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WPROWADZENIE

Rzecznik Praw Obywatelskich V kadencji

W dniu 15 lutego 2006 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Rzeczni-
ka Praw Obywatelskich.

Rzecznikiem Praw Obywatelskich V kadencji został wybrany przez 
Sejm RP, za zgodą Senatu RP  dr Janusz Kochanowski.

Janusz Kochanowski urodził się w Czę-
stochowie 18 kwietnia 1940, żonaty (Ewa 
Chmiel – filolog polski), dwoje dzieci; Marta 
– prawnik, Mateusz – student prawa. 

Jest absolwentem Wydziału Prawa Uni-
wersytetu Warszawskiego, Aplikację sądo-
wą odbył w Sądzie Wojewódzkim dla m.st. 
Warszawy w latach 1964–66; pracę dok-
torska nt. subiektywnych granic odpowie-
dzialności karnej, obronił w roku 1980. 

Dr Janusz Kochanowski był wykła-
dowcą na Wydziale Prawa Uniwersytetu 
Warszawskiego w latach 1966–1990 oraz 
1997–2005. Był ekspertem Senackiej Ko-
misji Praw Człowieka i Praworządności w latach 1989–91. Następnie 
konsulem generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie w latach 
1991–95. Później w okresie 1996–1997 był visiting fellow na Uniwer-
sytecie Cambridge. 

Dr Janusz Kochanowski jest od 1995 roku członkiem Okręgowej 
Rady Radców Prawnych w Warszawie; był w latach 1980–91 członkiem 
NSZZ „Solidarność”. W latach 1989–2003 członkiem założycielem, se-
kretarzem i członkiem honorowym Rotary Club of Warsaw. Był poza 
tym członkiem London Diplomatic Association 1991–95, Consular 
Corps in London 1991–95, The London European Society and Euro-
pean Luncheon Club 1993-97, European Atlantic Group w Londynie 
1993–97, Polskiego Club „Ognisko” w Londynie 1991–1995, Oxford & 

dr Janusz Kochanowski
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Cambridge University Club w Londynie 1997–99, British-Polish Legal 
Association w Londynie, którego jest dożywotnim członkiem honoro-
wym, Transparency International – gdzie był członkiem zarządu, Pol-
skiej Rady Ruchu Europejskiego. Jest także członkiem założycielem 
Stowarzyszenia Pamięci Narodowej, członkiem International Adviser 
Journal of Criminal Law and Philosophy oraz członkiem komitetu do-
radczego europejskiego Caselex. 

W roku 1998 był członkiem zespołu ds. oceny tworzenia służby cy-
wilnej i autorem opracowanego wówczas raportu. W latach 2000–2001 
był członkiem zespołu przy Ministrze Sprawiedliwości d/s nowelizacji 
kodeksu karnego. W latach 2000–2006 prezesem fundacji „Ius et Lex”, 
której celem jest wspomaganie inicjatyw naukowych i oświatowych 
dotyczących polskiego prawa oraz działanie na rzecz realizacji założeń 
państwa prawa. Ostatnio pod kierunkiem dr J. Kochanowskiego funda-
cja przygotowała program reformy wymiaru sprawiedliwości. W latach 
2003–2004 założyciel i pierwszy przewodniczący Porozumienia Samorzą-
dów Zawodów Prawniczych i Organizacji Prawniczych, którego celem jest 
jednoczenie działań przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych 
na rzecz reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości i naprawy systemu 
obowiązującego prawa oraz podnoszenie standardów profesjonalnych 
i moralnych zawodów prawniczych. W latach 2003–2005 prowadził 
konwersatorium (think-tank) poświęcone analizie zagadnień państwa 
i przygotowania jego reformy, którego prace zostały podsumowane to-
mem rozpraw zatytułowanym „O naprawie Rzeczypospolitej”. 

Jest redaktorem naczelnym magazynu „Ius et Lex” twórcą i re-
daktorem serii klasyków filozofii prawa, w ramach której ukazały się 
m.in. takie książki jak D. Lyonsa: Etyka i Rządy Prawa; J. Raza: Au-
torytet prawa; J. Finnisa: Prawo naturalne i uprawnienia naturalne; 
L. Fullera: Moralność prawa. Wszystkie one mają na celu wpływanie 
na zmianę rozumienia i stosowania prawa w naszym kraju. Był re-
daktorem specjalnego opracowania wydanego w tym roku w Stanach 
Zjednoczonych przez American Behavioral Scientist zatytułowanego 
„International Terrorism Through Polish Eyes”. 

W swojej karierze naukowej dr Janusz Kochanowski był kilkakrot-
nie visiting fellow w Max-Planck-Institute für Ausländsiches und In-
ternationales Strafrecht we Freiburgu, na Uniwersytecie w Augsbur-
gu, Uniwersytecie w Oxfordzie – w Jesus College, w szeregu collegach 
Uniwersytetu w Cambridge, jak Wolfson College, Robinson College, 
gdzie został wybrany senior member, Clare Hall gdzie został wybrany 
członkiem dożywotnim oraz w Peterhouse College. W roku 2001 został 
zaproszony jako visiting fellow przez Akademię Brytyjską. 
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Dr Janusz Kochanowski jest autorem ponad 100 prac nt. pra-
wa karnego, administracyjnego i konstytucyjnego oraz stosunków 
międzynarodowych. W tym trzech monografii: Subiektywne grani-
ce sprawstwa i odpowiedzialności karnej 1985, Zagadnienia odpo-
wiedzialności za przestępstwa drogowe i przeciwko bezpieczeństwu 
w komunikacji 1990; Redukcja odpowiedzialności karnej 2000. Jest 
autorem i współautorem kilku komentarzy jak: Przestępstwa i wykro-
czenia drogowe z 1991 oraz klasycznych już zbiorowych komentarzy 
do kodeksu drogowego. 

Szereg z tych opracowań zostało opublikowanych w języku nie-
mieckim i angielskim jak np.: Über die Wandlung der strafrechtlichen 
Verantwortung und die sich verringernde Rolle dieser Verantwortung 
im gesellschaftlichen Leben „Zeitschrift für Rechtsvergleichung 1978, 
Zur Problematik der Verkündung von Strafgesetzen in Polen, „Jahrbuch 
für Ostrecht” 1986, „Reasonable Man” Standards in Continental Law, 
„The Journal of Legislative Studies (1995), Penal Law in Confrontation 
with the Nightmares of the Past and Challenges of the Present Day (Pe-
nal law in relation to the change in the political system in Poland betwe-
en 1990 and 2000). „Managerial Law” Volume 44 Number 5, 2002. 

Jest autorem opracowań na użytek Sejmu oraz Rządu takich jak: 
Projekt ustawy o służbie zagranicznej, na zlecenie Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych (1998), Raportu o tworzeniu służby cywilnej w latach 
1996–97 w ramach komisji powołanej przez Prezesa Rady Ministrów, 
Analizy i oceny kodeksu karnego z 1997 na tle innych polskich kodyfi-
kacji karnych na zlecenie Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu RP (1999) 
oraz wielu innych ekspertyz opracowanych na użytek Sejmu. 
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I. INFORMACJA O WPŁYWIE 
I ZAŁATWIANIU WNIOSKÓW

Dane informacyjno-statystyczne
Wpływ spraw do Rzecznika Praw Obywatelskich

I kwartał
2006

styczeń–
–grudzień

2005

Cały okres 
funkcjonowania 
instytucji RPO

(01.01.1988 –
– 31.03.2006)

Wpływ ogółem 13 823 51 643 823 900
w tym nowe sprawy  7 546 27 602 532 009
Liczba odpowiedzi
na wystąpienia 
Rzecznika  4 290  20 875 273 363

W I kwartale 2006 r. w Biurze RPO przyjęto 1838 interesantów oraz 
przeprowadzono 5198 rozmów telefonicznych, udzielając wyjaśnień 
i porad. Wysłano 18 941 pism w 11 695 prowadzonych sprawach, po-
nadto zarejestrowano 28 apeli, listów otwartych, protestów bez ozna-
czenia wnioskodawcy.

1. Rzecznik Praw Obywatelskich 
skierował:

I kwartał
2006

styczeń–
–grudzień

2005

– wystąpień o charakterze generalnym 76 244
– wniosków do Trybunału Konstytucyjnego 

o stwierdzenie    niezgodności przepisów 
z Konstytucją 5 28

– przystąpił do postępowania przed 
Trybunałem Konstytucyjnym 
w sprawach skarg konstytucyjnych 3 8

– pytań prawnych do Sądu Najwyższego 2 10
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– kasacji 19 87
– skarg kasacyjnych do SN w sprawach pracy – 1
– skarg o stwierdzenie niezgodności 

z prawem prawomocnego orzeczenia 
(prawo cywilne) – 3

– skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem 
prawomocnego orzeczenia (prawo pracy) 1 1

– skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego 3 5

– skarg do Wojewódzkich Sądów 
Administracyjnych 1 12

– wniosków o unieważnienie orzeczenia – 1
– oraz przystąpił do postępowania sądowego 4 7

2. Sprawy rozpatrzone w I kwartale 2006 r. – 8446.

Wśród spraw rozpatrzonych:
– podjęto do prowadzenia* 2468 spraw

w tym, w ramach wystąpienia o charakterze
generalnym 393 sprawy

– poprzestano na wskazaniu wnioskodawcy
przysługujących mu środków działania 4879 spraw

– przekazano wniosek wg. właściwości 94 sprawy
– zwrócono się do wnioskodawcy o uzupełnienie 

wniosku 466 spraw
– nie podjęto** 146 spraw

3. Zakończono postępowanie w 3 135 podjętych sprawach.

Spośród 3 135 spraw zakończonych:
1. uzyskano rozwiązanie pozytywne 23,3%
2. odstąpiono od dalszego prowadzenia sprawy 

ze względu na:
– toczące się w sprawie postępowanie (niewyczerpany tryb) 6,5%
– upływ czasu 0,1%
– nieodwracalne skutki prawne 0,1%
– inne względy obiektywne 8,2%

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

**) Przekazane Rzecznikowi do wiadomości wystąpienia kierowane do innych organów 
i pisma niezrozumiałej treści.
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3. nie uzyskano rozwiązania pozytywnego ze względu na:
– niepotwierdzenie się zarzutu 59,6%
– nieuwzględnienie wystąpienia RPO 2,0%
– z powodu wyczerpania przez RPO możliwości działania 0,2%

4. Przedmiot nowych spraw (wniosków) w I kwartale 2006 r. 
(7546 – 100%)
(według właściwości zespołów merytorycznych):
prawo konstytucyjne i międzynarodowe 2,7%
prawo karne 21,7%
zabezpieczenie społeczne 15,5%
prawo cywilne i gospodarka nieruchomościami 11,2%
prawo administracyjne i sprawy mieszkaniowe 10,2%
prawo gospodarcze, daniny publiczne i ochrona praw 
konsumenta 11,7%
prawo karne wykonawcze 7,1%
prawo pracy 6,1%
prawa żołnierzy i funkcjonariuszy służb publicznych 1,9%
administracja publiczna, zdrowie i ochrona praw  
cudzoziemców* 5,5%
prawo rodzinne i ochrona praw osób niepełnosprawnych 5,1%
inne 1,3%

Od 2 sierpnia 2004 r. działa Zespół Terenowy we Wrocławiu, kierowa-
ny przez Pełnomocnika  terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich. 
W I kwartale 2006 r. do Zespołu Terenowego wpłynęły 643 pisma, 
z czego 57 pism przekazano do Biura w Warszawie. Nowych spraw 
wpłynęło 339, z czego 15 przekazano do Biura w Warszawie. Z ogólnej 
liczby 1838 interesantów w Zespole Terenowym przyjęto 470.

Największy wpływ w Zespole Terenowym we Wrocławiu dotyczył spraw  
z zakresu:  

– prawa administracyjnego i spraw 
mieszkaniowych 21,1% tj. 72 sprawy

– zabezpieczenia społecznego 17,0% tj. 58 spraw
– prawa cywilnego i gospodarki 

nieruchomościami 15,2% tj. 52 sprawy
– prawa karnego 14,3% tj. 49 spraw
– prawa pracy 6,7% tj. 23 sprawy

* W związku ze zmianą struktury organizacyjnej Biura RPO Zespół Ochrony Zdrowia 
został połączony z Zespołem Administracji Publicznej. 
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W I kwartale 2006 r. w Oddziale Terenowym we Wrocławiu rozpatrzo-
no 389 spraw  w tym:
– podjęto do prowadzenia 91 spraw tj. 23,4 %
– poprzestano na wskazaniu 

wnioskodawcy przysługujących mu 
środków działania 280 spraw tj. 72,0 %

– przekazano wniosek wg. właściwości 5 spraw tj. 1,3 %
– zwrócono się do wnioskodawcy 

o uzupełnienie wniosku 13 spraw tj. 3,3%
 
Od 16 maja 2005 r. działa Zespół Terenowy w Gdańsku, kierowany 
przez Pełnomocnika terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich.
W I kwartale 2006 r. do Zespołu Terenowego wpłynęło 619 pism, 
z czego 68 pism przekazano do Biura w Warszawie. Nowych spraw 
wpłynęło 263, z czego 25 przekazano do Biura w Warszawie. Z ogólnej 
liczby 1838 interesantów w Zespole Terenowym przyjęto 427. Rozpa-
trzono 257 spraw.

