏a nabycia w dniu 16 grudnia 2003 r. w B. telefonu marki
„Nokia 3100” uzyskanego za pomocà czynu zabronionego na szko-
d´ wy˝ej wymienionego tj. o czyn z art. 291 § 1 Kk oraz w sprawie
post´powania przygotowawczego przeprowadzonego przez powy˝szà
Prokuratur´, które dotyczy∏o doprowadzenia w dniu 12 grudnia
2003 r. w B. do niekorzystnego rozporzàdzenia mieniem o wartoÊci
1 543 92 z∏otych Bronis∏awa M. i Polskiej Telefonii Komórkowej
Sp. z o.o. poprzez zawarcie umów o Êwiadczenie umów telekomuni-
kacyjnych.
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go rodzaju ustaleƒ, albowiem w aktach sprawy nie ma odpisu umo-
wy pomi´dzy ZTP a Panem Grzegorzem A.

W przedstawionej sytuacji, zdaniem Rzecznika, postanowienie
o odmowie wszcz´cia dochodzenia w przedmiotowej sprawie zapad∏o
przedwczeÊnie, bez wyjaÊnienia wszelkich istotnych okolicznoÊci.

Powy˝sze wnioski przekazane zosta∏y Prokuratorowi Apelacyjnemu
w W., który uzna∏ koniecznoÊç uzupe∏nienia post´powania i zleci∏
przeprowadzenie czynnoÊci uzupe∏niajàcych, zaÊ po ich wykonaniu –
ponowne przeanalizowanie materia∏u celem ustalenia, czy nie zacho-
dzà przes∏anki uzasadniajàce podj´cia na nowo post´powania spraw-
dzajàcego.

RPO-490641-II/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏a si´ Pani Ewa D., ˝alàc

si´ na nieprawid∏owoÊci, jakie – jej zdaniem – zaistnia∏y w toku po-
st´powania sprawdzajàcego prowadzonego przez Prokuratur´ Rejono-
wà w ¸. i sposób zakoƒczenia przedmiotowego post´powania w spra-
wie nara˝enia w dniu 19 kwietnia 2004 r. w W. Pana Kazimierza D.
na bezpoÊrednie niebezpieczeƒstwo utraty ˝ycia albo ci´˝kiego
uszczerbku na zdrowiu,, tj. czyn z art. 160 § 1 Kk.

Prokurator Rejonowy w ¸. po przeprowadzeniu post´powania
sprawdzajàcego w przedmiotowej sprawie, postanowieniem z dnia 24
czerwca 2004 r. odmówi∏ wszcz´cia post´powania przygotowawczego
uznajàc, ˝e zaistnia∏e zdarzenie nie zawiera znamion czynu zabronio-
nego.

Po dokonaniu analizy akt powy˝szej sprawy Rzecznik Praw Oby-
watelskich zwróci∏ si´ do Prokuratora Okr´gowego w ¸., przedstawia-
jàc swoje wnioski odnoÊnie przedwczesnego zakoƒczenia powy˝szego
post´powania i koniecznoÊci jego uzupe∏nienia w toku prowadzonego
post´powania przygotowawczego.

Z treÊci udzielonej odpowiedzi przez Prokuratora Okr´gowego w ¸.
wynika, ˝e wnioski Rzecznika zosta∏y uznane za zasadne, a Prokura-
torowi Rejonowemu w ¸. polecono wszcz´cie post´powania przygoto-
wawczego.

Post´powanie powy˝sze zosta∏o tak˝e obj´te nadzorem s∏u˝bowym
przez Prokuratur´ Okr´gowà w ¸.

RPO-418574-II/02
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ Pan Edmund K. ze

skargà kwestionujàcà zasadnoÊç prawomocnego postanowienia Proku-
ratury Rejonowej w R. o umorzeniu dochodzenia w sprawie zaistnia∏e-
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Prokurator Rejonowy po przeprowadzeniu post´powania przygoto-
wawczego postanowieniem z dnia 9 czerwca 2004 r. umorzy∏ powy˝sze
post´powanie uznajàc, ˝e zaistnia∏y czyn nie zawiera znamion czynu
zabronionego, a tak˝e wobec niewykrycia sprawcy przest´pstwa.

W wystàpieniu do Prokuratora Apelacyjnego w B., poprzedzonym
dokonanà w Zespole analizà powy˝szych spraw Rzecznik wskaza∏, ˝e
w sprawie dotyczàcej czynu z art. 291 § 1 Kk Prokurator Okr´gowy
w B. nie ustosunkowa∏ si´ stosownym postanowieniem do z∏o˝onego
przez Pana Bronis∏awa M. za˝alenia na postanowienie w przedmiocie
dowodów rzeczowych z dnia 9 czerwca 2004 r., zaÊ w sprawie doty-
czàcej czynu z art. 286 § 1 Kk post´powanie zosta∏o zakoƒczone
przedwczeÊnie, bez wykonania podstawowych czynnoÊci procesowych
oraz wyjaÊnienia istotnych okolicznoÊci zdarzenia.

Prokurator Apelacyjny w B. pismem z dnia 24 lutego 2005 r. poin-
formowa∏ Rzecznika Praw Obywatelskich, ˝e w w/w sprawie polecono
Prokuratorowi Okr´gowemu w B. spowodowanie procesowego rozpo-
znania za˝alenia Pana Bronis∏awa M. na postanowienie w przedmio-
cie dowodów rzeczowych oraz podj´cia na nowo umorzonego docho-
dzenia celem jego uzupe∏nienia.

RPO-468732-II/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ Pan Grzegorz A., ˝a-

làc si´ na nieprawid∏owe – w jego ocenie – rozstrzygni´cie wydane
w sprawie z jego doniesienia prowadzonego przez Prokuratur´ Rejo-
nowà w W.

Przeprowadzona przez Rzecznika Praw Obywatelskich analiza akt
powy˝szej sprawy nasun´∏a nast´pujàce wnioski i spostrze˝enia.

Doniesienie Pana Grzegorza A. dotyczy∏o szeregu przest´pstw, któ-
re mia∏y zostaç pope∏nione na jego szkod´ w zwiàzku z likwidacjà pa-
wilonu handlowego na targowisku w W. Do swego pisma adresowa-
nego do Prokuratury Rejonowej w W. Pan Grzegorz A. do∏àczy∏ szereg
dokumentów uzasadniajàcych jego zdaniem zasadnoÊç podnoszo-
nych zarzutów.

Na podstawie analizy doniesienia i do∏àczonych do tego doniesie-
nia kserokopii dokumentów Prokurator Rejonowy, postanowieniem
z dnia 18 kwietnia 2003 r., odmówi∏ wszcz´cia dochodzenia w po-
wy˝szej sprawie. W uzasadnieniu tego postanowienia podniesiono
w szczególnoÊci, i˝ czynnoÊci podj´te przez Zarzàd Terenów Publicz-
nych Gminy W. wynika∏y z postanowieƒ umów zawartych pomi´dzy
tym Zarzàdem, a w∏aÊcicielami obiektów handlowych w W. W ocenie
Rzecznika Praw Obywatelskich brak by∏o podstaw do poczynienia te-
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dyrektora szko∏y w∏aÊciwego zabezpieczenia bramek na boisku szkol-
nym, tj. o czyn z art. 231 § 1 Kk w zw. z art. 156 § 2 Kk.

Prokurator Rejonowy po przeprowadzeniu post´powania przygoto-
wawczego w tej sprawie, postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2003 r.
umorzy∏ przedmiotowe post´powanie wobec braku znamion przest´p-
stwa, a powy˝sza decyzja merytoryczna zosta∏a utrzymana w mocy
postanowieniem Sàdu Rejonowego w S. z dnia 7 stycznia 2004 r.

Wystàpienie Rzecznika do Prokuratora Apelacyjnego w P. (poprze-
dzone dokonanà w Zespole analizà akt przedmiotowego post´powa-
nia) wskazujàce na przedwczesne zakoƒczenie powy˝szej sprawy, bez
wyjaÊnienia wszystkich istotnych kwestii skutkowa∏o wydaniem pole-
cenia Prokuratorowi Okr´gowemu w S., spowodowania podj´cia
przedmiotowego Êledztwa w trybie art. 327 § 3 Kpk.

RPO-476398-II/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ Pan Andrzej Cz.,

kwestionujàc postanowienie o umorzeniu dochodzenia w spawie pro-
wadzonej przez Prokuratur´ Rejonowà w I.

Przedmiotem sprawy by∏y groêby karalne, jakie zdaniem wymienio-
nego, skierowali wobec niego sàsiedzi w dniu 24 lipca 2002 r. w K.

Po dokonaniu analizy akt przedmiotowej sprawy, w ocenie Rzecz-
nika Praw Obywatelskich, przedmiotowa decyzja merytoryczna by∏a
co najmniej przedwczesna i nie ma oparcia w zebranym materiale
dowodowym. Oparto jà bowiem g∏ównie na do∏àczonych do akt spra-
wy, kopiach zeznaƒ Êwiadków w sprawie, którzy nie relacjonowali
zdarzenia opisanego w zawiadomieniu.

WàtpliwoÊci Rzecznika, budzi∏o równie˝ uzasadnienie powy˝szego
rozstrzygni´cia, oparte na stwierdzeniu, ˝e s∏owa, jakie kierowali do
pokrzywdzonego Jan. B., Marcin G. i Rados∏aw Â., nie wyczerpujà
przest´pstwa groêby karalnej.

Prokurator Okr´gowy w O. podzieli∏ poglàd Rzecznika o przedwcze-
snym umorzeniu dochodzenia i poleci∏ Prokuratorowi Rejonowemu
w I. podj´cie przedmiotowego post´powania oraz wykonanie czynno-
Êci zmierzajàcych do wszechstronnego wyjaÊnienia wszystkich oko-
licznoÊci sprawy.

RPO-234838-II/97
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏a si´ Pani Anna D. kwe-

stionujàc postanowienie o odmowie wszcz´cia dochodzenia w sprawie
prowadzonej przez Prokuratur´ Rejonowà w W., w której pokrzyw-
dzonym jest jej syn, Patrycjusz D.
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go w dniu 2 wrzeÊnia 2002 r. w R. bezprawnego pozbawienia go wol-
noÊci przez pracowników ochrony sklepu, tj. o czyn z art. 189 § 1 Kk.

W zwiàzku z tym, Rzecznik podjà∏ spraw´ i zwróci∏ si´ do Prokura-
tury Apelacyjnej w L. o zbadanie w trybie nadzoru przedmiotowej
sprawy pod kàtem prawid∏owoÊci rozstrzygni´cia.

Prokurator Apelacyjny podzieli∏ stanowisko Rzecznika oraz poleci∏
Prokuratorowi Okr´gowemu w R. spowodowanie podj´cia tego˝ pra-
womocnie umorzonego post´powania w celu jego uzupe∏nienia i pod-
dania ca∏oÊci materia∏u ponownej ocenie prawno-karnej.

W wyniku podj´tego post´powania Prokurator Rejonowy w R.
przedmiotowà spraw´ skierowa∏ do Sàdu Rejonowego w R. z aktem
oskar˝enia przeciwko dwóm pracownikom ochrony sklepu.