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

nieruchomościami 17,0% tj. 45 spraw
– zabezpieczenia społecznego 15,8% tj. 42 sprawy
– prawa administracyjnego i spraw 

mieszkaniowych 15,8% tj. 42 sprawy
– prawa karnego 13,2% tj. 35 spraw
– prawa gospodarczego, danin 

publicznych i ochrony praw 
konsumenta 11,7% tj. 31 spraw

W I kwartale 2006 r. w Oddziale Terenowym w Gdańsku rozpatrzono 
257 spraw w tym:
– podjęto do prowadzenia 105 spraw tj. 40,9%
– podjęto sprawę w ramach wystąpie-

nia o charakterze generalnym 2 sprawy tj. 0,8%
– poprzestano na wskazaniu 

wnioskodawcy przysługujących 
mu środków działania 123 sprawy tj. 47,8%

– zwrócono się do wnioskodawcy 
o uzupełnienie wniosku 27 spraw tj. 10,5%
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5. W I kwartale 2006 r. Rzecznik Praw Obywatelskich, Zastępca 
Rzecznika Praw Obywatelskich oraz pracownicy Biura RPO odbyli 
następujące spotkania i wizytacje:
 1. Badanie skutków katastrofy budowlanej 

w Katowicach. 02-03.01.2006 r.
 2. Spotkanie Zastępcy RPO z grupą studentów 

Akademii Świętokrzyskiej. Biuro RPO 12.01.2006 r.
 3. Areszt Śledczy w Warszawie – ocena poszanowa-

nia praw osób pozbawionych wolności. 16-19.01.2006 r.
 4. 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana WP 

i Komenda Powiatowa Policji w Giżycku 
oraz Komisariat Policji w Orzyszu 
– ocena poszanowania praw obywatelskich 
funkcjonariuszy. 20.01.2006 r.

 5. Badanie sytuacji po katastrofie budowlanej 
w Katowicach oraz działalności terenowej 
administracji publicznej. 02–03.02.2006 r.

 6. Wrocławskie Stowarzyszenie Osób 
Bezdomnych we Wrocławiu, Stowarzyszenie 
Pomocy Wzajemnej – Dom dla Samotnych 
Matek w Trzebini, Stowarzyszenie Pomocy 
„AKSON” – Ośrodek Wsparcia i Interwencji 
Kryzysowej we Wrocławiu, Ośrodek 
dla Bezdomnych i Maltretowanych Matek 
z Dziećmi „MARKOT VI” w Ścinawie 
– badanie przestrzegania praw dzieci. 07.02.2006 r.

 7. Ośrodek dla nieletnich  w Świdnicy 
– kontrola systemu kar i nagród. 22.02.2006 r.

 8. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Sandomierzu i Opatowie, Niepubliczny Ośro-
dek „Radość życia” w Sandomierzu oraz Specjal-
ny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ożarowie, 
Jałowąsach, Dębnie, Sulejowie i Niemienicach 
– badanie stanu przestrzegania praw dzieci. 06–08.03.2006 r.

 9. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych w Świeciu n/Wisłą – 
badanie stanu przestrzegania praw pacjentów. 07.03.2006 r.

10. Areszt Śledczy w Chełmie, Zakład Karny oraz 
Policyjna Izba Zatrzymań w Braniewie – ocena 
poszanowania praw osób pozbawionych 
wolności. 13–14.03.2006 r.
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11. Spotkanie zorganizowane przez Związek 
Zawodowy „Ojczyzna” w Szczytnie – omówienie 
spraw w związku z niedawno otwartym 
punktem pomocy prawnej. 17.03.2006 r.

12. Zakład Karny i Komenda Wojewódzka Policji 
w Łodzi oraz Komenda Powiatowa Policji 
w Zgierzu – ocena poszanowania praw osób 
pozbawionych wolności. 20.03.2006 r.

13. Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, 2 Brygada 
Lotnictwa Taktycznego, Komenda Miejska 
Policji w Poznaniu oraz 6 i 7 Eskadra Lotnictwa 
Taktycznego w Powidzu – badanie przestrzegania 
praw żołnierzy i funkcjonariuszy Policji. 20–22.03.2006 r.

14. Areszt przy Komisariacie Policji w Warszawie 
– badanie stanu przestrzegania praw 
cudzoziemców deportowanych z terytorium RP. 21.03.2006 r.

15. Areszt Deportacyjny przy Nadwiślańskim 
Oddziale Straży Granicznej w Warszawie 
– badanie stanu przestrzegania praw cudzo-
ziemców deportowanych z terytorium RP. 23.03.2006 r. 

16. Oddział Straży Granicznej 
w Międzynarodowym Porcie Lotniczym 
w Warszawie – badanie stanu przestrzegania 
praw cudzoziemców przetrzymywanych pod 
nadzorem Straży Granicznej. 27.03.2006 r.

17. Spotkanie ze Starostą Wrocławskim. 29.03.2006 r.

oraz uczestniczyli w następujących sympozjach, seminariach 
i konferencjach:

 1. Udział Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich 
w inauguracji VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy. 
Warszawa 05.01.2006 r.

 2. Debata nt. „Problemy i bariery integracji 
imigrantów w Polsce.” Warszawa 10.01.2006 r.

 3. Konferencja nt. „Reforma ONZ-owskiego 
systemu ochrony praw człowieka: ocena 
perspektyw.” Warszawa 12.01.2006 r.

 4. Konferencja nt. „Francuska ustawa 
o rozdziale kościołów i państwa z 9 grudnia 
1905 r. z perspektywy 100 lat.” Warszawa 16.01.2006 r.
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 5. Udział Rzecznika i Zastępcy RPO 
w uroczystości wręczenia corocznych nagród 
z dziedziny prawa międzynarodowego 
publicznego przyznanych przez Fundację 
im. Profesora Manfreda Lachsa. Warszawa 19.01.2006 r.

 6. Uroczystości wręczenia nagród w konkursie 
dla społeczności gminnych – „Nasza Wieś 
naszą szansą.” Warszawa 19.01.2006 r.

 7. II Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych. 
Warszawa 20.01.2006 r.

 8. Konferencja nt. „Przekonania moralne władzy 
publicznej a wolność jednostki.” Warszawa 23.01.2006 r.

 9. Konferencja zorganizowana w Biurze RPO 
pt. „Ruch obywatelski – Ogólnopolska Sieć 
Pomocy Ofiarom Przestępstw.” 25.01.2006 r.

10. Konferencja nt. „Zdrowie publiczne w rękach 
obywateli.” Rzeszów 25.01.2006 r.

11. Wykład dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku nt. „Emeryt a prawo do pracy – 
uwarunkowania prawne i faktyczne.” Oświęcim 07.02.2006 r.

12. Konferencja inaugurująca porozumienie 
Koalicja Teraz Zdrowie. Warszawa 10.02.2006 r.

13. Konferencja nt. „Mowa nienawiści. Polskie fobie 
i uprzedzenia.” Warszawa 11.02.2006 r.

14. Seminarium nt. „Ombudsman i jego działania 
w dziedzinie walki z dyskryminacją.” 
Warszawa 17.02.2006 r.

15. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich 
w konferencji nt. „Dzieci i rodzina w Polsce 
– sytuacja demograficzna i ekonomiczna.” 
Warszawa 21.02.2006 r.

16. Udział Zastępcy RPO w uroczystej sesji 
w ramach obchodów Dnia Ofiar Przestępstw. 
Bielsko-Biała 22.02.2006 r.

17. Debata pt. „Bezrobocie – co robić ? – Rola 
organizacji pozarządowych na rynku usług 
pracy.” Warszawa 23.02.2006 r.

18. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich 
w IX Forum Górnictwa Kopalin Pospolitych. 
Wrocław 23–24.02.2006 r.
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19. Udział Zastępców Rzecznika Praw 
Obywatelskich w Konferencji nt. „Prawo 
a Polityka.” Warszawa 24.02.2006 r.

20. Seminarium nt. „System polityki społecznej 
w praktyce Biur Porad Obywatelskich.” Falenica 25.02.2006 r.

21. Wykład nt. „ Zadania Biura Rzecznika 
Praw Obywatelskich, ze szczególnym 
uwzględnieniem monitorowania wykonania 
kary pozbawienia wolności i tymczasowego 
aresztowania.” Kalisz 27–28.02.2006 r.

22. Posiedzenie Rady Samopomocy przy 
Wspólnocie Roboczej Związków Organizacji 
Socjalnych. Warszawa

01.03.2006 r.
29.03.2006 r.

23. Konferencja pt. „Aspekty funkcjonowania 
sektora obywatelskiego w Polsce – kierunki 
niezbędnych zmian.” Warszawa 03.03.2006 r.

24. Konferencja nt. „Akcja – Demokracja.” 
Warszawa 05.03.2006 r.

25. Posiedzenie Sejmowej Komisji Rodziny i Praw 
Kobiet. 07.03.2006 r.

26. Konferencja nt. „ Zwalczania i zapobiegania 
handlowi ludźmi.” Warszawa 13.03.2006 r.

27. Promocja książki ks. Roberta Nęcka 
pt. „Promocja nadziei” oraz dyskusja 
nt. „Czy Ojciec Święty Jan Paweł II zmienił 
świat?” Kraków 16.03.2006 r.

28. IX Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów 
Polskich. Warszawa 16–17.03.2006 r.

29. Spotkanie dotyczące opracowania i wdrożenia 
programów terapeutycznych dla osób 
z zaburzeniami preferencji seksualnych. 
Warszawa 20.03.2006 r.

30. Posiedzenie Sejmowej Komisji Mniejszości 
Narodowych i Etnicznych. Warszawa 22.03.2006 r.

31. Obchody, ustanowionego przez Sejm RP 
Narodowego Dnia Życia. Patronat RPO. 
Warszawa 24.03.2006 r.

32. Posiedzenie Rady Głównej ds. Społecznej 
Readaptacji i Pomocy Skazanym. Warszawa 30.03.2006 r.
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Współpraca międzynarodowa:

1. Wizyta w Biurze RPO dziennikarzy 
z krajów byłego Związku Radzieckiego. 23.01.2006 r.

2. Międzynarodowe spotkanie ekspertów 
nt. „Doradcza rola Podkomitetów ONZ 
ds. zapobiegania torturom na rzecz krajowych 
mechanizmów prewencji.” Genewa 01–04.02.2006 r.

3. Wizyta w Biurze RPO delegacji Komisji 
Konstytucyjnej Riksdagu Królestwa Szwecji. 02.03.2006 r.

4. Konferencja nt. „Walka ze zjawiskiem handlu 
ludźmi, w szczególności kobiet i dzieci. 
Prewencja – ochrona – dochodzenie sądowe.” 
Wiedeń 16–18.03.2006 r.

5. Konferencja pod patronatem Rzecznika Praw 
Obywatelskich  nt. „Międzynarodowy Instytut 
Arbitrażowo – Mediacyjny Ius et Lex.” Warszawa 17.03.2006 r.

6. Wizyta Rzecznika Praw Obywatelskich 
u Ombudsmana Unii Europejskiej 
i Komisarza Praw Człowieka Rady Europy. 
Strasburg 28.03.2006 r.
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II. WYSTĄPIENIA O CHARAKTERZE GENERALNYM

W okresie objętym Informacją Rzecznik Praw Obywatelskich skiero-
wał wystąpienia o charakterze generalnym do: 

1. Ministra Sprawiedliwości (RPO-521871-IV/06) z dnia 4 stycz-
nia 2006 r. – w sprawie zapewnienia możliwości wznowienia postępo-
wania cywilnego w przypadku, gdy Europejski Trybunał Praw Człowieka 
wydał orzeczenie stwierdzające naruszenie praw. 