RPO-425934-II/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ Pan Romuald P., ˝a-

làc si´ na nieprawid∏owoÊci, jakie – jego zdaniem – zaistnia∏y w toku
post´powania prowadzonego przez Prokuratur´ Rejonowà w B. oraz
sposób zakoƒczenia przedmiotowego post´powania w sprawie nara-
˝ania jego 12-letniego syna – Krzysztofa P. w dniu 11 maja 2000 r.
w okolicy miejscowoÊci ˚. przez opiekunów wycieczki, na których
cià˝y∏ obowiàzek opieki nad nim, na bezpoÊrednie niebezpieczeƒstwo
utraty ˝ycia, poprzez pozostawienie go bez opieki w czasie przecho-
dzenia przez jezdni´, tj. czyn z art. 160 § 2 Kk.

W wyniku potràcenia przez samochód ch∏opiec zmar∏.
Prokurator Rejonowy w B. po przeprowadzeniu Êledztwa w tej

sprawie postanowieniem z dnia 14 marca 2003 r. umorzy∏ powy˝sze
post´powanie przygotowawcze wobec stwierdzenia, ˝e czyn nie zawie-
ra znamion czynu zabronionego.

Wystàpienie do Prokuratora Apelacyjnego w B., poprzedzone doko-
nanà w Zespole analizà akt przedmiotowego post´powania wskazujà-
ce na przedwczesne zakoƒczenie powy˝szej sprawy, bez wyjaÊnienia
wszystkich istotnych kwestii spowodowa∏o wydanie polecenia uzu-
pe∏nienia powy˝szego post´powania w trybie art. 327 § 3 Kpk.

RPO-465048-II/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ Pan Edward M., ˝a-

làc si´ na nieprawid∏owoÊci, jakie – jego zdaniem – zaistnia∏y, w toku
post´powania prowadzonego przez Prokuratur´ Rejonowà w S. i spo-
sób zakoƒczenia przedmiotowego post´powania w sprawie nieumyÊl-
nego spowodowania w dniu 8 czerwca 1999 r. w S. ci´˝kiego uszko-
dzenia cia∏a Micha∏a M. w nast´pstwie niezapewnienia przez
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leg∏a ci´˝koÊç zaka˝enia organizmu chorej podczas zabiegu operacyj-
nego. Opinia ta nast´pnie zosta∏a potwierdzona przez bieg∏ych z Za-
k∏adu Medycyny Sàdowej Akademii Medycznej w B.

W rezultacie post´powanie to zosta∏o umorzone na podstawie art.
17 § 1 pkt 2 Kpk wobec braku ustawowych znamion czynu zabronio-
nego.

W ocenie Rzecznika decyzja Prokuratora by∏a przedwczesna. Proku-
rator nie wykorzysta∏ wszystkich stojàcych do jego dyspozycji Êrod-
ków dowodowych, które mog∏yby si´ przyczyniç do wyjaÊnienia
wszystkich istotnych okolicznoÊci, zwiàzanych z zaistnia∏ym zdarze-
niem polegajàcym na wprowadzeniu bakterii do organizmu chorej
w czasie prowadzonego zabiegu operacyjnego. Wydaje si´, i˝ nie wyja-
Êniono kwestii dotyczàcej mo˝liwoÊci zara˝enia si´ paciorkowcem roz-
poznanym u zmar∏ej innà drogà ni˝ kropelkowà. Je˝eli taka ewentual-
noÊç istnia∏a, to w sprawie nale˝a∏oby sprawdziç prawid∏owoÊç
sterylizacji narz´dzi chirurgicznych, u˝ytych do zabiegu oraz wykonaç
szereg innych czynnoÊci – w tym ustaliç dane dotyczàce nosiciela.

Majàc powo∏anà argumentacj´ na uwadze, Rzecznik zwróci∏ si´ do
Prokuratury Apelacyjnej w G. o zbadanie przedmiotowych akt.

Prokurator Apelacyjny podzieli∏ wàtpliwoÊci Rzecznika Praw Oby-
watelskich i poleci∏ Prokuratorowi Okr´gowemu w E. spowodowanie
przeprowadzenia niezb´dnych czynnoÊci dowodowych w trybie art.
327 § 3 Kpk.

RPO-472757-II/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏a si´ Pani Irena K., kwe-

stionujàc prawomocne postanowienie Prokuratora Rejonowego w B.
z dnia 28 marca 2002 r. o umorzeniu post´powania przygotowawcze-
go w sprawie przyw∏aszczenia w czerwcu 2001 r. pieni´dzy w kwocie
31 221 z∏ na jej szkod´, tj. o czyn z art. 284 § 1 Kk – przyjmujàc za
podstaw´ umorzenia art. 17 § 1 Kpk – brak danych dostatecznie
uzasadniajàcych podejrzenie pope∏nienia czynu.

Majàc na wzgl´dzie treÊç skargi zainteresowanej, Rzecznik zwróci∏
si´ do Prokuratora Rejonowego o nades∏anie akt powy˝szej sprawy.

Po dokonaniu analizy zebranego materia∏u dowodowego Rzecznik
uzna∏, ˝e postanowienie o umorzeniu post´powania przygotowawcze-
go zosta∏o wydane przedwczeÊnie w oparciu o niekompletny materia∏
dowodowy.

Przedstawiajàc swoje wàtpliwoÊci co do trafnoÊci wydanego orze-
czenia, Rzecznik w treÊci wystàpienia do Prokuratora Apelacyjnego
w G. podniós∏, i˝ wydanie decyzji procesowej powinno byç poprzedzo-
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Przedmiotem sprawy by∏y groêby karalne, jakie zdaniem Patrycju-
sza D., zosta∏y wypowiedziane pod jego adresem przez komornika
przy Sàdzie Rejonowym w W.

Po dokonaniu analizy akt przedmiotowej sprawy, Rzecznik Praw
Obywatelskich powy˝sze rozstrzygni´cie uzna∏ za co najmniej przed-
wczesne m.in. z wzgl´du na fakt, ˝e pe∏nienie przez osob´ wymienio-
nà w zawiadomieniu, funkcji publicznej oraz charakter stawianych
przez pokrzywdzonego zarzutów, nie dajà mo˝liwoÊci wyjaÊnienia
sprawy jedynie w ramach ograniczonego w czasie post´powania
sprawdzajàcego. WàtpliwoÊci Rzecznika, budzi∏a równie˝ treÊç uza-
sadnienia podj´tej decyzji, w której nie wskazano ˝adnej przes∏anki
wynikajàcej z treÊci art. 17 Kpk.

Wystàpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Prokuratora Okr´-
gowego w O., poprzedzone analizà akt prokuratorskich, spowodowa∏o
uznanie umorzenia za przedwczesne i wydanie polecenia Prokurato-
rowi Rejonowemu w W. wszcz´cia i przeprowadzenia post´powania.

RPO-383554-II/01
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ Pan ¸ukasz S., ˝alàc

si´ na nieprawid∏owe – w jego ocenie – przeprowadzenie post´powa-
nia przygotowawczego i przedwczesne jego zakoƒczenie. Przedmioto-
we post´powanie prowadzone by∏o przez Prokuratur´ Rejonowà w D.
i dotyczy∏o nieumyÊlnego spowodowania Êmierci matki skar˝àcego
w szpitalu w D., tj. o czyn z art. 155 Kk.

W celu zbadania tej sprawy Rzecznik Praw Obywatelskich zwróci∏
si´ do tamtejszej Prokuratury o udost´pnienie akt sprawy.

Szczegó∏owa analiza akt pozwoli∏a na powzi´cie wàtpliwoÊci co do
prawid∏owego przebiegu post´powania. Z akt sprawy wynika∏o, i˝
nadzorujàcy post´powanie Prokurator poprzesta∏ na ustaleniu stanu
faktycznego na podstawie zeznaƒ Êwiadków: lekarzy przeprowadzajà-
cych zabieg operacyjny u chorej oraz personelu pomocniczego. Do
akt sprawy prowadzàcy do∏àczy∏ kopie dokumentacji lekarskiej, a na-
st´pnie Prokurator zwróci∏ si´ do bieg∏ych z Zak∏adu Ekspertyz
Sàdowych w O. o ustalenie: mechanizmu zaka˝enia pacjentki oraz
przedstawienie prawid∏owego, wed∏ug zasad sztuki lekarskiej, sposo-
bu leczenia. Z treÊci opinii wynika∏o, i˝ pacjentka zosta∏a zara˝ona
bakterià streptoccocus pyogenes. Ponadto biegli podnieÊli, ˝e przypa-
dek Gra˝yny S. jest przyk∏adem niepowodzenia leczniczego, które po-
mimo, ˝e uczyniono poprawnie wszystko co nale˝a∏o, to nie pozwoli∏o
to na uzyskanie racjonalnie dajàcego si´ przewidzieç efektu leczni-
czego. We wnioskach stwierdzono, ˝e u pod∏o˝a tego niepowodzenia
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zujàce na przedwczesne zakoƒczenie powy˝szej sprawy, bez wyja-
Ênienia wszystkich istotnych kwestii (sprawa dotyczy tzw. „Systemu
argentyƒskiego”), spowodowa∏o wydanie polecenia uzupe∏nienia po-
wy˝szego post´powania w trybie art. 327 § 3 Kpk.

RPO-444635-II/03
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏a si´ Pani El˝bieta R.

z proÊbà o zbadanie akt sprawy prowadzonej przez Prokuratur´ Rejo-
nowà w O., a dotyczàcà spowodowania ci´˝kiego uszczerbku na
zdrowiu w/w w postaci pozbawienia zdolnoÊci p∏odzenia, zaistnia∏ego
w dniu 26 stycznia 2001 r. w O., tj. o czyn z art. 156 § 1 pkt 1 Kk
oraz podrobienia podpisów w/w na dokumentacji lekarskiej w stycz-
niu 2001 r. w O., tj. o czyn z art. 270 § 1 Kk.

Post´powanie w tym zakresie zosta∏o umorzone z uwagi na nie-
stwierdzenie przest´pstwa.

Analiza wskazanych akt dokonana przez Rzecznika Praw Obywatel-
skich da∏a podstawy do sformu∏owania stanowiska, i˝ decyzja zapad∏a
w tej sprawie jest decyzjà co najmniej przedwczesnà, ponadto nie
uwzgl´dnia ona ca∏okszta∏tu zaistnia∏ego zdarzenia. Pokrzywdzona
Pani El˝bieta R. z∏o˝y∏a bowiem doniesienie o pope∏nieniu na jej szko-
d´ przest´pstwa polegajàcego m.in. (oprócz wskazanych wy˝ej pkt) na
operacyjnym usuni´ciu bez jej zgody narzàdów rodnych – macicy
wraz z przydatkami przez lekarzy Oddzia∏u Ginekologicznego Szpitala
w O. Ten element zawiadomienia pokrzywdzonej – jak to wynika
z analizy zgromadzonego w aktach materia∏u dowodowego – w ocenie
Rzecznika nie zosta∏ podj´ty. Ponadto, stan ÊwiadomoÊci pokrzywdzo-
nej, którà poddano znieczuleniu ogólnemu, budzi powa˝ne wàtpliwo-
Êci w kontekÊcie ewentualnej mo˝liwoÊci uzyskania od chorej zgody
na zmian´ zakresu operacji, którà mia∏a wyraziç, po ustaleniu Êródo-
peracyjnym, i˝ stopieƒ wypadania narzàdu rodnego (macicy), uzasad-
nia zmian´ koncepcji leczenia poprzez ca∏kowite jego wyci´cie.