Zalecenia Komitetu Ministrów Rady Europy z dnia 19.01.2000 r. 
w sprawie ponownego rozpatrywania lub wznawiania pewnych spraw 
na poziomie krajowym na skutek wyroku Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka, zachęcają państwa członkowskie do zbadania swo-
ich systemów prawnych w celu zapewnienia, iż istnieją odpowiednie 
możliwości ponownego rozpatrzenia sprawy, łącznie ze wznowieniem 
postępowania w przypadkach, w których Europejski Trybunał Praw 
Człowieka w Strasburgu stwierdził naruszenie Europejskiej Konwencji 
Praw Człowieka. Na gruncie postępowań karnych wymienione zalece-
nia realizuje art. 540 § 3 k.p.k. Rzecznik zwraca się o podjęcie dzia-
łań legislacyjnych w celu zapewnienia realizacji omawianych zaleceń 
w ramach procedury cywilnej. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (03.02.2006 r.) 
poinformował, że problem braku w polskiej procedurze cywilnej podsta-
wy wznowienia postępowania, gdy potrzeba taka wynika z rozstrzygnię-
cia organu międzynarodowego działającego na mocy umowy międzyna-
rodowej, ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską, znajdzie rozwiązanie 
w przygotowywanym w Ministerstwie Sprawiedliwości projekcie zmiany 
odpowiednich przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o wznowieniu 
postępowania. 

2. Ministra Sprawiedliwości (RPO-383896-XI/01) z dnia 5 stycz-
nia 2006 r. – w sprawie potrzeby uregulowania zasad przeprowadzania 
badań DNA dla celów postępowań sądowych.

Rzecznik Praw Obywatelskich przesłał korespondencję kierowaną 
do poprzednika Ministra Sprawiedliwości dotyczącą braku regulacji 
procedury przeprowadzania badań DNA dla celów postępowań sądo-
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wych związanych z ustaleniem pochodzenia dziecka oraz zwrócił się 
o stanowisko Ministra Sprawiedliwości w sprawie oraz jak najszybsze 
podjęcie działań, które umożliwią ochronę praw dzieci, a także usuną 
naruszenie prawa do sądu w zakresie prawa do właściwej, zgodnej 
z wymogami sprawiedliwości procedury w tych postępowaniach. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (10.02.2006 r.) 
poinformował, że na dzień 20.02.2006 r. zaplanowane zostało pierwsze 
robocze spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości i Mini-
sterstwa Zdrowia. Przedmiotem spotkania będzie wypracowanie konkret-
nych propozycji uregulowania zasad procedury przeprowadzenia badań 
DNA i ich dowodowego wykorzystywania w postępowaniach sądowych, 
m.in. związanych z ustaleniem pochodzenia dziecka. 

3. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (RPO-518444-
-IX/05) z dnia 5 stycznia 2006 r. – w sprawie ograniczeń w ponownym 
przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających 
się o przyjęcie do służby w Policji. 

Zgodnie z treścią § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 19.05.2005 r. w sprawie szczegółowych 
zasad prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób 
ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, kolejne przystąpienie 
kandydata do służby do postępowania kwalifikacyjnego może nastąpić 
nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia jego zakończenia. 
Poprzednio obowiązujący stan prawny w omawianym zakresie nie prze-
widywał czasowych ograniczeń w przypadku chęci ponownego przystą-
pienia do postępowania kwalifikacyjnego. Zgodnie z art. 60 Konstytucji 
„Obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych mają prawo 
dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach”. Zdaniem 
Rzecznika wprowadzenie 12-miesięcznego okresu karencji dla osób 
starających się po raz kolejny o przyjęcie do służby w Policji stanowi 
naruszenie art. 60 Konstytucji. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się 
o rozważenie możliwości wykreślenia § 9 ust. 3 rozporządzenia. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji (31.01.2006 r.) poinformował, że w Komendzie Głównej 
Policji został opracowany projekt rozporządzenia uchylającego roz-
porządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
19.05.2005 r. Zgodnie z § 9 ust. 3 projektu rozporządzenia, ponowne 
przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego będzie mogło nastąpić 
nie wcześniej niż w kolejnym postępowaniu kwalifikacyjnym, ogło-
szonym w trybie, o którym mowa w § 3 ust. 1 projektu (podanie do 
publicznej wiadomości przez Komendanta Głównego Policji ogłoszenia 
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o przyjmowaniu do służby w Policji). Wprowadzenie takich rozstrzy-
gnięć daje każdemu kandydatowi możliwość ponownego przystąpienia 
do postępowania z chwilą ogłoszenia przez Komendanta Głównego Policji 
kolejnej procedury naboru do służby w Policji, z zastrzeżeniem § 3 ust. 
4 stanowiącego, iż kandydat, który uzyskał wynik negatywny z etapu 
testu psychologicznego może przystąpić do postępowania kwalifikacyj-
nego dopiero po upływie 12 miesięcy. 

4. Ministra Transportu i Budownictwa (RPO-513112-V/06) z dnia 
6 stycznia 2006 r. – w sprawie odszkodowania dla właściciela lokalu 
mieszkalnego niewchodzącego w skład publicznego zasobu mieszka-
niowego.

Wobec lokatorów, którzy utracili tytuł prawny do lokalu niewchodzą-
cego w skład publicznego zasobu mieszkaniowego, sąd orzekając eks-
misję nie ma obowiązku przyznać prawa do lokalu socjalnego. Wówczas 
właściciel lokalu nie może skutecznie dochodzić od gminy odszkodowa-
nia w trybie art. 18 ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów. W sytuacji, 
gdy były lokator nie jest w stanie uiszczać odszkodowania dla właściciela 
lokalu, a ewentualna egzekucja z majątku dłużnika okaże się bezsku-
teczna, uprawniałoby to właściciela do żądania od gminy odszkodowania 
na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego. Będzie mógł żądać od gminy 
odszkodowania w wysokości rekompensującej w całości poniesioną 
przez niego szkodę. Natomiast odpowiedzialność gminy w trybie art. 18 
ust. 4 ogranicza się do różnicy pomiędzy czynszem, jaki właściciel mógł-
by otrzymać z tytułu najmu lokalu, a czynszem do płacenia którego jest 
obowiązany były lokator. Rzecznik prosi o poinformowanie, czy zamie-
rzeniem ustawodawcy było zróżnicowanie sytuacji prawnej właścicieli 
nieruchomości (wynajmujących) w zakresie wysokości dochodzonego od 
gminy odszkodowania. Wcześniejsze wystąpienie w tej sprawie Rzecznik 
skierował w dniu 24.08.2005 r. do Ministra Infrastruktury (odpowiedź 
z dnia 21.09.2005 r.). 

Minister Transportu i Budownictwa (26.01.2006 r.) poinformował, 
że podtrzymuje wyjaśnienia udzielone w odpowiedzi z dnia 21.09.2005 r. 
Kwestie dotyczące pomieszczeń tymczasowych, w tym eksmisji do tych 
pomieszczeń, nie są regulowane przepisami ustawy o ochronie praw lo-
katorów, a przepisami Kodeksu postępowania cywilnego (art. 1046 Kpc). 
W związku z powyższym odnośnie ich stosowania, w tym dochodzenia 
odszkodowania przez właściciela lokalu mieszkalnego wskutek zanie-
chania przez gminę wskazania pomieszczenia tymczasowego, właści-
wym do wyrażania stanowiska jest ich projektodawca, czyli Minister 
Sprawiedliwości. 
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5. Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego (RPO-
-497263-II/05) z dnia  9 stycznia 2006 r. – w sprawie utrudnionego 
dostępu do lekarzy uprawnionych do wystawiania zaświadczeń po-
twierdzających niemożność stawienia się z powodu choroby uczestnika 
postępowania karnego na wezwanie lub zawiadomienie organu prowa-
dzącego postępowanie.

Rzecznik Praw Obywatelskich, nawiązując do odpowiedzi z dnia 
7.07.2005 r. na wcześniejsze wystąpienie Rzecznika w tej sprawie 
z dnia 13.05.2005 r., prosi o przedstawienie aktualnych danych doty-
czących braku dostępności do lekarzy uprawnionych do wystawiania 
zaświadczeń potwierdzających niemożność stawienia się z powodu cho-
roby uczestnika postępowania karnego na wezwanie lub zawiadomienie 
organu prowadzącego postępowanie. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (31.01.2006 r.) 
poinformował, że rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 
24.06.2003 r. w sprawie warunków i trybu usprawiedliwiania niesta-
wiennictwa oskarżonych, świadków i innych uczestników postępowania 
karnego z powodu choroby oraz sposobu wyznaczania lekarzy upraw-
nionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających niemożność 
stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu prowadzącego 
postępowanie, nie zawiera regulacji dotyczącej ponoszenia kosztów 
badań i wydawania zaświadczeń. Występujące obecnie problemy 
z przestrzeganiem rozporządzenia związane są z jego nieskorelowaniem 
z aktualnie obowiązującymi zasadami finansowania świadczeń zdrowot-
nych. W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace, w ramach zespołów 
powołanych do realizacji reformy wymiaru sprawiedliwości, zmierzające 
do rozwiązania tego problemu. 

6. Ministra Zdrowia (RPO-521108-X/05) z dnia 10 stycznia 2006 r. 
– w sprawie finansowania kosztów badań diagnostycznych wykony-
wanych na żądanie powiatowych i wojewódzkich zespołów do spraw 
orzekania o niepełnosprawności. 

Listy obywateli do Rzecznika wskazują, iż obowiązujące przepisy 
nie rozstrzygają jednoznacznie problemu finansowania kosztów badań 
diagnostycznych wykonywanych na żądanie powiatowych i wojewódz-
kich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wykonanie 
badań diagnostycznych i wydanie zaświadczeń lekarskich stosownie 
do oczekiwań zespołu orzekającego oraz wystawienie przez świadcze-
niodawcę faktury spotyka się jednak z odmową zespołu orzekającego 
zapłaty za wykonane świadczenia. W efekcie kosztami wykonania 
żądanych przez zespół orzekający badań diagnostycznych i wyda-
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nia zaświadczeń obciążany jest pacjent, o ile nie uzyska tych badań 
i zaświadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Rozstrzygnięcie tej 
kwestii na gruncie przepisu art. 16 ust. 1 ustawy o świadczeniach opie-
ki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wymaga jednak 
wszczęcia każdorazowo odpowiedniego postępowania wyjaśniającego, 
pozwalającego na ustalenie celu wydania świadczeniobiorcy zaświad-
czenia lekarskiego. 

Minister Zdrowia (17.02.2006 r.) wyjaśnił, że w świetle przepisów 
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu 
i trybu finansowania kosztów badań, wydawania orzeczeń lub za-
świadczeń związanych z orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów 
rentowych, orzekaniem o niepełnosprawności, ustalaniem uprawnień 
w ramach ubezpieczeń społecznych, pod pojęciem „podmiot zlecający” 
badanie, wydanie orzeczenia lub zaświadczenia związanego z orzeka-
niem o niezdolności do pracy dla celów rentowych, orzekaniem o nie-
pełnosprawności oraz ustalaniem uprawnień w ramach ubezpieczeń 
społecznych, należy rozumieć podmiot zinstytucjonalizowany (np. ZUS, 
KRUS), a nie świadczeniobiorcę. 

Jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności wydawane na podstawie 
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy 
i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności 
i stopniu niepełnosprawności jest wydawane w celu uzyskania zasiłku 
pielęgnacyjnego, to koszty wydania tego orzeczenia są finansowane 
przez NFZ. Natomiast jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności wydane 
jest dla celów innych niż pomoc społeczna, dalsze leczenie, rehabilita-
cja, niezdolność do pracy, kontynuowanie nauki, uczestnictwo dzieci, 
uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów 
w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, to finan-
sowanie takiego orzeczenia należy do podmiotu zlecającego. Kwestie 
poruszone przez Rzecznika zostaną ponownie przeanalizowane podczas 
trwających obecnie prac nad nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

7. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (RPO-521999-
-X/06) z dnia 10 stycznia 2006 r. – w sprawie akcji oddziału an-
tyterrorystycznego w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się 
o status uchodźcy. 

W połowie grudnia 2005 r. środki masowego przekazu doniosły 
o akcji oddziału antyterrorystycznego w dniu 10.12.2005 r. w ośrodku 
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w Lublinie, w którym przebywają cudzoziemcy ubiegający się o status 
uchodźcy. Sprawa ta budzi zainteresowanie z punktu widzenia ochrony 
praw osób poszukujących w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony przed 
prześladowaniami w swych krajach. Rzecznik Praw Obywatelskich zwra-
ca się z prośbą o spowodowanie zbadania tej sprawy z punktu widzenia 
zasadności oraz formy podjętych działań. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (3.03.2006 r.) po-
informował, że działania policyjne w ośrodku dla uchodźców w Lublinie 
przeprowadzone zostały w związku z posiadanymi informacjami o praw-
dopodobieństwie zaistnienia zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu 
wielu osób. Forma podjętych działań była adekwatna do istniejącego 
zagrożenia, a żadna z zastosowanych metod nie naruszała przepisów 
ustawy o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terenie RP. Stosowne 
wyjaśnienia zostały również udzielone Przedstawicielowi Wysokiego Ko-
misarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców w piśmie Prezesa 
Urzędu do spraw Repatriacji i Cudzoziemców z dnia 6.01.2006 r. 