W ocenie Rzecznika powa˝ne wàtpliwoÊci budzà równie˝ ustalenia
w zakresie zdolnoÊci p∏odzenia pokrzywdzonej na dzieƒ 26 stycznia
2001 r. (a wi´c dzieƒ dokonanej operacji). Opinia bieg∏ych sporzàdzo-
na w tym zakresie wskazuje bowiem, i˝ w okresie tym by∏a ona ju˝
pozbawiona zdolnoÊci p∏odzenia (z uwagi na wczeÊniejszy zabieg
wykonany w 1991 r.). Majàc na uwadze fakt, i˝ po operacji w dniu
26 stycznia 2001 r. do badania histopatologicznego przekazano rów-
nie˝ macic´ pokrzywdzonej, uznaç nale˝y, i˝ opinia sporzàdzona
w tej sprawie nie mo˝e zostaç uznana za opini´ pe∏nà, jasnà i we-
wn´trznie spójnà.
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ne sporzàdzeniem opinii przez bieg∏ego z zakresu pisma r´cznego,
czego prokurator nie uczyni∏.

Nadto Rzecznik podkreÊli∏, ˝e formu∏owanie przez Prokuratora
wniosku do sàdu na zasadzie art. 100 Kk, 39 pkt 4 Kk, 44 Kk
o orzeczenie przepadku przedmiotów pochodzàcych z przest´pstwa
tytu∏em Êrodka zabezpieczajàcego – przy przyj´ciu za podstaw´ umo-
rzenia art. 17 § 1 pkt 1 Kpk – nie znajduje oparcia w obowiàzujàcym
ustawodawstwie karnym.

Z treÊci nades∏anych do Rzecznika przez Prokuratora Apelacyjnego
i Prokuratora Okr´gowego pism b´dàcych odpowiedzià na skierowa-
ne wystàpienia wynika, i˝ w pe∏ni podzielajà poglàd przedstawiony
przez Rzecznika co do u∏omnoÊci prowadzonego post´powania.

W zwiàzku z tym, polecono Prokuratorowi Rejonowemu w B. prze-
prowadzenie odr´bnego post´powania w kierunku art. 270 § 1 Kk
i wydania decyzji koƒczàcej dochodzenie po wykonaniu zleconych
czynnoÊci procesowych.

RPO-471652-II/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏a si´ Pani Maria B., ˝a-

làc si´ na nieprawid∏owoÊci, jakie – jej zdaniem – zaistnia∏y w toku
post´powania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuratur´
Rejonowà W.-P. oraz sposób zakoƒczenia tego post´powania w spra-
wie – dokonanego w dniu 6 lutego 2003 r. w W. doprowadzenia Pani
Henryki P. do niekorzystnego rozporzàdzenia mieniem w kwocie
898 z∏ przez Oddzia∏ Funduszu Rozwoju Budownictwa przy zawiera-
niu umowy kredytowej poprzez wprowadzenie jej w b∏àd co do rze-
czywistych warunków umowy, tj. o czyn z art. 286 § 1 Kk oraz doko-
nanego w dniu 14 czerwca 2002 r. w W. doprowadzenia Pani Marii
B. do niekorzystnego rozporzàdzenia mieniem w kwocie 1 190 z∏
przez Oddzia∏ Funduszu Rozwoju Budownictwa przy zawieraniu
umowy kredytowej poprzez wprowadzenie jej w b∏àd co do rzeczywi-
stych warunków umowy, tj. o czyn z art. 286 § 1 Kk.

Prokurator Rejonowy po przeprowadzeniu post´powania przygoto-
wawczego w tej sprawie, postanowieniem z dnia 11 paêdziernika
2003 r. umorzy∏ powy˝sze post´powanie przygotowawcze odnoÊnie
wàtku pierwszego wobec powagi rzeczy osàdzonej, a wàtek drugi wo-
bec braku znamion czynu zabronionego.

Powy˝sze orzeczenie zosta∏o utrzymane w mocy przez Sàd Rejono-
wy w W.-P. postanowieniem z dnia 31 marca 2004 r.

Wystàpienie do Prokuratora Apelacyjnego w W. (poprzedzone do-
konanà w Zespole analizà akt przedmiotowego post´powania) wska-
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RPO-491991-II/04
W dniu 13.12.2004 r. z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich

zosta∏a podj´ta sprawa na podstawie publikacji prasowej.
Z treÊci artyku∏u wynika∏o, i˝ funkcjonariusze policji z Komisaria-

tu w A.¸. ˝àdali od zatrzymanego nastolatka – ofiary napadu – zap∏a-
cenia kwoty 400 z∏. za wgnieciony b∏otnik radiowozu. Uszkodzenie
by∏o wynikiem rzucenia pokrzywdzonego przez jednego z uciekajà-
cych sprawców napadu na mask´ radiowozu, którego za∏oga mia∏a
podjàç interwencj´. W konsekwencji sprawcy napadu zbiegli, a od
pokrzywdzonego, który nieumyÊlnie uszkodzi∏ mask´ radiowozu poli-
cjanci za˝àdali pokrycia kosztów naprawy.

W wyniku podj´tych z upowa˝nienia Rzecznika Praw Obywatel-
skich przedsi´wzi´ç zwrócono si´ do Komendanta Wojewódzkiego Po-
licji w ¸. z proÊbà o zbadanie zasadnoÊci i legalnoÊci dzia∏aƒ funkcjo-
nariuszy policji z Komisariatu w A.¸.

Z otrzymanej odpowiedzi wynika, i˝ w przedmiotowej sprawie prze-
prowadzono post´powanie wyjaÊniajàce i wobec Komendanta Komi-
sariatu oraz dy˝urnego jednostki wyciàgni´to konsekwencje dyscypli-
narne udzielajàc obu nagany, a ponadto Komendanta odwo∏ano
z zajmowanego stanowiska.

Wobec czterech policjantów ogniwa prewencji, post´powania dys-
cyplinarne zosta∏y zawieszone do czasu zakoƒczenia Êledztwa, pro-
wadzonego równolegle przez Prokuratora Rejonowego w Z.

RPO-485259-III/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏a si´ Pani W∏adys∏awa Z.

ze skargà na przed∏u˝ajàce si´ post´powanie, w sprawie o ustalenie
prawa do renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy w zwiàzku z pobytem
na deportacji w ZSRR.

Jak wynika∏o ze skargi zainteresowanej, starania o ustalenie pra-
wa do renty z tytu∏u deportacji do ZSRR trwajà od 2000 r. Obecnie
sprawa znajduje si´ w Sàdzie Apelacyjnym w W. w zwiàzku ze z∏o˝o-
nà apelacjà organu rentowego od wyroku Sàdu Okr´gowego w Â.
przyznajàcego zainteresowanej prawo do renty z tytu∏u niezdolnoÊci
do pracy w zwiàzku z pobytem na deportacji w ZSRR.

W zwiàzku z interwencjà w powy˝szej sprawie, Rzecznik Praw Oby-
watelskich otrzyma∏ informacj´, i˝ termin rozprawy w Sàdzie Apelacyj-
nym zosta∏ wyznaczony na 23 listopada 2004 r. Z kolejnego pisma za-
interesowanej z dnia 5 stycznia 2005 r. wynika, i˝ Sàd Apelacyjny w W.
oddali∏ apelacj´ organu rentowego i tym samym Pani W∏adys∏awa Z.
uzyska∏a prawo do Êwiadczenia rentowego z tytu∏u doznanych represji.
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Równie˝ ustalenia poczynione w zakresie podpisów z∏o˝onych na
dokumentacji medycznej pokrzywdzonej budzà wàtpliwoÊci. Nie
ustalono istotnego dla sprawy elementu – kto z lekarzy dokona∏ wpi-
su do historii choroby – dotyczàcego informacji przekazanej pokrzyw-
dzonej w zakresie koniecznoÊci wyra˝enia przez nià zgody ustnej na
poszerzenie zakresu operacji. W ocenie Rzecznika, równie˝ historia
choroby nie zosta∏a zabezpieczona prawid∏owo (poprzez uznanie jej
za dowód rzeczowy w sprawie).

Analiza akt tej sprawy da∏a podstawy Rzecznikowi do wystàpienia do
Prokuratora Apelacyjnego w G. W wystàpieniu tym wskazano na wa˝kie
dla koƒcowego rozstrzygni´cia uchybienia, wskazane powy˝ej, do jakich
dosz∏o w toku post´powania przygotowawczego. Prokuratura Apelacyj-
na w G. powiadomi∏a Rzecznika, i˝ po analizie akt tej sprawy, zlecono
Prokuratorowi Okr´gowemu w E. spowodowanie przeprowadzenia nie-
zb´dnych czynnoÊci dowodowych w trybie art. 327 § 3 Kpk przed ewen-
tualnym podj´ciem decyzji o podj´ciu na nowo umorzonego Êledztwa.

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

cj´ Pan Grzegorz P. W skardze ˝ali∏ si´ na nieprawid∏owoÊci zaistnia-
∏e w toku prowadzonego przez Prokuratur´ Rejonowà w T. post´po-
wania przygotowawczego dotyczàcego niewype∏nienia obowiàzków
pracodawcy zwiàzanych z zaistnia∏ym wypadkiem przy pracy.

Post´powanie – prowadzone w kierunku czynu z art. 220 § 1 Kk
i art. 156 § 1 pkt 2 Kk w zw. z art. 11 § 2 Kk – zosta∏o zakoƒczone
postanowieniem o umorzeniu post´powania, wobec niepope∏nienia
przest´pstwa.

Analiza zgromadzonego w sprawie materia∏u dowodowego, pozwoli-
∏a Rzecznikowi na stwierdzenie szeregu nieprawid∏owoÊci pope∏nio-
nych w toku wykonywania czynnoÊci procesowych.

W skierowanym z dnia 13.12.2004 r. wystàpieniu do Prokuratora
Apelacyjnego w K., wskazano, i˝ w toku post´powania nie wykonano
istotnych czynnoÊci, takich jak np. uzupe∏nienie dokumentacji
z ZUS, zweryfikowanie zeznaƒ Êwiadków – w celu ustalenia czy nie
zachodzà przes∏anki czynu z art. 219 Kk.

Prokurator Apelacyjny w K., po zapoznaniu si´ z aktami przedmio-
towego post´powania, podzieli∏ poglàd Rzecznika o przedwczeÊnie za-
pad∏ej decyzji o umorzeniu post´powania oraz koniecznoÊci uzupe∏-
nienia zgromadzonego dotychczas materia∏u dowodowego.

Wobec stwierdzonych faktów, Prokurator Apelacyjny wyda∏ polece-
nie ponownego rozpatrzenia sprawy.
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Po kolejnym wystàpieniu w tej sprawie z uwagi na przed∏u˝ajàce
si´ post´powanie wyjaÊniajàce w za∏atwieniu sprawy, Rzecznik Praw
Obywatelskich otrzyma∏ informacj´ z Urz´du do Spraw Kombatan-
tów, ˝e decyzjà z dnia 17 lutego 2005 r., Kierownik Urz´du do Spraw
Kombatantów przyzna∏ Panu Tadeuszowi M. uprawnienie do Êwiad-
czenia pieni´˝nego z tytu∏u deportacji do pracy przymusowej.

RPO-432770-V/03
Do Rzecznika Praw Obywatelskich w imieniu Pani Jolanty D.

zwróci∏a si´ z proÊbà o pomoc w sprawie mieszkaniowej Pani Anna
S. – pracownik socjalny.