8. Ministra Finansów, Ministra Gospodarki (RPO-519465-VI/05) 
z dnia 10 stycznia 2006 r. – w sprawie wątpliwości dotyczących zgod-
ności z Konstytucją przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań metrologicznych, którym 
powinny odpowiadać taksometry elektroniczne oraz rozporządzenia Mi-
nistra Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym 
muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków stosowania tych 
kas przez podatników.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Przewodniczący Nie-
zależnego Związku Zawodowego Kierowców – Zarząd Główny, z prośbą 
o zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego przepisów rozporządzenia 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16.06.2003 r. 
w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać 
taksometry elektroniczne oraz rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 4.07.2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, 
którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków stoso-
wania tych kas przez podatników. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi 
o ustosunkowanie się do zarzutów stawianych przez NZZ Kierowców 
w zakresie objętym właściwością resortu finansów i gospodarki. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (10.02.2006 r.) 
szczegółowo uzasadniając swoje stanowisko poinformował, że zarzuty 
o niekonstytucyjności rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
4.07.2002 r., przedstawione przez Zarząd Krajowy Niezależnego Związku 
Zawodowego Kierowców, nie znajdują potwierdzenia. 
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Minister Gospodarki (02.03.2006 r.) nie zgodził się z zarzutami 
o niekonstytucyjności rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Po-
lityki Społecznej z dnia 16.06.2003 r., przedstawionymi przez  Zarząd 
Krajowy Niezależnego Związku Zawodowego Kierowców.

9. Ministra Finansów, Ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPO-
-514676-VI/05) z dnia 10 stycznia 2006 r. – w sprawie zasad opodat-
kowania alimentów wypłacanych na rzecz osób innych niż dzieci. 

W dniu 20.09.2005 r. Rzecznik przedstawił ówczesnemu Ministrowi 
Finansów opracowanie p.t. „Uwagi o opodatkowaniu alimentów wypła-
canych na rzecz osób innych niż dzieci”. Minister Finansów nie zgodził 
się z zarzutem, że opodatkowanie alimentów wypłacanych na rzecz 
osób innych niż dzieci narusza wzorce konstytucyjne. Minister nie zajął 
jednak stanowiska w kwestii opodatkowania świadczenia na zaspoko-
jenie potrzeb rodziny (art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) oraz 
wynagrodzenia lub innych należności wypłacanych na rzecz współmał-
żonka na podstawie nakazu wydanego w trybie art. 28 k.r.o., w tym 
dopuszczalności podziału świadczeń – dla potrzeb ustalenia przychodu 
w podatku dochodowym od osób fizycznych – na części przysługujące 
poszczególnym uprawnionym oraz traktowania części przysługujących 
dzieciom jak alimentów na rzecz dzieci. Rzecznik prosi o rozważenie, 
czy opodatkowanie alimentów, w tym świadczenia na zaspokojenie 
potrzeb rodziny, powinno być zróżnicowane, co wywołuje liczne skargi 
i nieporozumienia. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (09.02.2006 r.) 
podtrzymuje stanowisko, iż opodatkowanie alimentów wypłacanych 
na rzecz innych osób niż dzieci nie narusza wzorców konstytucyjnych. 
W poprzedniej odpowiedzi podkreślono, że z uwagi na specyfikę świad-
czeń, o których mowa w art. 28 w związku z art. 27 k.r.o. należy przyjąć, 
iż w obecnym stanie prawnym opodatkowaniu podatkiem dochodowym 
podlegają wyłącznie dochody, które są wypłacane na ręce drugiego mał-
żonka po zupełnym ustaniu pożycia małżonków (separacja faktyczna). 
W odpowiedzi odniesiono się także do dopuszczalności podziału, dla po-
trzeb podatku dochodowego od osób fizycznych, świadczeń wypłacanych 
na mocy przepisów k.r.o. Zawarcie normy regulującej przyporządkowanie 
konkretnej kwoty wypłacanego świadczenia na rzecz poszczególnych osób 
uprawnionych nie mieści się w zakresie przedmiotowym przepisów regu-
lujących opodatkowanie dochodów osób fizycznych. Jeżeli obecne reguły 
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w tym względzie są niewystarczające, 
to naprawa tego niepożądanego stanu nie powinna odbywać się poprzez 
nowelizację przepisów podatkowych, a poprzez zmianę ustawy normującej 
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powyższe należności. Świadczenia na zaspokojenie potrzeb rodziny przy-
znane na podstawie art. 28 k.r.o. nie powinny podlegać opodatkowaniu. 
Kwestia ta stanowi postulat, który zostanie uwzględniony podczas aktu-
alnie trwających prac związanych z przygotowaniem nowelizacji ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

10. Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego (RPO-
-495652-VII/05) z dnia 10 stycznia 2006 r. – w sprawie kary dyscy-
plinarnej przewidzianej dla osób tymczasowo aresztowanych, polegającej 
na zakazie dokonywania zakupu artykułów dopuszczonych do sprzedaży 
w areszcie śledczym.

Kodeks karny wykonawczy w art. 222 § 2 pkt 7 przewiduje możliwość 
wymierzenia tymczasowo aresztowanemu kary dyscyplinarnej polegającej 
na pozbawieniu go prawa dokonywania zakupów artykułów dopuszczo-
nych do sprzedaży w areszcie śledczym, na okres do 1 miesiąca. Oznacza 
to, że nie może on zakupić m.in. także znaczków pocztowych, kopert i ar-
tykułów piśmiennych. Wymierzenie tej kary skutkuje pozbawieniem lub 
co najmniej ograniczeniem możliwości prowadzenia przez tymczasowo 
aresztowanego korespondencji, a przez to pozbawieniem lub ogranicze-
niem możliwości korzystania z prawa do utrzymywania więzi z rodziną, 
kontaktu z obrońcą i pełnomocnikiem, a także prawa do korzystania ze 
środków zaskarżania decyzji i orzeczeń wydawanych w postępowaniu 
karnym. Rzecznik wnosi o spowodowanie podjęcia inicjatywy ustawo-
dawczej w celu zmiany art. 222 § 2 pkt 7 k.k.w. w taki sposób, aby 
ukarany tymczasowo aresztowany mógł korzystać co najmniej z takich 
uprawnień, z jakich korzysta skazany, wobec którego wykonywana jest 
kara dyscyplinarna określona w art. 143 § 1 pkt 5 k.k.w. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (13.02.2006 r.) 
w pełni podziela pogląd Rzecznika o braku uzasadnienia dla zróżnicowa-
nia sytuacji skazanych i tymczasowo aresztowanych, na niekorzyść tych 
ostatnich, w zakresie wymierzania kary dyscyplinarnej – pozbawienia, 
na czas określony, prawa do dokonywania zakupów w zakładzie karnym 
(areszcie śledczym). Minister Sprawiedliwości w najbliższym czasie po-
dejmie inicjatywę ustawodawczą w celu odpowiedniej zmiany przepisu 
art. 222 § 2 pkt 7 k.k.w.

11. Prezesa Rady Ministrów (RPO-522315-II/06) z dnia 12 stycz-
nia 2006 r. – w sprawie potrzeby zmiany przepisów o działaniach ope-
racyjnych Policji. 

Art. 19 ust. 4 ustawy o Policji, uznany przez Trybunał Konstytucyjny 
za niezgodny z Konstytucją (wyrok z dnia 12.12.2005 r., sygn. akt K 32/
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04), pozwala na odstąpienie od zniszczenia materiałów zgromadzonych 
w toku kontroli operacyjnej prowadzonej przez Policję, także wówczas, 
gdy sąd nie wyraził zgody na ową kontrolę. Z kolei uznany za niezgod-
ny z Konstytucją art. 19 ust. 18 ustawy o Policji przewiduje, że trybu 
kontroli operacyjnej dokonywanej za zgodą sądu nie stosuje się, jeżeli 
kontrola ta jest prowadzona za wyrażoną na piśmie zgodą osoby będącej 
nadawcą lub odbiorcą przekazu informacji. Analogicznej treści przepisy 
zawiera także ustawa o Straży Granicznej, ustawa o kontroli skarbowej, 
ustawa o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, 
ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, 
a także ustawa o Wojskowych Służbach Informacyjnych. Zachodzi pilna 
potrzeba dostosowania obowiązującego w tym zakresie stanu prawnego 
do standardów konstytucyjnych. 

Prezes Rady Ministrów (28.02.2006 r.) poinformował, że uwagi 
i oceny zawarte w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12.12.2005 r. 
(sygn. akt K 32/04) zostały uwzględnione w przygotowywanym rządo-
wym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji. Projekt ustawy jest 
obecnie przedmiotem uzgodnień międzyresortowych. W Komendzie 
Głównej Straży Granicznej prowadzone są prace nad zmianami usta-
wy o Straży Granicznej w zakresie, w jakim jej przepisy odpowiadają 
zakwestionowanym przepisom ustawy o Policji. Również w resorcie 
obrony narodowej podjęto prace zmierzające do dostosowania przepisów 
ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych 
do standardów konstytucyjnych. Trwają prace nad projektami ustaw 
mających zastąpić ustawę o Wojskowych Służbach Informacyjnych, 
tj. projektami ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz ustawy 
o Służbie Wywiadu Wojskowego, a także nad projektem ustawy wprowa-
dzającej wspomniane ustawy. W projektach ustaw będą uwzględnione 
uwagi i oceny zawarte w wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Wszczęte 
zostały również prace nad nowelizacją ustawy o Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. 

12. Ministra Środowiska (RPO-514372-X/05) z dnia 12 stycznia 
2006 r. – w sprawie zróżnicowanych opłat z tytułu korzystania ze śro-
dowiska przez podmioty prowadzące działalność hodowlaną. 

Do Rzecznika wpływają skargi na nierówne traktowanie podmio-
tów prowadzących działalność hodowlaną, w zakresie opłat z tytułu 
korzystania ze środowiska. Zasada ponoszenia opłat za korzystanie 
ze środowiska usankcjonowana została mocą ustawy – Prawo ochro-
ny środowiska. Stawki opłat określa rozporządzenie Rady Ministrów 
w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. Podmioty zajmują-
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ce się hodowlą zwierząt, zobowiązane są do ponoszenia opłat m.in. 
w związku ze składowaniem zwierząt padłych i ubitych z konieczności, 
odpadowej tkanki zwierzęcej, odchodów zwierzęcych, osadów z mycia 
i czyszczenia. Jedynie dla jednego rodzaju działalności hodowlanej, 
tzn. chowu lub hodowli drobiu przewidziano opłaty za wprowadzane 
do powietrza gazy takie jak amoniak, metan, siarkowodór oraz pył. 
W ocenie zainteresowanych, takie rozwiązanie dyskryminuje hodowców 
drobiu, powodując równocześnie zmniejszenie ich konkurencyjności na 
rynku. Z uwagi na wątpliwość co do zgodności powyższego rozwiązania 
z zasadami równości podmiotów wobec prawa oraz niedyskryminacji 
z jakichkolwiek powodów w życiu politycznym, społecznym lub gospo-
darczym, wyrażonymi w art. 32 Konstytucji RP, Rzecznik zwraca się 
o wyjaśnienia dotyczące przyczyn i uwarunkowań opisanego zróżnico-
wania w prawach osób trudniących się hodowlą zwierząt. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska (31.01.2006 r.) 
poinformowała, że zarzut nierównego traktowania podmiotów zajmu-
jących się hodowlą zwierząt, jest nietrafny. Rozporządzenie określa 
wyłącznie jednostkowe stawki opłat, natomiast sam obowiązek uisz-
czania opłat jest nałożony na wszystkie podmioty korzystające ze 
środowiska, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności, ustawą 
– Prawo ochrony środowiska, w której określone są również, jedna-
kowe dla wszystkich podmiotów, zasady ustalania i pobierania opłat 
oraz przypadki zwolnień od opłat. Zamieszczenie tabeli E w załączniku 
nr 1 do rozporządzenia nie oznacza, iż obowiązkiem uiszczania opłat 
za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z chowu lub hodowli 
zwierząt obciążone są tylko podmioty zajmujące się produkcją drobiar-
ską. Oznacza to jedynie, że niektórzy hodowcy drobiu mogą wybrać 
uproszczony sposób ustalenia wysokości opłaty za wprowadzanie gazów 
lub pyłów do powietrza, wykorzystując tabelę E. Mogą oni również, tak 
jak hodowcy zwierząt innych niż drób oraz pozostałe podmioty korzy-
stające ze środowiska, ustalić wysokość opłaty na zasadach ogólnych 
z zastosowaniem tabeli A.

13. Ministra Edukacji i Nauki (RPO-492273-IV/04) z dnia 17 
stycznia 2006 r. – w sprawie uprawnienia nauczycieli zatrudnionych 
na terenie wsi do otrzymania działki gruntu szkolnego. 

Przepis art. 56 ustawy – Karta Nauczyciela przyznaje nauczycielo-
wi zatrudnionemu na terenie wsi uprawnienie do otrzymania działki 
gruntu szkolnego do osobistego użytkowania. Jeżeli grunty szkolne nie 
wystarczają na realizację tego uprawnienia, potrzebny obszar gruntu 
zostaje w miarę możliwości przydzielony przez organ prowadzący szkołę. 
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W piśmie z dnia 20.07.2005 r. (RPO-461846-IV/04) Rzecznik podniósł, 
że obecne ukształtowanie omawianego uprawnienia nauczycieli naru-
sza zasadę zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie 
prawa w powiązaniu z nakazem ochrony praw majątkowych. Stoi także 
w sprzeczności z nakazem przyzwoitej legislacji. Ze skarg napływających 
do Rzecznika wynika, że zawierane są umowy o dalece zróżnicowa-
nej treści, co rodzi obawy co do iluzoryczności ochrony owego prawa. 
W konsekwencji wyłączona jest możliwość wytoczenia powództwa przez 
nauczyciela, któremu organ prowadzący szkołę bezpodstawnie odmawia 
przyznania działki gruntu. Rzecznik zwraca się o rozważenie potrzeby 
zainicjowania prac legislacyjnych w celu dostosowania opisanego prawa 
do standardów konstytucyjnych. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki (8.03.2006 r.) 
podtrzymuje stanowisko wyrażone w odpowiedzi z dnia 26.07.2005 r. na 
wystąpienie RPO-461846-IV/04, iż art. 56 Karty Nauczyciela wymaga 
zmiany zmierzającej do jednoznacznego określenia uprawnień nauczy-
cieli co do użytkowanych przez nich gruntów. Dostosowania do zmian 
własnościowych wymaga cała sfera uprawnień socjalnych nauczycieli, 
nie wydaje się zatem celowe inicjowanie jednostkowych zmian w Karcie 
Nauczyciela. Uwagi zgłaszane przez Rzecznika zostaną rozważone pod-
czas najbliższej możliwej nowelizacji przepisów tej ustawy.  

14. Ministra Gospodarki (RPO-495538-IV/04) z dnia 17 stycznia 
2006 r. – w sprawie braku prawnej możliwości uruchomienia procedury 
sądowej kontroli zgodności z prawem decyzji administracyjnej wydanej 
w drugiej instancji przez Komisję Odwoławczą działającą przy Urzędzie 
Patentowym RP. 

Minister Gospodarki i Pracy w odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika 
z dnia 13.06.2005 r. podzielił stanowisko o potrzebie podjęcia prac le-
gislacyjnych w kwestii możliwości wyeliminowania z obrotu prawnego 
wadliwych decyzji wydanych przez nieistniejącą obecnie Komisję Od-
woławczą oraz skorzystania przez zainteresowaną stronę z procedury 
weryfikacji orzeczenia administracyjnego przed sądem. W związku 
z powołaniem nowej Rady Ministrów, Rzecznik Praw Obywatelskich pro-
si o poinformowanie, czy Minister Gospodarki podtrzymuje stanowisko 
o konieczności dokonania zmian legislacyjnych. 

Minister Gospodarki (31.01.2006 r.) poinformował, że wspomniana 
sprawa została uwzględniona w projekcie ustawy z dnia 08.12.2005 r. 
o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej i ustawy o doko-
nywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu 
europejskiego w RP. Projekt przewiduje, że w sprawach zakończonych 
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orzeczeniem Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym, z dniem 
wejścia w życie ustawy, właściwym jest Urząd Patentowy. Obecnie pro-
jekt znajduje się w trakcie konsultacji w resorcie. 

15. Ministra Sprawiedliwości (RPO-507829-VI/05) z dnia 19 stycz-
nia 2006 r. – w sprawie przeciwdziałania praktykom lichwiarskim. 

Skargi w sprawach, z jakimi do Rzecznika zwrócili się w 2005 r. 
obywatele, których podstawy egzystencji zostały zagrożone w wyniku 
lichwiarskich praktyk (wyzysku) podmiotów wykonujących usługi fi-
nansowe, dają podstawę do zwrócenia się do Ministra Sprawiedliwości 
o podjęcie działań, które – przy pełnym poszanowaniu niezawisłości są-
dów i sędziów – zapewnią upowszechnienie i jednolitość dobrej sądowej 
praktyki orzeczniczej w tego typu sprawach cywilnych, a tym samym 
realizację „prawa obywateli do wymiaru sprawiedliwości przez sądy”. 
Większość takich spraw jest „załatwiana” przez sądy w trybie przepisów 
o postępowaniu upominawczym, tj. na posiedzeniach niejawnych bez 
udziału stron. Pozwani, zwykle ze względu na swoją niewiedzę prawną 
i nieporadność życiową oraz brak środków na fachową pomoc prawną 
nie potrafią we właściwy sposób podjąć obrony w takich postępowaniach, 
zatem tylko w niewielkiej ich części wnoszą w terminie sprzeciwy od 
nakazów zapłaty. Mimo kilkakrotnie ponawianych w latach 1994-2003 
wystąpień Rzecznika do Premiera oraz kolejnych Ministrów Sprawiedli-
wości, dopiero w 2004 r. Sejm RP z inicjatyw poselskich podjął prace 
nad projektami ustaw mających przeciwdziałać temu zjawisku, które 
ostatecznie zakończyły się uchwaleniem ustawy z dnia 7.07.2005 r. 
o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw, 
jaka ma wejść w życie z dniem 20.02.2006 r. 

Byłoby także celowe, aby w sytuacji, gdy do sądów wpływają pozwy 
zawierające żądanie zasądzenia odsetek niewspółmiernie wysokich do zo-
bowiązania dłużnika i wskazujących na podejrzenie zaistnienia przestęp-
stwa wyzysku (art. 304 Kodeksu karnego), sądy nie tylko obniżały żądanie 
wierzycieli, ale także powiadamiały o tym zdarzeniu prokuratora. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (21.02.2006 r.) 
poinformował, że instrumenty umożliwiające zwalczanie lichwy istnieją 
zarówno w prawie karnym – art. 304 k.k., jak i  w prawie cywilnym 
– art. 353 (1) oraz art. 58 k.c. Dążenie do ujednolicenia orzecznictwa 
w tym zakresie jest przedmiotem działań Ministra Sprawiedliwości po-
przez szkolenia sędziów, narady i publikacje orzeczeń. Przeciwdziałaniu 
zjawisku lichwy mają służyć również zmiany art. 359 k.c. wprowadzone 
ustawą z dnia 7.07.2005 r. o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw, które weszły w życie 20.02.2006 r. Przepis art. 
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359 § 2 (1) k.c. wprowadza maksymalną wysokość odsetek wynikających 
z czynności prawnej. 

16. Prezesa Rady Ministrów (RPO-523221-X/06) z dnia 24 stycz-
nia 2006 r. – w sprawie potrzeby powołania komisarza Miasta Stołecz-
nego Warszawy.

Rzecznik Praw Obywatelskich przywołując artykuł „Nie ma Prezy-
denta – nie ma pełnomocnictw”, który ukazał się „Rzeczpospolitej” 
z dnia 18.01.2006 r. zauważa, że złożone w dniu 22.12.2005 r. pi-
semne oświadczenie Prezydenta RP o rezygnacji z pełnienia funkcji 
Prezydenta m.st. Warszawy skutkuje wygaśnięciem mandatu z mo-
mentem jego złożenia, niezależnie od daty podjęcia przez Radę m.st. 
Warszawy uchwały stwierdzającej wygaśnięcie tego mandatu. Przedłu-
żanie się tego stanu budzić musi zaniepokojenie. Wprawdzie Prezydent 
m.st. Warszawy udzielił pełnomocnictw Sekretarzowi Miasta, jednak 
w związku ze zrzeczeniem się przez Prezydenta RP mandatu Prezyden-
ta m.st. Warszawy, pełnomocnictwa te wygasły, podobnie jak pełno-
mocnictwa wcześniej udzielone innym osobom funkcyjnym. Istnieje 
zagrożenie, iż decyzje wydane od dnia 23.12.2005 r., na mocy których 
przyznano obywatelom prawa lub nałożono na nich obowiązki, będą 
eliminowane z obrotu prawnego w drodze postępowania administra-
cyjnego lub sądowoadministracyjnego. Rzecznik zwraca uwagę również 
na aspekt dotyczący konieczności wypłaty odszkodowań osobom, które 
poniosą szkodę przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie 
przy wykonywaniu władzy publicznej, polegające na wydaniu wadli-
wych decyzji bądź aktów wykazujących tylko pozory decyzji admini-
stracyjnych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się do Premiera 
o pilne rozważenie możliwości powołania tymczasowego organu wyko-
nawczego Miasta Stołecznego Warszawy, stosownie do art. 28f ustawy 
o samorządzie gminnym. 

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (21.02.2006 r.) poinfor-
mował, że przepisy ustawy o samorządzie gminnym przewidują, że 
wyborów przedterminowych nie przeprowadza się wtedy, jeżeli data 
wyborów miałaby przypaść w okresie dłuższym niż 6, a krótszym niż 
12 miesięcy przed zakończeniem kadencji wójta i rada w terminie 30 
dni od dnia podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu 
podejmie uchwałę o nieprzeprowadzeniu wyborów. Korespondujące 
z tą regulacją przepisy ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików województw stanowią, iż wyborów przedtermi-
nowych nie przeprowadza się, jeżeli ich data przypadałaby w okresie 
12 miesięcy przed zakończeniem kadencji rad. 
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Rada m. st. Warszawy w dniu 8.02.2006 r. podjęła uchwałę w spra-
wie wygaśnięcia mandatu Prezydenta m.st. Warszawy, Pana Lecha Ka-
czyńskiego, z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu. Podjęła także 
uchwałę o nieprzeprowadzeniu wyborów przedterminowych. Stosownie 
do art. 28f ustawy o samorządzie gminnym Prezes Rady Ministrów 
w dniu 9.02.2006 r. wyznaczył Pana Mirosława Kochalskiego do pełnie-
nia funkcji Prezydenta m.st. Warszawy. 

17. Ministra Edukacji i Nauki (RPO-523060-XI//06) z dnia 24 
stycznia 2006 r. – w sprawie potrzeby wprowadzenia zmian w ustawie 
o systemie oświaty.

W dyskusji o patriotycznym wychowaniu dzieci i młodzieży i warto-
ściach moralnych, jakie należy im przekazywać, nie można pominąć 
takich zasad, jak poszanowanie dla państwa prawa i praw człowieka. 
To jedne z ważniejszych wartości, z jakimi młody obywatel powinien się 
utożsamiać. Aby tak się stało, instytucja, w której poznaje on te wartości 
w teorii powinna być wzorem stosowania ich w praktyce. Zasady doty-
czące funkcjonowania szkoły muszą zatem być jasne, czytelne i egze-
kwowalne dla wszystkich członków społeczności szkolnej – nauczycieli, 
rodziców i uczniów. Niestety, obowiązujące prawo temu nie sprzyja. 
Rzecznik wielokrotnie zwracał się do ministrów edukacji w tej sprawie, 
jednak nie wszystkie z postulatów zostały wprowadzone. Konsekwencją 
braku jasnego podstawowego katalogu praw jest powszechne w środo-
wisku oświatowym niezrozumienie istoty praw człowieka i mylenie ich 
z przywilejami poszczególnych grup społeczności szkolnej, a nawet z zada-
niami szkoły. Z kolei brak regulacji w zakresie ograniczeń praw na pozio-
mie ustawy nie tylko oznacza niekonstytucyjność ograniczeń zawartych 
w rozporządzeniach, ale też sprawia, że pedagodzy żyją nierzadko w prze-
świadczeniu, że uczeń ma wyłącznie prawa, a oni wyłącznie obowiązki. 
Poza koniecznością uporządkowania katalogu praw i ich ograniczeń oraz 
obowiązków istotną kwestią są procedury, zarówno dotyczące składania 
skarg, odwołań od decyzji, powoływania organów szkoły, jak i uchwala-
nia statutu i wprowadzania zmian do statutu. W tym zakresie również 
brakuje stosownych regulacji. 

18. Ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPO-522084-VIII/06) 
z dnia 24 stycznia 2006 r. – w sprawie konieczności odpracowania 
święta, w sytuacji gdy w tym samym tygodniu przypadają dwa dni świą-
teczne,  oprócz niedzieli.

Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy, każde święto występujące 
w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedzie-
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la, obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Jeżeli jednak w tygodniu 
obejmującym 7 dni od poniedziałku do niedzieli wystąpią dwa święta 
w inne dni niż niedziela, obniżenie wymiaru czasu pracy z 40 godzin do 
32 godzin następuje tylko z tytułu jednego z tych świąt. Taka sytuacja 
wystąpi w tym roku dwukrotnie (1 i 3 maja oraz 25 i 26 grudnia). Fakt 
zmniejszenia tygodniowego wymiaru czasu pracy w takim przypadku 
jedynie o 8 godzin budzi pewien niepokój społeczny. Jest to odczytywane 
jako obowiązek odpracowania jednego z dwóch dni świątecznych przy-
padających w jednym tygodniu. Z art. 151 (9) Kodeksu pracy wynika, że 
dniami wolnymi od pracy, oprócz niedziel, są święta określone w ustawie 
o dniach wolnych od pracy. W sytuacji gdy w jednym tygodniu od po-
niedziałku do soboty wypadają dwa święta mamy do czynienia z kolizją 
dwóch norm ustawowych, gdzie z jednej wynika, że „sporne” święta są 
dniami wolnymi od pracy, zaś z drugiej wynika obowiązek odpracowa-
nia jednego z dwóch dni świątecznych przypadających w tym samym 
tygodniu. Rzecznik prosi o zajęcie stanowiska w tej sprawie i ewentualne 
podjęcie stosownych działań zmierzających do likwidacji kolizji norm 
wynikających z wymienionych przepisów Kodeksu pracy. 

Minister Pracy i Polityki Społecznej (07.02.2006 r.) poinfor-
mował, że dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone 
w ustawie o dniach wolnych od pracy. W przypadkach gdy pracownik 
wykonuje pracę w niedzielę lub święto, przysługuje mu w zamian inny 
dzień wolny od pracy. Każdy pracodawca jest obowiązany wyznaczyć 
stosowną liczbę dni wolnych od pracy w celu zachowania przeciętnie 
pięciodniowego tygodnia pracy w okresie rozliczeniowym. Aby obliczyć 
dopuszczalną liczbę dni do przepracowania w okresie rozliczeniowym, 
należy wymiar czasu pracy w tym okresie podzielić przez dobową nor-
mę czasu pracy, czyli co do zasady 8 godzin. Oznacza to, że w maju br. 
pracodawca może ustalić pracownikowi nie więcej niż 22 dni pracy, 
a w grudniu br. nie więcej niż 20 dni pracy (przy założeniu, że u praco-
dawcy przyjęto jednomiesięczne okresy rozliczeniowe, pokrywające się 
z miesiącami kalendarzowymi). Minister nie podziela zatem wątpliwości 
w kwestii kolizji norm wynikających z przepisów Kodeksu pracy doty-
czących ustalania wymiaru czasu pracy oraz gwarantujących pracow-
nikom, co do zasady, wolne od pracy niedziele i święta. Obecnie nie są 
prowadzone prace nad zmianą art. 130 Kodeksu pracy. 

19. Ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPO-373598-III/01) 
z dnia 24 stycznia 2006 r. – w sprawie potrzeby wydania brakujących 
rozporządzeń do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych. 
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Znaczna część skarg napływających do Rzecznika w sprawach upraw-
nień do emerytury lub renty dotyczy utrudnień w dowodzeniu prawa 
do świadczeń i ich wysokości. Ograniczony dostęp do dokumentacji 
osobowej i płacowej powoduje, że wiele zainteresowanych osób nie jest 
w stanie przedłożyć odpowiednich zaświadczeń według wzorów wyma-
ganych w toku postępowania przed organami rentowymi. Utrudnia to 
dochodzenie przed organami rentowymi należnych świadczeń, wpływa 
na wydłużenie postępowania i powoduje kierowanie spornych spraw na 
drogę postępowania sądowego, w ramach którego nie obowiązują ogra-
niczenia dowodowe przewidziane w przepisach wykonawczych. 

Na podstawie art. 194 ustawy o emeryturach i rentach z Fundu-
szu Ubezpieczeń Społecznych, w dalszym ciągu obowiązują przepi-
sy czterech rozporządzeń wydanych jeszcze na podstawie ustawy 
o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin oraz ustawy 
o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent 
oraz o zmianie niektórych ustaw. W ocenie Rzecznika, niewłaściwa jest 
praktyka utrzymywania w mocy przepisów wykonawczych wydanych 
na podstawie ustaw, które utraciły moc obowiązującą. Rzecznik zwra-
ca się o wydanie brakujących rozporządzeń do ustawy o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

Minister Pracy i Polityki Społecznej (16.02.2006 r.) poinformował, 
że zwłoka w realizacji delegacji ustawowych nie wynika z opieszałości 
działania resortu pracy. Brak aktów wykonawczych do ustawy o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a w związku z tym 
konieczność stosowania dotychczasowych rozporządzeń, nie stwarza pro-
blemów organom rentowym. Ewentualne trudności osób ubiegających się 
o emeryturę lub rentę w dowodzeniu prawa do świadczeń są spowodowane 
brakiem dokumentacji źródłowej, a nie brakiem nowych rozporządzeń. 
Dotychczasowy okres obowiązywania ustawy o emeryturach i rentach 
z FUS, jak również ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie po-
zwala na kompleksową ocenę, które z zasad wynikających z dotychczas 
stosowanych rozporządzeń powinny znaleźć się w nowych aktach wy-
konawczych, a które są zbędne. Minister zapewnił, że wydanie nowych 
rozporządzeń nastąpi w odpowiednim czasie i bez zbędnej zwłoki. 

20. Ministra Rozwoju Regionalnego (RPO-516974-VI/05) z dnia 
24 stycznia 2006 r. – w sprawie zasad rozpoznawania przez Agencję 
Rozwoju Regionalnego wniosków o dofinansowanie projektów inwesty-
cyjnych ze środków unijnych.

Zastrzeżenia budzi pozycja Agencji Rozwoju Regionalnego, która zo-
stała powołana do wspierania samorządów lokalnych w poszukiwaniu 
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inwestorów i udzielania pomocy inwestorom w pozyskiwaniu środków 
z Unii Europejskiej na realizację projektów, a która faktycznie decyduje 
o przyznaniu środków unijnych. Brak jest określonej procedury, wedle któ-
rej powinna się odbywać kwalifikacja wniosków. Sprawa przedsiębiorcy, 
która wpłynęła do Biura Rzecznika nasuwa przypuszczenie, że kwalifikacja 
wniosków odbywała się na zasadzie uznaniowej, a wnioskodawca nie uzy-
skuje rzetelnego uzasadnienia stanowiska Agencji, jak również pozbawiony 
jest możliwości wniesienia odwołania od oceny kwalifikacyjnej. 

Minister Rozwoju Regionalnego (7.02.2006 r.) poinformowała, 
że zgodnie z dokumentami programowymi Zintegrowanego Progra-
mu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (ZPORR) oraz 
porozumieniami kompetencyjnymi pomiędzy Ministrem Gospodarki 
i Pracy (następcą prawnym jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) 
a Marszałkami Województw, jednostkami odpowiedzialnymi za pra-
widłowe przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej projektów 
składanych w Priorytecie 2 oraz Działaniu 3.4 ZOPRR są poszczególne 
Instytucje Wdrażające (Urzędy Marszałkowskie oraz Agencje Rozwoju 
Regionalnego) wskazane przez Zarządy Województw. W przypadku 
niezakwalifikowania projektu do dofinansowania, Beneficjent (przedsię-
biorca) ma możliwość powtórnego aplikowania. W ramach Priorytetu 2 
oraz Działania 3.4 ZPORR nie przewiduje się procedury odwoławczej. 
Nie przesądza to o możliwości tworzenia wewnętrznych mechanizmów 
odwoławczych przez Instytucje Wdrażające. Czynności podejmowanych 
przez Regionalne Instytucje Finansujące w sprawach oceny wniosków 
o dofinansowanie realizacji projektu nie można jednak traktować 
jako decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. 
Ponadto środki finansowe w ZPORR są podzielone na poszczegól-
ne województwa, nie ma zatem możliwości finansowania inwestycji 
w jednym województwie ze środków należnych dla innego województwa. 
W Ministerstwie na bieżąco trwają prace mające na celu uporządkowa-
nie procedur poprzez wprowadzenie konkretnych zapisów, nie pozosta-
wiających wątpliwości interpretacyjnych. 

21. Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego (RPO-
-453872-II/03) z dnia 25 stycznia 2006 r. – w sprawie braku sku-
tecznego systemu ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

Rozwiązania prawne mające na celu pomoc ofiarom przemocy w ro-
dzinie, w praktyce okazują się niewystarczające, a często nieskuteczne. 
Przepis art. 58 § 2 k.r.o. pozwala sądowi orzec w wyroku rozwodowym 
o eksmisji jednego z małżonków na żądanie drugiego, gdy małżonek swym 
rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwa-
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nie. W orzecznictwie przyjmuje się, że na podstawie tego przepisu sąd 
nie może orzec o eksmisji z mieszkania stanowiącego przedmiot majątku 
odrębnego małżonka, który miałby być eksmitowany, czy też z miesz-
kania przyznanego mu z racji wykonywanego zawodu bądź w związku 
z pełnioną służbą. Z kolei art. 13 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokato-
rów pozwala na orzeczenie przez sąd eksmisji małżonka, rozwiedzione-
go małżonka lub innego współlokatora, jeżeli swym rażąco nagannym 
postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. Przepis ten nie 
ma zastosowania do lokali znajdujących się w dyspozycji WAM. Obecnie, 
po nowelizacji art. 1046 k.p.c. komornik ma obowiązek wstrzymania się 
z dokonaniem czynności egzekucyjnych do czasu zapewnienia osobie ob-
jętej wyrokiem eksmisyjnym pomieszczenia tymczasowego. Spowodowało 
to, że skuteczność egzekwowania wyroków eksmisyjnych jest znikoma. 
Ofiary przemocy zmuszone są często w dramatycznych okolicznościach 
do opuszczenia miejsca zamieszkania. Rzecznik przedstawił także uwagi 
do przepisów ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemo-
cy w rodzinie. Ponadto w art. 275 § 2 k.p.k. należałoby dodać zapis 
o możliwości wydania przez prokuratora lub sąd postanowienia o za-
kazie zbliżania się podejrzanego (oskarżonego) do pokrzywdzonego oraz 
o czasowym opuszczeniu przez podejrzanego (oskarżonego) wspólnego 
z pokrzywdzonym miejsca zamieszkania. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (8.03.2006 r.) 
poinformował, że prowadzone są prace nad nowelizacją art. 1046 
k.p.c., polegającą na wprowadzeniu regulacji przewidującej, że tym-
czasowym pomieszczeniem dla eksmitowanych dłużników, którym nie 
przysługuje prawo do lokalu socjalnego mogłoby być również miejsce 
noclegowe w rozumieniu art. 48 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, 
bez względu na to, czy znajduje się ono w tej samej miejscowości. 
Odnosząc się do uwag dotyczących ustawy o przeciwdziałaniu prze-
mocy w rodzinie, Minister przyznał, że przepisy tej ustawy omówione 
w wystąpieniu Rzecznika wymagają zmian pod względem stylistycz-
nym, jednak mankamenty te nie mają wpływu na prawidłowe sto-
sowanie przepisów. Zostaną one usunięte przy okazji nowelizacji 
o charakterze merytorycznym.

22. Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – Sekreta-
rza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (RPO-521911-
-XI/06) z dnia 26 stycznia 2006 r. – w sprawie zasiłku z tytułu spra-
wowania opieki nad dzieckiem. 

Do Rzecznika wpływają listy rodziców, którzy apelują o zmianę nie-
korzystnego dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców rozwiązania 
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zawartego w art. 32 oraz 33 ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świad-
czeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa, w którym ustanowiono ten sam 14-dniowy limit dni 
zasiłkowych z tytułu konieczności osobistego sprawowania opieki nad 
małżonkiem, rodzicami, teściami, dziadkami, wnukami i rodzeństwem 
jak i nad wszystkimi dziećmi powyżej 14 roku życia. Rzecznik Praw 
Obywatelskich prosi o stanowisko w przedstawionej sprawie. 