Z nades∏anego listu wynika∏o, i˝ Pani Jolanta D. jest inwalidkà
stopnia umiarkowanego, a jej jedyny dochód stanowi zasi∏ek wyrów-
nawczy w wysokoÊci 418 z∏. Z uwagi na powsta∏à zaleg∏oÊç w doko-
nywaniu op∏at czynszowych Pani Jolanta D. wraz z córkami zosta∏a
wyeksmitowana – bez prawa do lokalu socjalnego – z mieszkania po-
∏o˝onego w W. W zwiàzku z powy˝szym, zainteresowana sta∏a si´
osobà bezdomnà.

JednoczeÊnie jak wskazujà kopie dokumentów do∏àczonych do
wniosku, Pani Jolanta D. wystàpi∏a o przyznanie lokalu socjalnego
z zasobów gminy. Wniosek zainteresowanej zosta∏ rozpatrzony nega-
tywnie z uwagi na znikomà liczb´ lokali socjalnych oraz inne – ni˝
wnioskodawczyni – grupy osób uprawnionych w pierwszej kolejnoÊci
do uzyskania lokalu socjalnego z zasobów komunalnych.

Rzecznik ma ÊwiadomoÊci trudnej sytuacji lokalowej w gminach.
Jednak˝e majàc na wzgl´dzie humanitarny aspekt tej sprawy oraz
szczególnà sytuacj´ ˝yciowà i zdrowotnà zainteresowanej, dzia∏ajàc
zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku
Praw Obywatelskich, w lipcu 2003 r. zwróci∏ si´ do Naczelnika Wydzia-
∏u Spraw Lokalowych Urz´du Dzielnicy W. w W. z proÊbà o ponowne
rozwa˝enie przypadku Pani Jolanty D. oraz o poinformowanie Rzeczni-
ka o propozycjach rozwiàzania problemu lokalowego zainteresowanej.

W sierpniu 2003 r. Zast´pca Burmistrza Dzielnicy W. w W. skiero-
wa∏ do Rzecznika pismo wyjaÊniajàce w tej sprawie, w którym to po-
informowa∏ o poddaniu wniosku Pani Jolanty D. pod ponowne rozpa-
trzenie.

Po dwóch miesiàcach od otrzymania powy˝szej odpowiedzi, Rzecz-
nik ponownie zwróci∏ si´ do Burmistrza dzielnicy W. w W. z proÊbà
o poinformowanie Rzecznika o aktualnym stanie sprawy, a w szcze-
gólnoÊci o opinii Komisji Mieszkaniowej w kwestii wniosku zaintere-
sowanej dotyczàcego przyznania lokalu socjalnego.
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RPO-489483-III/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wp∏yn´∏o pismo Pana Mieczy-

s∏awa U., dotyczàce prawid∏owoÊci ustalenia wysokoÊci pobieranego
przez zainteresowanego Êwiadczenia emerytalnego. Pismem z dnia 18
listopada 2004 r. Rzecznik wystàpi∏ do Oddzia∏u ZUS w W. o zbada-
nie przedmiotowej sprawy.

Pismem z dnia 30 grudnia 2004 r. organ rentowy poinformowa∏
Rzecznika, ˝e w wyniku szczegó∏owej analizy dokumentacji emerytal-
nej, dokonano zmiany wysokoÊci emerytury zainteresowanego. Âwiad-
czenie uleg∏o podwy˝szeniu.

RPO-484251-III/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏a si´ Pani Bronis∏awa Sz.

w sprawie przed∏u˝ajàcego si´ post´powania w Urz´dzie do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych, dotyczàcego przyznania
uprawnienia do Êwiadczenia pieni´˝nego na podstawie ustawy z dnia
31 maja 1996 r. o Êwiadczeniu pieni´˝nym przys∏ugujàcym osobom
deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach
pracy przez III Rzesz´ i ZSRR (Dz.U. Nr 87, poz. 395 ze zm.).

W powy˝szej sprawie Rzecznik skierowa∏ pismo do Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z proÊbà o wyjaÊnie-
nie przyczyn przed∏u˝ajàcego si´ post´powania. W odpowiedzi uzy-
ska∏ informacj´, i˝ decyzjà z dnia 16 grudnia 2004 r. Kierownik
Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przyzna∏
zainteresowanej uprawnienie do Êwiadczenia pieni´˝nego z tytu∏u de-
portacji do pracy przymusowej.

RPO-492695-III/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ w dniu 16 grudnia

2004 r. Pan Tadeusz M., kwestionujàc decyzj´ Kierownika Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 6 lipca
2004 r. o odmowie przyznania uprawnienia do Êwiadczenia pieni´˝-
nego na podstawie ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o Êwiadczeniu pie-
ni´˝nym przys∏ugujàcym osobom deportowanym do pracy przymuso-
wej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzesz´ i ZSRR (Dz.U.
Nr 87, poz. 395 ze zm.).

W zwiàzku z interwencjà w powy˝szej sprawie, Rzecznik Praw
Obywatelskich otrzyma∏ informacj´ z Urz´du do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych z dnia 5 stycznia br., z której wynika∏o, ˝e
po przes∏uchaniu zainteresowanego w formie pisemnej zostanie wy-
dana ponowna decyzja w przedmiotowej sprawie.
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nie przyznano uprawnienia do lokalu socjalnego. Pani Maria T. jako
osoba bezrobotna, bez prawa do zasi∏ku i utrzymujàca si´ z prac do-
rywczych oraz zasi∏ków opieki spo∏ecznej dwukrotnie sk∏ada∏a wnio-
sek o przyznanie lokalu socjalnego na zasadach ogólnych, lecz wnio-
ski te zosta∏y rozpatrzone negatywnie.

Rzecznik podjà∏ spraw´ i w dniu 24 wrzeÊnia 2003 r. zwróci∏ si´
do Prezydenta Miasta K. o z∏o˝enie wyjaÊnieƒ w przedmiotowej spra-
wie i jednoczesne poinformowanie Rzecznika o mo˝liwych rozwiàza-
niach problemu mieszkaniowego wnioskodawczyni. W odpowiedzi na
wystàpienie Rzecznika, Zast´pca Prezydenta Miasta K. poinformowa∏,
i˝ Pani Maria T. zosta∏a umieszczona wÊród grupy osób oczekujàcych
na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego.

Majàc na wzgl´dzie uzyskanà odpowiedê Rzecznik postanowi∏
w dalszym ciàgu monitorowaç sposób realizacji sprawy mieszkanio-
wej Pani Marii T. W wyniku wymiany korespondencji pomi´dzy
Rzecznikiem a Zast´pcà Prezydenta Miasta K., Rzecznik zosta∏ poin-
formowany pismem z dnia 13 lipca 2004 r. o przed∏o˝eniu Pani Marii
T. oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po∏o˝onego przy
ul. N. w W., a nast´pnie w kolejnym piÊmie z dnia 24 listopada
2004 r., stanowiàcym odpowiedê na wystàpienie Rzecznika z dnia
16 listopada 2004 r., zawiadomiono, ˝e Pani Maria T. zamieszka∏a
w przeznaczonym dla niej lokalu socjalnym.

RPO-483134-V/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏a si´ Pani Halina S. za-

mieszka∏a w K., najemczyni lokalu mieszkalnego przebywajàca obec-
nie w Areszcie Âledczym w K. w sprawie dotyczàcej odmowy przyzna-
nia jej przez Kierownika Miejskiego OÊrodka Pomocy Rodzinie
dodatku mieszkaniowego. Z listu skar˝àcej wynika, ˝e organ I in-
stancji odmow´ przyznania dodatku mieszkaniowego uzasadni∏ jedy-
nie tym, ˝e przebywajàc w Areszcie Âledczym nie prowadzi ona go-
spodarstwa domowego w w/w lokalu mieszkalnym. OkolicznoÊci
sprawy wskazywa∏y, ˝e skar˝àca z∏o˝y∏a odwo∏anie od decyzji odma-
wiajàcej jej przyznania dodatku mieszkaniowego. Poniewa˝ z treÊci
pisma skar˝àcej wynika∏o, ˝e odwo∏anie nie zosta∏o jeszcze rozpatrzo-
ne Rzecznik przedstawi∏ Samorzàdowemu Kolegium Odwo∏awczemu
w K. swoje stanowisko w tej sprawie i zwróci∏ si´ o poinformowanie
go o sposobie rozpoznania odwo∏ania skar˝àcej.

Rzecznik stwierdzi∏, ˝e odmowa przyznania dodatku mieszkanio-
wego z uwagi na niezamieszkiwanie przez najemc´ w lokalu z powo-
du odbywania kary pozbawienia wolnoÊci nie znajduje podstawy
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W listopadzie 2003 r. Rzecznik zosta∏ poinformowany przez Wy-
dzia∏ Zasobów Lokalowych Urz´du Dzielnicy W. w W. o pozytywnej
opinii Komisji Mieszkaniowej dla wniosku Pani Jolanty D. Jednocze-
Ênie zwrócono uwag´, i˝ z uwagi na trudnoÊci z uzyskaniem bezpo-
Êredniego kontaktu z zainteresowanà – Panià Jolantà D. (celem uzu-
pe∏nienia dokumentacji), okres formalnego zakoƒczenia sprawy
ulegnie wyd∏u˝eniu. W dalszej kolejnoÊci, Rzecznik pismem z dnia
30 grudnia 2003 r. zosta∏ powiadomiony przez ww. Wydzia∏ Zasobów
Lokalowych o umieszczeniu Pani Jolanty D. wÊród osób, które znaj-
dà si´ na liÊcie zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu
w 2004 r.

Dnia 4 maja 2004 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich wp∏yn´∏a
odpowiedê ww. Wydzia∏u Zasobów Lokalowych na pismo Rzecznika
z dnia 7 kwietnia 2004 r., gdzie wnoszono o przekazanie stosownych
informacji co do punktu w jakim znajduje si´ sprawa podj´ta przez
Rzecznika. W przywo∏anym piÊmie Wydzia∏ poinformowa∏, i˝ Pani Jo-
lanta D. zosta∏a umieszczona na liÊcie osób zakwalifikowanych do
zawarcia umowy najmu w 2004 r., przy czym jednoczeÊnie w dniu
18 lutego 2004 r. z∏o˝ono jej ofert´ zawarcia umowy najmu lokalu
socjalnego po∏o˝onego przy ul. P. w W. Jednak˝e, jak wskaza∏ Wy-
dzia∏, zainteresowana odmówi∏a przyj´cia lokalu z uwagi na brak
w przedmiotowym lokalu centralnego ogrzewania, ciep∏ej wody i sa-
modzielnego wc.

W rezultacie dalszej wymiany korespondencji pomi´dzy Rzeczni-
kiem i Wydzia∏em Zasobów Lokalowych, Rzecznik zosta∏ poinformo-
wany, i˝ Pani Jolanta D. przyj´∏a zaoferowany jej w dniu 21 czerwca
2004 r. przy ul. G. w W. lokal socjalny, co z kolei pozwala przyjàç, i˝
sprawa podj´ta przez Rzecznika zosta∏a rozwiàzana zgodnie z wnie-
sionym wnioskiem.

RPO-442644-V/03
W skierowanym do Rzecznika Praw Obywatelskich piÊmie z dnia

20 maja 2003 r. Pani Maria T. zwróci∏a si´ z proÊbà o pomoc w roz-
wiàzaniu problemu mieszkaniowego.

W nades∏anym piÊmie wnioskodawczyni podnios∏a, i˝ od czerwca
1993 r. zamieszkiwa∏a wraz z g∏ównà najemczynià, nad którà spra-
wowa∏a opiek´, w lokalu po∏o˝onym przy ul. G. w W. Po Êmierci na-
jemczyni wnioskodawczyni stara∏a si´ o uregulowanie tytu∏u prawne-
go do zajmowanego lokalu, jednak˝e gmina nie wyrazi∏a zgody na
zawarcie umowy najmu odnoÊnie przedmiotowego lokalu. W stosun-
ku do Pani Marii T. zosta∏a orzeczona eksmisja, przy czym w wyroku
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prawa do zamieszkiwania wywodzà z prawa lokatora. Jednak nawet
w odniesieniu do tej grupy osób wymóg sta∏ego zamieszkiwania – jak
wskazuje orzecznictwo – nie jest wymogiem bezwzgl´dnym. Zagad-
nieniem tym zajmowa∏ si´ ju˝ Naczelny Sàd Administracyjny w War-
szawie w uchwale z dnia 20 maja 2002 r. (sygn. akt OPK 21/02,
ONSA z 2003 r. Nr 1, poz. 12).

Stanowisko swoje Rzecznik przedstawi∏ tak˝e organowi I instancji,
bowiem jak podnosi∏a skar˝àca w kolejnym piÊmie organ ten ponow-
nie odmówi∏ jej przyznania dodatku mieszkaniowego na kolejny
okres.

Z odpowiedzi udzielonych Rzecznikowi przez wy˝ej wskazane orga-
ny wynika, ˝e organy te podzieli∏y stanowisko Rzecznika w tej spra-
wie. W wyniku rozpoznania odwo∏ania skar˝àcej na decyzj´ o odmo-
wie przyznania jej dodatku mieszkaniowego, Samorzàdowe Kolegium
Odwo∏awcze uchyli∏o wskazanà decyzj´ i orzek∏o o przyznaniu skar-
˝àcej dodatku mieszkaniowego na okres od 1 maja 2004 r. do 31
paêdziernika 2004 r. Równie˝ Prezydent Miasta K. poinformowa∏
Rzecznika, ˝e w wyniku rozpatrzenia odwo∏ania od niekorzystnej dla
skar˝àcej decyzji organ I instancji w trybie art. 132 Kpa uzna∏, ˝e od-
wo∏anie zas∏uguje w ca∏oÊci na uwzgl´dnienie. W zwiàzku z tym or-
gan ten przyzna∏ skar˝àcej dodatek mieszkaniowy na okres od 1 li-
stopada 2004 r. do 30 kwietnia 2005 r. 

W Êwietle powy˝szego Rzecznik uzna∏, ˝e sprawa skar˝àcej zosta∏a
za∏atwiona przez w/w organy zgodnie z przepisami powszechnie obo-
wiàzujàcego prawa.

RPO-432679-V/03
Do Rzecznika wp∏ynà∏ wniosek Panów Adama J. i Przemys∏awa B.

z proÊbà o interwencj´ w sprawie przeciwko przedsi´biorstwu energe-
tycznemu. Posiadajàc dzia∏ki na niezelektryfikowanej ulicy, Panowie
zwrócili si´ do zak∏adu energetycznego o przy∏àczenie do sieci. Wobec
perspektywy d∏ugiego czasu oczekiwania na przy∏àczenie, skar˝àcy
zgodzili si´ partycypowaç w kosztach budowy sieci. Szczegó∏y przed-
si´wzi´cia regulowa∏a zawarta przez strony umowa. Sieç zosta∏a wy-
budowana przy wk∏adzie w∏asnym Panów Adama J. i Przemys∏awa B.
opiewajàcym na kwot´ 24 tys. PLN. Nast´pnie zak∏ad przy∏àczy∏ do
niej kilku nast´pnych u˝ytkowników. Skar˝àcy zwrócili si´ o zwrot
cz´Êci kosztów budowy sieci.

Wobec odmownych odpowiedzi ze strony przedsi´biorstwa, z∏o˝yli
wniosek do Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w którym
podnieÊli, i˝ podmiot ten stosuje praktyki monopolistyczne. Nast´p-
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w powszechnie obowiàzujàcych przepisach prawa. Art. 2 pkt 1 usta-
wy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych stanowi,
˝e dodatek mieszkaniowy przys∏uguje m. in. najemcom lokali miesz-
kalnych. Stosownie do art. 17 ust. 1 tej ustawy w latach 2003
i 2004 dodatek mieszkaniowy przys∏uguje osobom, o których mowa
w art. 2 ust. 1, je˝eli Êredni miesi´czny dochód na jednego cz∏onka
gospodarstwa domowego w okresie 3 miesi´cy poprzedzajàcych dat´
z∏o˝enia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekra-
cza 160% kwoty najni˝szej emerytury w gospodarstwie jednoosobo-
wym lub 110% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiàzu-
jàcej w dniu z∏o˝enia wniosku. W myÊl zaÊ art. 4 tej ustawy przez
gospodarstwo domowe rozumie si´ lokatora samodzielnie zajmujàce-
go lokal lub lokatora, jego ma∏˝onka i inne osoby wspólnie z nim sta-
le zamieszkujàce i gospodarujàce, które swoje prawa do zamieszki-
wania w lokalu wywodzà z prawa tego lokatora.

Zdaniem Rzecznika zaprezentowana przez organ I instancji w tej
sprawie literalna wyk∏adania art. 4 ustawy o dodatkach mieszkanio-
wych prowadzàca do wniosku, ˝e najemca mo˝e uzyskaç dodatek
mieszkaniowy jedynie w sytuacji, gdy zamieszkuje w lokalu stoi
w sprzecznoÊci z ratio legis, jakim kierowa∏ si´ ustawodawca wpro-
wadzajàc do systemu prawnego regulacje dotyczàce omawianego
Êwiadczenia. Celem dodatku mieszkaniowego jest pomoc osobom
najubo˝szym w ponoszeniu obowiàzków finansowych wynikajàcych
z zajmowania lokalu mieszkalnego. Ustawodawca uzale˝ni∏ przyzna-
nie dodatku mieszkaniowego od posiadania tytu∏u prawnego do loka-
lu, uzyskiwania okreÊlonego dochodu nieprzekraczajàcego, ustawo-
wego progu (kryterium dowodowe) oraz od zajmowania lokalu,
którego powierzchnia nie przekracza okreÊlonych w ustawie granic
(kryterium metra˝owe). Ustawa przewiduje zatem jedynie trzy kryte-
ria, od których uzale˝nione jest prawo do dodatków mieszkaniowych.
Oczywiste jest, ˝e art. 4 omawianej ustawy ma jedynie na celu usta-
lenie liczby cz∏onków tzw. gospodarstwa domowego, których dochody
nale˝y uwzgl´dniç przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowe-
go. S∏u˝y wi´c w∏aÊciwemu ustaleniu dochodu osoby ubiegajàcej si´
o dodatek mieszkaniowy. Przepis ten nie wprowadza natomiast do-
datkowego kryterium przyznawania dodatków mieszkaniowych i nie
formu∏uje ˝adnej przes∏anki, od której spe∏nienia zale˝y uzyskanie
takiego Êwiadczenia.

Rzecznik zwróci∏ ponadto uwag´, ˝e ustawodawca w przypadku
gospodarstwa jednoosobowego nie pos∏uguje si´ w art. 4 ustawy po-
j´ciem sta∏ego zamieszkiwania jakie odnosi si´ jedynie do osób, które
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W piÊmie z dnia 09.11.2004 r. Dyrektor Obszaru relacji z Klientami
powiadomi∏ Rzecznika, i˝ przedstawione przez Zainteresowanà w pi-
smach z dnia 02.04.2004 r. i z dnia 21.06.2004 r. problemy zosta∏y
rozpatrzone dopiero po interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dyrektor Obszaru wyjaÊni∏, i˝ nie zosta∏o zrealizowane zamówienie
o zablokowanie wszystkich po∏àczeƒ z dniem 01.03.2004 r. oraz re-
zygnacj´ z us∏ug TP S.A. zg∏oszone pismem z dnia 23.08.2004 r.
Zdaniem Dyrektora Obszaru, gdyby aktywowano blokad´ wszystkich
po∏àczeƒ wychodzàcych z urzàdzenia abonenckiego Pani Bo˝eny S.
nie mo˝na by∏oby wykonaç ˝adnego po∏àczenia.

Spó∏ka jednak wszcz´∏a post´powanie windykacyjne bowiem na
koncie Skar˝àcej znajdowa∏o si´ zad∏u˝enie.

Jak poinformowa∏ Dyrektor Obszaru, w zwiàzku z tym, ˝e nie zre-
alizowano zamówienia Pani Bo˝eny S. o zablokowanie wszystkich
po∏àczeƒ z dniem 01.03.2004 r. oraz z uwagi na nie udzielenie odpo-
wiedzi na pisma Skar˝àcej i nie zrealizowanie zg∏oszonych zamówieƒ,
TP S.A. podj´∏a decyzj´ o anulowaniu naliczonych nale˝noÊci w wy-
sokoÊci 1121,69 z∏.

RPO-488325-VII/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ Pan Grzegorz K.

przebywajàcy w Zak∏adzie Karnym w Sz. ˚ali∏ si´ on, ˝e administra-
cja zak∏adu karnego odmówi∏a wydania mu potwierdzenia wys∏ania
korespondencji urz´dowej.

Zgodnie z art. 105 § 7 Kodeksu karnego wykonawczego skazany
otrzymuje pisemne potwierdzenie odbioru w zak∏adzie karnym wys∏a-
nej przez niego korespondencji urz´dowej. Sporna korespondencja
by∏a skierowana do Dyrekcji Poczty Polskiej. Tego rodzaju pismo po-
winno by∏o zostaç uznane za korespondencj´ urz´dowà, albowiem –
b´dàc wysy∏ane na adres urz´du, a nie na adres domowy imiennie
wskazanej osoby, bez dopisku typu „prywatne”, czy „do ràk w∏a-
snych” – nie nosi∏o cech korespondencji prywatnej.

Centralny Zarzàd S∏u˝by Wi´ziennej podzieli∏ poglàd Rzecznika
w tej sprawie i uzna∏ post´powanie administracji Zak∏adu Karnego
w Sz. za nieprawid∏owe. JednoczeÊnie podj´te zosta∏y odpowiednie
dzia∏ania w celu przeciwdzia∏ania zaistnieniu w przysz∏oÊci tego ro-
dzaju nieprawid∏owoÊci w jednostkach penitencjarnych.

RPO-493494-VII/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ tymczasowo areszto-

wany Pan Dariusz K., przebywajàcy w Areszcie Âledczym w Cz. ˚ali∏ si´
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nie w wyniku odmowy wszcz´cia post´powania przez w/w Urzàd od-
wo∏ali si´ do Sàdu Antymonopolowego.

Sàd Antymonopolowy odrzuci∏ za˝alenie z powodu opóênienia we
wp∏acie wpisu, powsta∏ego z winy banku.

Rzecznik skierowa∏ pismo do Urz´du Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów Delegatura w P., w którym zwróci∏ si´ o ponowne rozpa-
trzenie sprawy. Wskaza∏, ˝e zak∏ady energetyczne cz´sto odmawiajà
wykonywania obowiàzku okreÊlonego w § 17 ust. 4 Rozporzàdzenia
Ministra Gospodarki z 21.10.1998 r. w sprawie szczegó∏owych warun-
ków przy∏àczeƒ do sieci elektroenergetycznych, pokrywania kosztów
przy∏àczenia, obrotu energià elektrycznà, Êwiadczenia us∏ug przesy∏-
kowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jako-
Êciowych obs∏ugi odbiorców. Na mocy tego przepisu przedsi´biorstwo
energetyczne by∏o obowiàzane do rozliczeƒ z podmiotami partycypujà-
cymi w kosztach budowy sieci, w sytuacji przy∏àczenia do niej nowych
podmiotów w ciàgu pi´ciu lat jej wybudowania. Rzecznik powo∏a∏ si´
na analogiczne sprawy rozstrzygane wczeÊniej przez Urzàd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, w których Urzàd ten, wskutek nie wy-
konywania przez zak∏ady energetyczne tego obowiàzku, wydawa∏ de-
cyzje o nadu˝ywaniu przez nie pozycji dominujàcej.

Na skutek interwencji Rzecznika Urzàd Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów Delegatura w P. wszczà∏ post´powanie wyjaÊniajàce, które
mia∏o na celu generalnà kontrol´ realizacji obowiàzku rozliczeƒ przez
wskazane przedsi´biorstwo energetyczne. Rezultatem tej kontroli by∏o
wszcz´cie przez Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów post´po-
wania antymonopolowego z urz´du przeciw temu zak∏adowi. Post´po-
wanie zakoƒczy∏o si´ decyzjà nak∏adajàcà na przedsi´biorstwo szereg
obowiàzków prowadzàcych do realizacji nie wykonywanego dotàd zobo-
wiàzania do rozliczeƒ za nak∏ady poniesione przez prywatne podmioty
na budow´ sieci. Na mocy decyzji nie tylko skar˝àcy Adam J. i Prze-
mys∏aw B. otrzymali zwrot nadwy˝ki w poniesionych nak∏adach, ale
skorzysta∏o z niej a˝ 181 osób b´dàcych w analogicznej sytuacji.

RPO-483817-VI/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏a si´ Pani Bo˝ena S. za-

mieszka∏a w G. z proÊbà o pomoc w uzyskaniu odpowiedzi od TP
S.A. na jej pisma z dnia 02.04.2004 r. i z dnia 21.06.2004 r. dot. po-
∏àczeƒ zrealizowanych w ruchu pó∏automatycznym przez Telekomu-
nikacj´ Polskà S.A.

W piÊmie z dnia 15.10.2004 r. Rzecznik poprosi∏ Dyrektora Obsza-
ru Relacji z Klientami o wyjaÊnienie sprawy Pani Bo˝eny S.
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nak˝e nie zdo∏a∏ wykonaç tego polecenia, gdy˝ Pan Artur K. zosta∏
ju˝ przetransportowany do Zak∏adu Karnego w P. W tej sytuacji
Rzecznik zwróci∏ si´ do Dyrektora tego Zak∏adu z proÊbà o poinfor-
mowanie, czy zosta∏ on lub zostanie skierowany do odbywania kary
w zak∏adzie karnym typu pó∏otwartego.

Wobec tego, ˝e komisja penitencjarna w Zak∏adzie Karnym w P.
nie znalaz∏a podstaw do zmiany decyzji klasyfikacyjnej, w sprawie
zwrócono si´ do Dyrektora Biura Kontroli i Inspekcji Centralnego Za-
rzàdu S∏u˝by Wi´ziennej w W. W wyniku podj´tej interwencji, w dniu
13 stycznia br. komisja penitencjarna w Zak∏adzie Karnym w P. skie-
rowa∏a Pana Artura K. do odbywania kary w zak∏adzie karnym typu
pó∏otwartego.

RPO-486745-VII/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ Pan Cezary G., prze-

bywajàcy w Areszcie Âledczym w B. ˚ali∏ si´ on m.in. na cenzurowanie
przez organ do dyspozycji którego pozostaje (Prokuratur´ Okr´gowà
w Cz.) jego korespondencji z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Prokurator Okr´gowy w Cz., do którego Rzecznik zwróci∏ si´ o zba-
danie sprawy wyjaÊni∏, ˝e nie dosz∏o do „faktycznego ocenzurowania”
korespondencji, o której wy˝ej mowa. Na kopercie naniesiono jednak
pieczàtk´ o treÊci „Cenzurowano”, co nastàpi∏o po tym jak administra-
cja Aresztu Âledczego w B. po raz drugi odes∏a∏a do Prokuratury Okr´-
gowego w Cz. list adresowany do Pana Cezarego G. bez wskazania po-
wodu takiej decyzji (ponowne odes∏anie korespondencji mog∏o nastàpiç
ze wzgl´du na brak na kopercie pieczàtki o treÊci „Cenzurowano”).

Prokurator Okr´gowy w Cz. zapewni∏ o podj´ciu odpowiednich
dzia∏aƒ w celu niedopuszczenia w przysz∏oÊci do wystàpienia podob-
nych nieprawid∏owoÊci.

RPO-479140-VII/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ Pan Jacek T., prze-

bywajàcy w Areszcie Âledczym w W. Poda∏ on, ˝e do jednostki tej zo-
sta∏ przewieziony z Aresztu Âledczego w W. celem poddania si´ kon-
sultacji specjalistycznej w szpitalu. W wyniku tej konsultacji podj´to
decyzj´ o pozostawieniu go na leczeniu szpitalnym w Areszcie Âled-
czym W.-M. Skazany ˝ali∏ si´, ˝e mimo up∏ywu dwóch tygodni nie
dostarczono mu jego rzeczy osobistych, pozostawionych w poprzed-
niej jednostce, skutkiem czego zosta∏ pozbawiony Êrodków higienicz-
nych, odzie˝y osobistej oraz dokumentów dotyczàcych trwajàcego po-
st´powania karnego.
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on, ˝e organ dysponujàcy nie wyra˝a zgody na poddanie go badaniom
okulistycznym, czym uniemo˝liwia mu podj´cie skutecznego leczenia
schorzenia oczu.

Przeprowadzone czynnoÊci wyjaÊniajàce wykaza∏y, ˝e istotnie
wniosek administracji Aresztu Âledczego w Cz. o wydanie zgody na
przeprowadzenie konsultacji okulistycznej w szpitalu Aresztu Âled-
czego w B., organ dysponujàcy pozostawi∏ bez odpowiedzi. Dopiero
ponowny wniosek administracji wi´ziennej w tej sprawie zosta∏ za∏a-
twiony pozytywnie.

Uznajàc b∏àd w post´powaniu organu dysponujàcego Prokurator
Rejonowy w Cz., który na proÊb´ Rzecznika bada∏ przedstawionà
spraw´, powo∏a∏ bieg∏ego lekarza sàdowego z zakresu okulistyki
w celu sporzàdzenia opinii co do stanu zdrowia tymczasowo areszto-
wanego i potrzeb w zakresie opieki medycznej.

RPO-478526-VII/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ ze skargà skazany

Pan Artur P. przebywajàcy w Areszcie Âledczym w R. We wniosku
z 19 lipca 2004 r. ˝ali∏ si´ m.in. na trudnoÊci w dost´pie do karty de-
pozytowej. Dyrektor Okr´gowy S∏u˝by Wi´ziennej w W. wyjaÊniajàc
dla Rzecznika Praw Obywatelskich zarzuty wnioskodawcy stwierdzi∏,
˝e wnioskodawca faktycznie nie zosta∏ poinformowany o wysokoÊci
zdeponowanych Êrodków pieni´˝nych i nie mia∏ wglàdu do karty de-
pozytowej. Dyrektor Okr´gowy jednoczeÊnie doda∏, ˝e administracja
aresztu podj´∏a dzia∏ania w celu wyeliminowania podobnych zanie-
dbaƒ w przysz∏oÊci.

RPO-487587-VII/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ Pan Artur K., prze-

bywajàcy w Areszcie Âledczym w B. ˚ali∏ si´ na to, ˝e podczas po-
bytu w Oddziale Zewn´trznym w D. zosta∏ nies∏usznie oskar˝ony
o „za˝ywanie i rozprowadzanie narkotyków”. Konsekwencjà tego
oskar˝enia by∏o skierowanie ˝alàcego si´ w dniu 5 paêdziernika
2004 r. przez komisj´ penitencjarnà do odbywania kary pozbawienia
wolnoÊci w zak∏adzie karnym typu zamkni´tego.

Dyrektor Okr´gowy S∏u˝by Wi´ziennej w O., do którego zwrócono
si´ z proÊbà o zbadanie sprawy, uzna∏, ˝e wycofanie skazanego z za-
k∏adu typu pó∏otwartego i skierowanie go do odbywania kary w za-
k∏adzie karnym typu zamkni´tego by∏o nieprawid∏owe, poniewa˝ nie-
udowodniono mu i˝ „za˝ywa∏ i rozprowadza∏ narkotyki”. Dyrektor
Aresztu Âledczego w B. zosta∏ zobowiàzany do zmiany decyzji, jed-
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Po interwencji Rzecznika w Okr´gowym Inspektoracie S∏u˝by Wi´-
ziennej w Sz., omawiana nieprawid∏owoÊç zosta∏a wyeliminowana.

RPO-486283-VII/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ ze skargà Pan Rafa∏

G. przebywajàcy w Zak∏adzie Karnym w O. We wniosku z 27.09.
2004 r. ˝ali∏ si´ na wiele nieprawid∏owoÊci, w tym równie˝ zwiàzane
z wykonywaniem przez niego pracy. Twierdzi∏, ˝e pracowa∏ trzy mie-
siàce nieodp∏atnie i jeden – odp∏atnie, zaÊ warunki pracy by∏y nieod-
powiednie. Zosta∏ ukarany dyscyplinarnie za rezygnacj´ z pracy. Na-
pisa∏ m.in.: „By∏em ciàgle ganiany i pomiatany... Dyrektor Zak∏adu
uÊwiadomi∏ mi, ˝e praca dla mnie jest przymusem”. Dyrektor Okr´-
gowy S∏u˝by Wi´ziennej w W. wyjaÊniajàc – dla Rzecznika Praw Oby-
watelskich – zarzuty wnioskodawcy uzna∏, ˝e zosta∏y naruszone jego
prawa w zakresie zatrudnienia. Stwierdzi∏ on m.in.,,˝e brak by∏o de-
cyzji Dyrektora Zak∏adu Karnego o skierowaniu go do pracy, brak
by∏o przeszkolenia w zakresie BHP i orzeczenia lekarza o zdolnoÊci
do wykonywania pracy, b∏´dne by∏o dyscyplinarne wycofanie go
z pracy oraz sporzàdzenie wniosku o wymierzenie kary dyscyplinar-
nej za odmow´ podj´cia pracy nieodp∏atnej. Dyrektor Okr´gowy pod-
kreÊli∏, ˝e zosta∏y podj´te czynnoÊci w celu usuni´cia negatywnych
skutków podj´tych wobec Pana Rafa∏a G.

RPO-462123-VII/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ Pan Pawe∏ B. prze-

bywajàcy w Areszcie Âledczym w P.T. Piszàcy skar˝y∏ si´ na odmow´
zapoznania si´ z treÊcià prognozy kryminologiczno-spo∏ecznej doty-
czàcej jego osoby.

Przeprowadzone czynnoÊci wykaza∏y zasadnoÊç podniesionego za-
rzutu.

Po przeanalizowaniu dokumentów oraz zapoznaniu si´ z wyjaÊnie-
niami kierownika dzia∏u penitencjarnego w/w jednostki uznano, i˝
odmowa udost´pnienia prognozy kryminologiczno-spo∏ecznej skaza-
nemu celem zapoznania si´ z nià, narusza∏a zapis art. 102 § 9 Kkw.

Sporzàdzona prognoza kryminologiczno-spo∏eczna jest dokumen-
tem zawierajàcym stanowisko wychowawcy w kwestii mo˝liwoÊci
udzielenia skazanemu zezwolenia na opuszczenie zak∏adu i jako taka
stanowi podstaw´ podj´tej wobec niego decyzji.

W zwiàzku z dostrze˝onà nieprawid∏owoÊcià interpretacyjnà art.
102 § 9 Kkw ze strony administracji Aresztu Âledczego w P.T., Dyrek-
tor Okr´gowy S∏u˝by Wi´ziennej w ¸. poinformowa∏ Dyrektora wska-
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Na proÊb´ Rzecznika skarg´ osadzonego zbada∏ Dyrektor Okr´go-
wy S∏u˝by Wi´ziennej w W. i uzna∏ jà za uzasadnionà. Z przedsta-
wionych Rzecznikowi ustaleƒ wynika, ˝e po przetransportowaniu
osadzonego do Aresztu Âledczego W.-M. jego rzeczy, pozostawione
w Areszcie Âledczym W.-B., zosta∏y zabezpieczone. Ich przes∏anie do
Aresztu Âledczego W.-M. by∏o utrudnione z uwagi na du˝e rozmiary
paczki. Niemniej jednak ponad dwutygodniowà zw∏ok´ w dostarcze-
niu mu rzeczy uznano za nieuzasadnionà zw∏aszcza, ˝e w tym okre-
sie parokrotnie odbywa∏y si´ transporty pomi´dzy tymi jednostkami.

O uznaniu skargi za zasadnà powiadomiony zosta∏ Areszt Âledczy
W.-B.

RPO-484989-VII/03
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ Pan Bogus∏aw R.,

przebywajàcy w Zak∏adzie Karnym w G., ˝alàc si´ na decyzj´ dyrek-
tora, w wyniku której nie zosta∏a uwzgl´dniona jego proÊba o umo˝li-
wienie skorzystania z dyskietki komputerowej zawierajàcej ró˝ne ak-
ty prawne, przys∏anej mu przez Fundacj´ Academia Juris z W.

Dyrektor Okr´gowy S∏u˝by Wi´ziennej w Sz., do którego Rzecznik
zwróci∏ si´ o zbadanie sprawy podtrzyma∏ stanowisko Dyrektora Za-
k∏adu Karnego w G., uzasadniajàc to nieposiadaniem przez skazane-
go zgody na posiadanie w celi dyskietki komputerowej, jak równie˝
mo˝liwoÊcià wydrukowania zawartoÊci dyskietki na jego koszt lub
przez rodzin´ albo najbli˝szych.

Biuro Rzecznika nie zgodzi∏o si´ z tym stanowiskiem podnoszàc
m.in., ˝e prawdopodobnie niektórymi z tych aktów administracja Zak∏a-
du Karnego w G. nie dysponuje, a skazany nie posiada Êrodków finan-
sowych na pokrycie kosztów ich wydrukowania. W efekcie dodatkowej
interwencji Panu Bogus∏awowi R. zezwolono na zapoznanie si´ z treÊcià
interesujàcych go aktów prawnych i poczynienie stosownych notatek.

RPO-391030-VII/01
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ Pan Bogus∏aw R.,

przebywajàcy w Zak∏adzie Karnym w G. ˝alàc si´, ˝e nie otrzymuje
od administracji potwierdzenia odbioru korespondencji urz´dowej.

Poczynione ustalenia pozwoli∏y na stwierdzenie, ˝e administracja
Zak∏adu Karnego w G. rzeczywiÊcie nie wydawa∏a Panu Bogus∏awowi
R. potwierdzenia odbioru wysy∏anej przez niego cz´Êci koresponden-
cji urz´dowej. By∏o to wynikiem przyj´cia b∏´dnej interpretacji poj´-
cia korespondencji urz´dowej, do której nie zaliczono wysy∏anych
przez skazanego listów np. do uczelni wy˝szych i fundacji.
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w przysz∏oÊci tego rodzaju nieprawid∏owoÊci w post´powaniu podle-
g∏ych mu sàdów. Rzecznik zwróci∏ si´ te˝ do Prezesa Sàdu Apelacyj-
nego w K. o podj´cie dzia∏aƒ majàcych na celu usuni´cie stwierdzo-
nych b∏´dów w zakresie praktyki przesy∏ania korespondencji osobom
pozbawionym wolnoÊci.

RPO-385303-VII/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ Pan Wojciech P.

przebywajàcy w Zak∏adzie Karnym w K. Poda∏ on, ˝e cierpi na nawy-
kowe zwichni´cie barku. ˚ali∏ si´, ˝e wi´zienna s∏u˝ba zdrowia nie
zapewnia mu koniecznego leczenia operacyjnego.

Przeprowadzone czynnoÊci wykaza∏y, ˝e istotnie lekarz ortopeda,
konsultujàcy skar˝àcego w dniu 7 czerwca 2004 r. stwierdzi∏ ko-
niecznoÊç przeprowadzenia zabiegu operacyjnego. Zosta∏y te˝ podj´te
przez s∏u˝b´ zdrowia Zak∏adu Karnego w K. stosowne czynnoÊci
w celu ustalenia terminu przyj´cia pacjenta do szpitala Aresztu Âled-
czego w W.

Niestety, w ustalonym terminie pacjent nie zosta∏ dowieziony do
szpitala, z uwagi na brak w zak∏adzie karnym jego dokumentacji me-
dycznej. W zwiàzku z toczàcym si´ przed sàdem post´powaniem
z powództwa Pana Wojciecha P. w sprawie o odszkodowanie ca∏oÊç
tej dokumentacji zosta∏a bowiem przes∏ana do Centralnego Zarzàdu
S∏u˝by Wi´ziennej w W., a nast´pnie do sàdu.

Podj´te dzia∏ania spowodowa∏y ustalenie ponownego terminu przy-
j´cia Pana Wojciecha P. do szpitala. W dniu 28 grudnia 2004 r. zo-
sta∏ on przewieziony do Szpitala Aresztu Âledczego w W., celem pod-
dania konsultacji specjalistycznej i ewentualnego wykonania zabiegu
operacyjnego.

RPO-475077-VII/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ Pan Micha∏ M., prze-

bywajàcy w Zak∏adzie Karnym w P. ˚ali∏ si´ on na decyzj´ klasyfika-
cyjnà, nies∏usznie zaliczajàcà go do kategorii recydywistów peniten-
cjarnych.

Dyrektor Okr´gowy S∏u˝by Wi´ziennej w ¸., do którego Rzecznik
zwróci∏ si´ o zbadanie sprawy, uzna∏ skarg´ skazanego za uzasadnio-
nà. B∏´dna decyzja komisji penitencjarnej Zak∏adu Karnego w P. zo-
sta∏a podj´ta na podstawie, równie˝ b∏´dnego, zawiadomienia Sàdu
Rejonowego w P. o skazaniu Pana Micha∏a M. na kar´ pozbawienia
wolnoÊci przy zastosowaniu art. 64 § 1 Kodeksu karnego (dotyczàce-
go zasad wymiaru kary sprawcom uprzednio karanym). Administra-

131

zanej jednostki o uznaniu skargi skazanego Paw∏a B. za zasadnà oraz
zobowiàza∏ go jednoczeÊnie do podj´cia dzia∏aƒ ukierunkowanych na
unikni´cie zaistnienia podobnego zdarzenia w przysz∏oÊci.

RPO-489244-VII/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wp∏yn´∏a skarga Pana Marcina

G., przebywajàcego w Zak∏adzie Karnym w I. Ze skargi wynika∏o, ˝e
sàd do którego dyspozycji pozostaje jako tymczasowo aresztowany
odmawia mu udzielenia widzenia z dzieçmi. Jako uzasadnienie od-
mowy Przewodniczàca Wydzia∏u Karnego Sàdu Rejonowego w I. po-
daje, i˝ tut. Sàd przyjà∏ praktyk´ nie udzielania widzeƒ dzieciom
poni˝ej 14 roku ˝ycia, gdy˝ odwiedziny w zak∏adzie karnym mogà
byç traumatycznym prze˝yciem dla dziecka, które mo˝e wywo∏aç ne-
gatywne konsekwencje dla jego rozwoju emocjonalnego.

O zbadanie sprawy Rzecznik Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ do
Prezesa Sàdu Rejonowego w I. Z poczynionych ustaleƒ wynika, i˝
faktycznie dotychczas praktykowane by∏o nieudzielanie widzeƒ dzie-
ciom poni˝ej 14 roku ˝ycia. Powy˝sza generalna zasada stosowana
by∏a bez badania konkretnej indywidualnej sytuacji tymczasowo
aresztowanego i jego rodziny.

W zwiàzku z powy˝szym Prezes Sàdu Rejonowego w I. zapewni∏, i˝
od dn. 29.11.2004 r. dotychczasowa praktyka zostanie zmieniona
i widzenia te b´dà udzielane.

Majàc powy˝sze na uwadze Prezes Sàdu Rejonowego w I. uzna∏
skarg´ Pana Marcina G. za zasadnà.

RPO-481282-VII/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ Pan Wac∏aw R., prze-

bywajàcy w Zak∏adzie Karnym w Ch. ˚ali∏ si´ on, ˝e przychodzàca do
niego korespondencja urz´dowa z Sàdu Apelacyjnego w K. oraz Sàdu
Rejonowego i Sàdu Okr´gowego w L. jest przesy∏ana w sposób umo˝li-
wiajàcy zapoznanie si´ z jej treÊcià przez osoby nieuprawnione.

Podj´te czynnoÊci wyjaÊniajàce potwierdzi∏y stosowanie niew∏aÊci-
wej praktyki przez wskazane sàdy. Jak ustalono, korespondencja od
tych organów by∏a przesy∏ana w zbiorczej kopercie adresowanej do
dyrektora jednostki penitencjarnej, bez umieszczenia pism kierowa-
nego do osadzonego w odr´bnej, zaklejonej kopercie, zaadresowanej
na jego nazwisko.

Prezes Sàdu Apelacyjnego w L., do którego Rzecznik zwróci∏ si´
o zbadanie sprawy, uzna∏ skarg´ za zasadnà i poinformowa∏ Rzeczni-
ka oraz skar˝àcego o czynnoÊciach podj´tych w celu wyeliminowania
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W niektórych sprawach sàdy uzna∏y, ˝e w∏aÊciwoÊç miejscowà nale˝y
ustalaç, tak jak w sprawach z zakresu prawa pracy, w innych przy-
padkach stosowa∏y zasady dotyczàce w∏aÊciwoÊci ogólnej pozwanego.
W zwiàzku z tym Rzecznik zwróci∏ si´ do Dyrektora Krajowego Biura
FGÂP o zaj´cie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Dyrektor Biura Terenowego FGÂP jako w∏aÊciwy wskaza∏ sàd w∏a-
ÊciwoÊci ogólnej pozwanego, tj. sàd, w okr´gu którego znajduje si´
siedziba Biura Terenowego Funduszu odmawiajàcego wypa∏y Êwiad-
czeƒ pracowniczych. W swoim stanowisku podniós∏, i˝ Fundusz nie
ma przymiotu pracodawcy a wi´c nie mogà mieç zastosowania prze-
pisy dotyczàce w∏aÊciwoÊci miejscowej sàdu rozpoznajàcego sprawy
ze stosunku pracy.

Interwencja Rzecznika spowodowa∏a, ˝e Dyrektor Krajowego Biura
FGÂP skierowa∏ pismo, w którym zobowiàza∏ wszystkich kierowników
Biur Terenowych FGÂP do bezwzgl´dnego wskazywania w pismach
odmawiajàcych wyp∏aty Êwiadczeƒ ze stosunku pracy ze Êrodków
Funduszu, sàdu oraz jego siedziby dla unikni´cia w przysz∏oÊci sytu-
acji opisanej przez korespondentk´.

RPO-487121-VIII/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich w paêdzierniku 2004 r. skiero-

wa∏a skarg´ Pani Anna S. na brak nale˝ytej starannoÊci i obiektywi-
zmu w dzia∏aniach inspektorów pracy Paƒstwowej Inspekcji Pracy –
Okr´gowego Inspektoratu Pracy w K.

W zwiàzku z tym Rzecznik przekaza∏ skarg´ do rozpoznania przez
G∏ówny Inspektorat Pracy PIP celem sprawdzenia zasadnoÊci podno-
szonych przez skar˝àcà zarzutów.

Zarzuty dotyczàce niew∏aÊciwego post´powania inspektorów pracy
z Okr´gowej Inspekcji Pracy w K. nie potwierdzi∏y si´, a osoba wno-
szàca skarg´ okaza∏a si´ byç anonimowà osobà. Potwierdzi∏y si´ jed-
nak zarzuty pod adresem pracodawcy. Inspektorzy stwierdzili naru-
szanie przez niego przepisów dotyczàcych czasu pracy i zwiàzanych
z tym Êwiadczeƒ. tj. wynagrodzenia i dodatku za prac´ w godzinach
nadliczbowych i w porze nocnej. Inspektorzy skierowali do pracodaw-
cy wnioski pokontrolne oraz wydali decyzj´ administracyjnà nakazu-
jàcà zaopatrzenie pracowników apteki w odzie˝ i obuwie robocze. Za
wykroczenia przeciw prawom pracowników pracodawca zosta∏ ukara-
ny mandatem karnym wysokoÊci 1 tys. z∏.

Ponowna kontrola sprawdzajàca przeprowadzona w dniu 4 listopa-
da 2004 r. wykaza∏a, ˝e pracodawca w dalszym ciàgu nie przestrzega
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cja jednostki dysponowa∏a wszak˝e jednoczeÊnie informacjà z Biura
Informacji i Statystyki, z której wynika∏o, ˝e Pan Micha∏ M. nie prze-
bywa∏ dotychczas w zak∏adzie karnym, jak te˝ oÊwiadczeniem w tej
sprawie samego skazanego. Powinna by∏a zatem podjàç dzia∏ania
w celu weryfikacji tej sprzecznoÊci.

Skutkiem poczynionych ustaleƒ decyzja komisji zosta∏a zmieniona
i skazany zosta∏ skierowany do odbywania kary pozbawienia wolno-
Êci w zak∏adzie karnym przeznaczonym dla skazanych pierwszy raz
karanych.

RPO-491712-VII/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ Pan Ireneusz S.,

przebywajàcy w Zak∏adzie Karnym w B. ˚ali∏ si´ on, ˝e sàd peniten-
cjarny nie nada∏ biegu z∏o˝onemu przez niego wnioskowi o udzielenie
warunkowego przedterminowego zwolnienia, uznajàc, ˝e nie naby∏ on
uprawnieƒ do warunkowego zwolnienia.

Na proÊb´ Rzecznika sprawa zosta∏a zbadana przez Przewodniczà-
cego Wydzia∏u Penitencjarnego Sàdu Okr´gowego w O., który zwery-
fikowa∏ wczeÊniejsze stanowisko sàdu w tej sprawie. Stwierdzi∏ on, ˝e
istotnie obliczenie terminu, po którym skazany móg∏by ubiegaç si´
o warunkowe przedterminowe zwolnienie by∏o niew∏aÊciwe. B∏´dnie
brano bowiem pod uwag´ jedynie kary wprowadzone do wykonania
po odwo∏aniu wczeÊniej udzielonego warunkowego przedterminowego
zwolnienia, podczas gdy nale˝a∏o termin ten ustalaç od sumy kary
odbywanych poprzednio, dodajàc wszystkie kary odbywane po odwo-
∏aniu warunkowego zwolnienia. Zatem, poniewa˝ w myÊl art. 79 § 2
Kodeksu karnego skazanego mo˝na zwolniç warunkowo po odbyciu
przez niego 15 lat kary pozbawienia wolnoÊci, niezale˝nie od tego,
czy spe∏ni∏ on warunki okreÊlone w art. 78 § 1 lub 2 Kk, zaÊ w dniu
rozpatrywania jego wniosku skazany mia∏ odbyte ponad 18 lat kary
pozbawienia wolnoÊci, by∏ on uprawniony do ubiegania si´ o udziele-
nie warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Informacj´ o zmianie wskazanego terminu Sàd przes∏a∏ do Dyrek-
tora Zak∏adu Karnego w B.

RPO-484918-VIII/04
We wrzeÊniu 2004 r., Rzecznik Praw Obywatelskich zosta∏ poinfor-

mowany przez Panià Renat´ S., i˝ przy rozpoznawaniu pozwów prze-
ciwko Terenowemu Biuru Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ
Pracowniczych sàdy prezentujà odmienne poglàdy w zakresie w∏aÊci-
woÊci miejscowej sàdu majàcego rozpoznaç tego rodzaju sprawy.
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zapewnienie wysokiej jakoÊci kszta∏cenia oraz odpowiedniej wiedzy
i umiej´tnoÊci zawodowych absolwentów akredytowanych uczelni.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, powo∏any artyku∏ usta-
wy o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej nie pozostawia wàtpliwoÊci od-
noÊnie obowiàzku uzyskania przez szko∏´ kszta∏càcà piel´gniarki
i po∏o˝ne w systemie licencjackim i magisterskim akredytacji Krajo-
wej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego. W zwiàzku z po-
wy˝szym, o zbadanie sprawy, Rzecznik zwróci∏ si´ do Przewodniczà-
cej Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego.

Krajowa Rada Akredytacyjna Szkolnictwa Medycznego potwierdzi∏a
koniecznoÊç uzyskania przez szko∏´ wy˝szà kszta∏càcà piel´gniarki
i po∏o˝ne akredytacji Krajowej Rady. Wskaza∏a jednoczeÊnie, ˝e
ukoƒczenie szko∏y dzia∏ajàcej bez wymaganej akredytacji, nie b´dzie
dawa∏o jej absolwentom uprawnieƒ do ubiegania si´ o wydanie pra-
wa wykonywania zawodu piel´gniarki i po∏o˝nej.

Ustosunkowujàc si´ do dzia∏alnoÊci Wy˝szej Szko∏y Zarzàdzania
w C., Krajowa Rada Akredytacyjna Szkolnictwa Medycznego wskaza-
∏a na z∏o˝enie przez w∏adze uczelni wniosku o uzyskanie akredytacji
po skierowaniu listu w tej sprawie do Rzecznika Praw Obywatelskich
przez Naczelnà Izb´ Piel´gniarek i Po∏o˝nych. Po rozpatrzeniu wnio-
sku Szko∏y i przeprowadzeniu procedury akredytacyjnej, na wniosek
Krajowej Rady, Minister Zdrowia podjà∏ decyzj´ o przyznaniu wspo-
mnianej Szkole akredytacji na okres 3 lat. W opinii Krajowej Rady,
dzia∏alnoÊç Wy˝szej Szko∏y Zarzàdzania w C., w chwili obecnej nie
narusza praw absolwentów tej uczelni do uzyskania zaÊwiadczenia
o prawie wykonywania zawodu.

przepisów prawa pracy. Inspektorzy pracy wydali nakaz p∏atniczy –
uzupe∏nienie zani˝onych wynagrodzeƒ o dodatki za prac´ w godzi-
nach nadliczbowych i w porze nocnej. Pracodawc´ ponownie ukara-
no mandatem karnym. W stosunku do innej osoby odpowiedzialnej
za przestrzeganie przepisów prawa pracy zosta∏ skierowany do sàdu
wniosek o ukaranie.
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Piel´gniarek i Po∏o˝nych, zawierajàcy proÊb´ o wyjaÊnienie, czy dzia-
∏alnoÊç w Wy˝szej Szkole Zarzàdzania w C. nie narusza praw absol-
wentów tej uczelni do uzyskania zaÊwiadczenia o prawie wykony-
wania zawodu piel´gniarki. Z dokumentów sprawy wynika∏o, ˝e
wymieniona Szko∏a, na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodo-
wej i Sportu, uzyska∏a uprawnienie do prowadzenia wy˝szych stu-
diów zawodowych na kierunku „piel´gniarstwo” oraz prawo do wyda-
wania dyplomów poÊwiadczajàcych ukoƒczenie takich studiów.
Prowadzàc kszta∏cenie piel´gniarek, uczelnia nie uzyska∏a natomiast
akredytacji Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego.
W∏adze uczelni zwleka∏y z uruchomieniem procedury uzyskania
akredytacji Krajowej Rady, powo∏ujàc si´ na niejasnoÊç przepisów,
brak wyraênych konsekwencji nie wystàpienia uczelni o uzyskanie
akredytacji oraz brak koordynacji dzia∏aƒ w tej materii mi´dzy Mini-
sterstwem Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministerstwem Zdrowia.
Brak wspomnianej akredytacji sta∏ si´ przedmiotem obaw studentów
wymienionej Szko∏y oraz samorzàdu zawodowego piel´gniarek i po-
∏o˝nych w zakresie mo˝liwoÊci uzyskania prawa wykonywania zawo-
du piel´gniarki po ukoƒczeniu studiów na wspomnianej uczelni.

W Êwietle art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 12 wrzeÊnia 1990 r.
o szkolnictwie wy˝szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z póên. zm.), uczelnia
spe∏niajàca warunki okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie
ustawy, uprawnienie do prowadzenia studiów wy˝szych na okreÊlo-
nym kierunku i poziomie kszta∏cenia mo˝e uzyskaç na podstawie de-
cyzji ministra w∏aÊciwego do spraw szkolnictwa wy˝szego wydanej po
uzyskaniu opinii Paƒstwowej Komisji Akredytacyjnej. Zgodnie zaÊ
z art. 8c ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach piel´gniarki i po-
∏o˝nej (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602 z póên. zm.), ocena spe∏-
nienia przez szko∏´ kszta∏càcà piel´gniarki i po∏o˝ne w systemie li-
cencjackim i magisterskim ustalonych standardów kszta∏cenia oraz
potwierdzenie spe∏nienia tych standardów, nale˝y do Krajowej Rady
Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego. Celem tych regulacji jest
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