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (10.03.2006 r.) 
poinformował, że istotą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, jakimi 
są zasiłki opiekuńcze, jest zapewnienie opieki, m.in. nad dzieckiem, 
z powodu okresowej choroby nie związanej z niepełnosprawnością. 
Pełnomocnik Rządu nie widzi obecnie możliwości przychylenia się do 
propozycji wprowadzenia w tej dziedzinie szczególnych uprawnień dla 
rodziców dzieci niepełnosprawnych. Zapewnił jednocześnie, że dyskusja 
nad tą kwestią znajdzie swoje miejsce w toczącej się debacie nad kon-
cepcją docelowego systemu wspierania osób niepełnosprawnych. 

23. Ministra Sprawiedliwości (RPO-318540-V/99) z dnia 2 lutego 
2006 r. – w sprawie utrudnień w wykonywaniu wyroków sądowych 
nakazujących dłużnikom eksmisję z lokalu. 

W odpowiedzi z dnia 02.08.2005 r. na wystąpienie Rzecznika 
w tej sprawie z dnia 11.07.2005 r., Minister Sprawiedliwości w pełni 
podzielił pogląd Rzecznika Praw Obywatelskich i poinformował, że 
przygotowano projekt rozporządzenia w sprawie czynności komorników. 
Dotychczas brak jednak informacji o zakończeniu prac legislacyjnych 
nad przedmiotowym projektem. Rzecznik prosi o powiadomienie, na 
jakim etapie znajdują się prace nad rozporządzeniem oraz o rozważe-
nie możliwości uchylenia, przed zakończeniem procesu legislacyjnego, 
§ 151 obowiązującego aktualnie rozporządzenia Ministra Sprawiedli-
wości z dnia 9.03.1968 r. w sprawie czynności komorników. W oparciu 
o ten przepis komornicy sądowi odmawiają wykonania tytułu wykonaw-
czego nakazującego eksmisję z lokalu w sytuacji, w której wierzyciel nie 
wskaże pomieszczenia zastępczego, a także w przypadku stwierdzenia 
przez lekarza istnienia zagrożenia stanu zdrowia dłużnika, członka jego 
rodziny lub domownika podlegających nakazowi eksmisji. Przepis § 151 
rozporządzenia nie przystaje do aktualnego systemu prawa. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (9.03.2006 r.) 
poinformował, że w dniu 25.11.2005 r. projekt rozporządzenia w spra-
wie czynności komorników został przekazany członkom Rady Ministrów 
do uzgodnień. W trakcie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji 
zgłoszono szereg uwag. Jednocześnie w grudniu 2005 r. rozpoczęto 
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prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o komornikach są-
dowych i egzekucji oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, 
który w niedługim czasie zostanie przekazany do uzgodnień między-
resortowych i konsultacji społecznych. Obecnie zachodzi konieczność 
ponownej analizy projektu rozporządzenia, pod kątem spójności 
z proponowanymi zmianami ustawy. Sposób przeprowadzania eksmisji 
uregulowany jest w art. 1046 k.p.c., zaś od ponad roku obowiązuje roz-
porządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26.01.2005 r. w sprawie 
szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu 
lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości oraz szczegółowych 
warunków, jakim winno odpowiadać tymczasowe pomieszczenie. Nie 
wydaje się zatem celowe podejmowanie prac legislacyjnych zmierzają-
cych do uchylenia przepisu § 151 rozporządzenia w sprawie czynności 
komorników, zwłaszcza że przepis ten wskutek zmiany stanu prawnego 
już nie obowiązuje. 

24. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (RPO-522299-
-II/06) z dnia 3 lutego 2006 r. – w sprawie problemu powierzania przez 
organy samorządu terytorialnego podmiotom prywatnym uprawnień 
do wykonywania czynności w postępowaniu wobec kierowców, którzy 
przekroczyli dopuszczalną prędkość. 

W związku z odpowiedzią Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji na wystąpienie Rzecznika z dnia 16.11.2005 r. (RPO-513178-
-II/05), w której Minister w istocie podzielił stanowisko o braku umo-
cowania w art. 131 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, 
do uregulowania w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w sprawie kontroli ruchu drogowego innych kompetencji 
strażników gminnych (miejskich) niż wskazanych w tej ustawie, Rzecz-
nik Praw Obywatelskich prosi o informacje, kiedy można spodziewać się 
działań MSWiA zmierzających do wprowadzenia postulowanych zmian 
w przepisach. 

Ponadto Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przedsta-
wił Rzecznikowi problem powierzania przez organy samorządu teryto-
rialnego podmiotom prywatnym uprawnień do wykonywania czynności 
w postępowaniu wobec kierowców, którzy popełnili wykroczenie polega-
jące na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości, stwierdzone za pomocą 
urządzenia samoczynnie rejestrującego tego rodzaju zdarzenia, będącego 
w wyposażeniu straży gminnych (miejskich). Po otrzymaniu informacji 
o numerach rejestracyjnych pojazdu, w którego ruchu stwierdzono 
przekroczenie dozwolonej prędkości, upoważniony pracownik urzędu 
gminy występuje do centralnej ewidencji pojazdów o udostępnienie da-
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nych osobowych właściciela, które to dane przekazywane są następnie 
do podmiotu obsługującego fotoradar celem przygotowania dokumen-
tacji pozwalającej na wystawienie mandatu karnego lub skierowania 
wniosku o ukaranie do sądu. Praktyka ta nie znajduje umocowania 
w przepisach prawa. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji (9.03.2006 r.) poinformował, że w związku ze zgłoszonymi 
przez Rzecznika Praw Obywatelskich wątpliwościami co do prawidło-
wości przyznania strażnikom gminnym uprawnień do wykonywania 
czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego na podstawie roz-
porządzenia, Ministerstwo przygotowało projekt nowelizacji ustawy 
– Prawo o ruchu drogowym, który znajduje się na etapie uzgodnień 
wewnątrzresortowych. W ustawie – Prawo o ruchu drogowym wska-
zany byłby katalog uprawnień strażników gminnych (miejskich) do 
dokonywania określonych czynności z zakresu kontroli ruchu drogo-
wego. Nowelizacja zmierza do utrzymania dotychczasowych uprawnień 
strażników gminnych w przedmiotowym zakresie. MSWiA wielokrotnie 
interweniowało na przejawy niezgodnego z prawem działania gmin 
w zakresie kontroli ruchu drogowego, w tym zawieranych z prywatnymi 
firmami umów. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wspólnie 
z Ministrem Finansów wypracowali stanowisko zgodnie z którym po-
stanowienia umów zawieranych przez gminy z innymi podmiotami nie 
mogą przewidywać udziału tych podmiotów we wpływach gminy uzyski-
wanych z grzywien, o czym poinformowano m.in. gminy, ogólnopolskie 
organizacje samorządowe oraz Przewodniczącego Krajowej Rady Regio-
nalnych Izb Obrachunkowych. 

25. Ministra Transportu i Budownictwa (RPO-515459-V/05) z dnia 
3 lutego 2006 r. – w sprawie zasad przekształcania najmu w lokatorskie 
prawo do lokalu. 

Rozwiązanie przewidziane w art. 48 ust. 1 (3) ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych, przyznające najemcom byłych mieszkań zakładowych 
całkowite zwolnienie od obowiązku wniesienia wkładu mieszkaniowego, 
jest przedmiotem krytyki ze strony spółdzielni mieszkaniowych. Jeśli 
spółdzielnia dokonała modernizacji przejętego nieodpłatnie zakładowego 
budynku mieszkalnego przed datą wejścia w życie tego przepisu (22 lip-
ca 2005 r.), służy jej roszczenie o uzupełnienie wkładu mieszkaniowego. 
Natomiast od najemców, którzy z żądaniem ustanowienia na ich rzecz 
spółdzielczego lokatorskiego prawa do zajmowanego lokalu mieszkalne-
go wystąpili po tej dacie, spółdzielnia nie może żądać wniesienia wkładu 
mieszkaniowego ani jego uzupełnienia. 
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Spółdzielnie mieszkaniowe, które nieodpłatnie przejęły zakładowe 
budynki mieszkalne po dniu 1.06.2000 r., mają wątpliwości, które 
przepisy stosować: art. 9 ust. 2 ustawy o zasadach przekazywania 
zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa pań-
stwowe czy art. 48 ust. 1 (3) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 
Zastrzeżenia spółdzielni budzi także art. 48 ust. 1 (1), który przewiduje, 
że kaucje mieszkaniowe podlegają zaliczeniu na poczet wkładu miesz-
kaniowego lub budowlanego. Spółdzielnie wskazują, że opisany stan 
prawny nie rozstrzyga jednoznacznie, czy najemcy zwolnionemu od 
obowiązku wpłaty wkładu mieszkaniowego służy roszczenie do spół-
dzielni, która nieodpłatnie przejęła zakładowy budynek mieszkalny, 
o zwrot wpłaconej kaucji mieszkaniowej.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa 
(27.02.2006 r.) poinformował o trwających obecnie pracach nad zmia-
ną ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zmiana dotycząca art. 48 
przewiduje, że jeżeli przed ustanowieniem spółdzielczego lokatorskiego 
prawa do lokalu na rzecz najemcy, na warunkach określonych w art. 48 
ust. 1 (3), spółdzielnia dokonała modernizacji budynku, to warunkiem 
ustanowienia tego prawa jest wpłata przez najemcę kosztów moderniza-
cji budynku przypadających na dany lokal. Obowiązek wpłaty dotyczy 
najemcy również w przypadku, gdy spółdzielnia dokona modernizacji 
budynku po ustanowieniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lo-
kalu na rzecz najemcy. Konsekwencją planowanych zmian jest projekt 
uchylenia art. 9 ust. 2 ustawy o zasadach przekazywania zakładowych 
budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz wyni-
kająca stąd zmiana art. 9 ust. 3 tej ustawy. 

26. Ministra Zdrowia (RPO-524207-X/06) z dnia 3 lutego 2006 r. 
– w sprawie systemu ratownictwa medycznego.

Pozytywnie oceniana przez Ministra Zdrowia akcja ratownicza podczas 
katastrofy budowlanej w dniu 28.01.2006 r. w Katowicach pokazała, jak 
istotne znaczenie ma możliwość wezwania właściwej pomocy, szybkie 
dotarcie ratowników na miejsce zdarzenia, udzielenie fachowej pomocy, 
koordynacja działań i współdziałanie służb ratowniczych oraz właściwy 
przepływ informacji. Ustawa z dnia 25.07.2001 r. o Państwowym Ratow-
nictwie Medycznym nie funkcjonuje zgodnie z zamierzeniami jej autorów, 
ponieważ kolejne rządy odkładały jej wejście w życie, uzasadniając to 
brakiem środków finansowych w budżecie państwa na pełne wdrożenie 
przepisów ustawy. Uruchomienie nowoczesnego systemu ratownictwa 
medycznego należy obecnie do priorytetów działań Ministra Zdrowia. 
Trwają intensywne prace nad projektem nowej ustawy o systemie ratow-
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nictwa medycznego w związku ze zdezaktualizowaniem się obowiązują-
cych przepisów. Rzecznik zwraca się o udzielenie informacji na temat 
stanu zaawansowania prac nad projektem ustawy oraz przewidywanego 
zakresu regulacji i terminu wdrożenia tych przepisów. Rzecznik Praw 
Obywatelskich prosi również o poinformowanie o działaniach resortu 
w kierunku usprawnienia dotychczas działającego systemu ratownictwa 
medycznego oraz możliwości wdrożenia przepisów nie wymagających 
wysokich nakładów finansowych z budżetu państwa. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (15.02.2006 r.) poin-
formował, że większości przepisów ustawy z dnia 25.07.2001 r. o Pań-
stwowym Ratownictwie Medycznym nie stosuje się do końca 2006 r. 
Podstawową przyczyną takiej sytuacji jest brak środków finansowych 
w budżecie państwa na finansowanie ratownictwa przedszpitalnego, tj. 
zespołów ratownictwa medycznego. Ministerstwo Zdrowia przygotowało 
wstępny projekt nowej ustawy o ratownictwie medycznym. Projekt ten 
będzie poddany dalszym uzgodnieniom międzyresortowym. Do czasu 
przyjęcia i wejścia w życie nowej ustawy o ratownictwie medycznym, co 
jest przewidywane na dzień 1.01.2007 r., obowiązują przepisy ustawy 
z dnia 6.12.2002 r. o świadczeniu usług ratownictwa medycznego oraz 
ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Ministerstwo Zdrowia 
nie planuje obecnie nowelizacji żadnej z w/w ustaw. System ratownictwa 
medycznego w 2006 r. funkcjonować będzie na dotychczasowych zasa-
dach, tj. ratownictwo medyczne przedszpitalne, jak również szpitalne 
oddziały ratunkowe, finansowane będą ze środków NFZ. 

27. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu i Budownic-
twa (RPO-518975-VI/05) z dnia 6 lutego 2006 r. – w sprawie sposobu 
publikacji Regulaminów wykonawczych do Światowej Konwencji Poczto-
wej oraz Porozumienia dotyczącego pocztowych usług płatniczych. 

Wprowadzenie do krajowego systemu prawnego regulaminów wy-
konawczych do Światowej Konwencji Pocztowej i Porozumienia doty-
czącego pocztowych usług płatniczych sporządzonych w Pekinie dnia 
15.09.1999 r. nastąpiło poprzez przyjęcie przez Radę Ministrów uchwały 
z dnia 27.10.2003 r. nr 270/2003 w sprawie ich zatwierdzenia na wnio-
sek Ministra Infrastruktury, na mocy której tekst Regulaminów został 
opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Infrastruktury Nr 19, 
poz. 33. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich tekst omawianych 
Regulaminów powinien zostać ogłoszony w Dzienniku Ustaw, tak aby 
umożliwić zapoznanie się z ich treścią ogółowi obywateli. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa 
(13.02.2006 r.) poinformowała, że tryb wprowadzenia do polskiego po-
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rządku prawnego aktów wykonawczych do aktów Światowego Związku 
Pocztowego, przyjętych przez XXII Kongres w Pekinie w 1999 r. był 
przedmiotem analizy prowadzonej w 2002 i 2003 r. przez Ministerstwo 
Infrastruktury we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych 
oraz Rządowym Centrum Legislacji. W wyniku tej analizy przygotowano 
projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie zatwierdzenia regulaminów 
wykonawczych, która została przyjęta w dniu 27.10.2003 r. i ogłoszona 
w drodze Obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.11.2003 r., 
opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Ministra Infrastruktury Nr 19, 
poz. 33. Obecnie trwają uzgodnienia międzyresortowe zainicjowane przez 
Ministerstwo Transportu i Budownictwa, zmierzające do ratyfikacji, 
a w jej następstwie również publikacji aktów Światowego Związku Pocz-
towego przyjętych przez XXIII Kongres Światowego Związku Pocztowego 
w Bukareszcie w dniu 5.10.2004 r. oraz aktów wykonawczych przyję-
tych przez Radę Eksploatacji Pocztowej Światowego Związku Pocztowego 
w dniu 28.01.2005 r. Procedura jednoczesnej ratyfikacji wymienionych 
dokumentów umożliwi opublikowanie Regulaminów wykonawczych 
w Dzienniku Ustaw w formie załączników do Światowej Konwencji Pocz-
towej i Porozumienia dotyczącego pocztowych usług płatniczych. 

28. Ministra Edukacji i Nauki (RPO-519831-XI/05) z dnia 7 lutego 
2006 r. – w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowaw-
czych dla dzieci i młodzieży upośledzonych w stopniu głębokim.

Organizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży 
upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim uniemożliwia przeznacze-
nie na indywidualną pracę z dzieckiem czasu określonego w rozporządze-
niu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.01.1997 r. w sprawie zasad 
organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży 
upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, przede wszystkim zaś 
całość zajęć organizowanych na terenie placówek bywa realizowana 
w czasie krótszym, niż wynikałoby to z zapisu § 9 rozporządzenia. Dzieci 
te nie mają przerw między zajęciami, nie są także objęte opieką zdrowotną 
na poziomie zbliżonym, jak określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 22.12.2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opie-
ki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą. Praktyka stosowana w szkołach 
i placówkach jest zróżnicowana. Rodzice zwracają się o ujednolicenie 
formuły organizacyjnej zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci 
i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim. Rzecznik Praw 
Obywatelskich zwraca się z prośbą o zainicjowanie odpowiednich zmian 
w przepisach rozporządzenia, w przypadku podzielenia poglądu przed-
stawionego w wystąpieniu. 
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29. Ministra Środowiska (RPO-522854-VI/06) z dnia 9 lutego 
2006 r. – w sprawie monopolu przedsiębiorstwa państwowego w zakre-
sie sporządzania planów urządzenia lasu dla lasów będących w zarzą-
dzie Lasów Państwowych.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o lasach, wykonywanie planów urzą-
dzenia lasów, z zastrzeżeniem art. 21a, wymaga uzyskania zezwolenia 
na wykonywanie tej działalności. Z art. 21a ust. 1 pkt 4 ustawy o lasach 
wynika, że wykonywanie prac z zakresu sporządzania planów urządze-
nia lasu dla lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych powierza 
się przedsiębiorstwu państwowemu pod nazwą Biuro Urządzania Lasu 
i Geodezji Leśnej. Ustawodawca ustanowił zatem w tym przepisie na 
rzecz wskazanego przedsiębiorstwa monopol w zakresie sporządzenia 
planów urządzenia lasu dla lasów będących w zarządzie Lasów Pań-
stwowych. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich można postawić 
zarzut, iż przepis art. 21a ust. 1 pkt 4 ustawy o lasach jest niezgodny 
z art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. W związku z tym 
Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o zajęcie stanowiska w spra-
wie, a także – jeśli Minister Środowiska podzieli poglądy Rzecznika 
– o podjęcie działań w celu dostosowania obowiązującego stanu praw-
nego do standardów konstytucyjnych. 

30. Ministra Zdrowia (RPO-445090-VI/03) z dnia 13 lutego 2006 r.
– w sprawie możliwości nabywania w hurtowniach farmaceutycznych 
produktów leczniczych bez ograniczeń asortymentowych przez lekarzy 
prowadzących praktykę poza zakładami opieki zdrowotnej.

W 2005 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich ponownie wpłynęły 
skargi lekarzy prowadzących praktykę poza zakładami opieki zdro-
wotnej dotyczące braku możliwości nabywania w hurtowniach far-
maceutycznych produktów leczniczych niezbędnych do wykonywa-
nia praktyki. Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej poinformował 
w dniu 13.05.2005 r., że nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 16.12.2002 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które 
mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadcze-
niem zdrowotnym oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących 
w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie, jest na eta-
pie uzgodnień wewnątrzresortowych. Następnie Departament Polityki 
Lekowej poinformował, że prace nad projektem rozporządzenia zostały 
zawieszone. Rzecznik prosi o informację na temat przyczyn takiego postę-
powania oraz rozważenie potrzeby wydania rozporządzenia niezbędnego 
do zapewnienia wszystkim lekarzom na zasadach równości prawa do 
nabywania niezbędnych specyfików w hurtowniach farmaceutycznych. 
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Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej w Ministerstwie Zdro-
wia (1.03.2006 r.) poinformował, że w celu umożliwienia lekarzom 
zaopatrywania się w produkty lecznicze w hurtowniach farmaceutycz-
nych, podjęto w 2005 r. prace legislacyjne nad projektem nowelizacji 
rozporządzenia. Opracowany projekt poszerzonych wykazów produktów 
uwzględniał w znacznym stopniu potrzeby postulowane przez lekarzy. 
Naczelna Rada Lekarska wyraziła negatywną opinię odnośnie treści 
projektu rozporządzenia, z uwagi na wprowadzone ograniczenie upraw-
nień lekarzy prowadzących praktykę lekarską do zakupu w hurtowni 
farmaceutycznej produktów wymienionych w wykazach. Prace nad 
nowelizacją zostały wstrzymane ze względu na brak akceptacji Naczel-
nej Rady Lekarskiej. Obecnie ponownie podjęto prace nad projektem 
przedmiotowego rozporządzenia. 

31. Ministra Transportu i Budownictwa (RPO-475475-IV/04) 
z dnia 20 lutego 2006 r. – w sprawie niedofinansowania i złej organi-
zacji organów nadzoru budowlanego. 

Rzecznik sygnalizuje, iż postępowania administracyjne prowadzo-
ne przez organy nadzoru budowlanego trwają bardzo długo, z powodu 
braku pieniędzy na czynności administracyjne, a przede wszystkim ze 
względu na braki kadrowe. Z informacji uzyskanych przez pracowni-
ków Biura Rzecznika podczas wizyty w Katowicach, po tragedii zwią-
zanej z zawaleniem się hali targowej, wyłania się dramatyczny obraz 
dotyczący funkcjonowania organów nadzoru budowlanego, zwłaszcza 
szczebla powiatowego. Niewielka liczba inspektorów, jak również ob-
sługi biurowej inspektoratu nie pozwala na sprawne wykonywanie 
zadań. Częstym problemem jest brak własnego środka transportu do 
dyspozycji inspektoratu, bądź niskie limity na paliwo do samocho-
dów służbowych, co powoduje, że inspektorzy sporadycznie wykonują 
z własnej inicjatywy kontrole. Na niedofinansowaniu organów nadzoru 
budowlanego cierpi także jakość czynności orzeczniczych. Aż 36% decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie wydanych przez organy nadzoru budowla-
nego jest uchylanych przez organy wyższego stopnia. Konieczne wydaje 
się stworzenie bardziej czytelnej struktury i sposobu podporządkowania 
organów nadzoru budowlanego na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa 
(15.03.2006 r.) poinformował, że zarówno wyniki kontroli organów 
nadzoru budowlanego szczebla powiatowego i wojewódzkiego, ana-
liza działań w konkretnych postępowaniach, jak i sygnały wyrażane 
w interwencjach obywateli kierowanych do Ministerstwa, potwierdza-
ją tezę o systemowych błędach w organizacji nadzoru budowlanego. 
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Włączenie organów nadzoru budowlanego do administracji zespolonej, 
działającej pod zwierzchnictwem starosty i wojewody spowodowało, 
że mimo podległości merytorycznej Głównemu Inspektorowi Nadzoru 
Budowlanego, organ centralny nie ma podstaw prawnych do real-
nego wpływu na warunki i sposób działania organów terenowych. 
Obecnie prowadzone są prace nad zmianą ustawy – Prawo budowlane 
w zakresie organizacji organów nadzoru budowlanego. Projekt zmian 
zakłada utworzenie okręgowych inspektoratów nadzoru budowlanego, 
obejmujących obszar kilku powiatów, co powinno wzmocnić szczebel 
podstawowy i uniezależnić go od starostów. Okręgowe inspektoraty 
będą podporządkowane organom wyższego stopnia. Projekt zakłada 
większy wpływ Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego na działa-
nia organów terenowych. Przewidziane jest także zwiększenie środków 
finansowych na szczebel podstawowy nadzoru budowlanego. 

32. Ministra Sprawiedliwości (RPO-498090-IX/05) z dnia 20 lute-
go 2006 r. – w sprawie opóźnienia w wydaniu rozporządzenia dotyczą-
cego rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Służby Więziennej. 

Nawiązując do wcześniejszego wystąpienia w tej sprawie z dnia 
29.03.2005 r. oraz odpowiedzi Ministra Sprawiedliwości z dnia 
27.04.2005 r., Rzecznik Praw Obywatelskich podkreślił, że pomimo 
upływu prawie 5 lat od dnia wejścia w życie przepisu nowelizującego 
ustawę o Służbie Więziennej, który zobowiązuje Ministra Sprawiedli-
wości do określenia w drodze rozporządzenia trybu ustalania i szcze-
gółowych zasad rozkładu czasu służby określającego, na czym polega 
jednozmianowy i wielozmianowy rozkład czasu służby, oraz sposobu 
udzielania czasu wolnego za pełnienie służby poza rozkładem, problem 
ten do chwili obecnej nie został rozwiązany. Rzecznik Praw Obywatel-
skich ponownie zwraca się o spowodowanie przyspieszenia wydania 
brakującego aktu wykonawczego i poinformowanie o zamierzonym 
terminie jego wejścia w życie. 

33. Wicepremiera – Ministra Finansów (RPO-525361-VI/06) z dnia 
22 lutego 2006 r. – w sprawie sytuacji podatkowej marynarzy polskich 
zatrudnionych na statkach armatorów duńskich.

Nawiązując do wcześniejszych wystąpień w tej sprawie (RPO-483966-
-VI/04) Rzecznik zauważa, że wejście w życie Konwencji między Rzeczą-
pospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego 
opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w za-
kresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 
6.12.2001 r., miało położyć kres problemom marynarzy, którzy w Danii 
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nie płacą podatku od wynagrodzeń, a którzy w stanie prawnym obowią-
zującym przed wejściem w życie Konwencji byli obowiązani zapłacić ten 
podatek w Polsce, bez możliwości zaliczenia hipotetycznego duńskiego 
podatku. Minister Finansów wyjaśnił w interpretacji z dnia 17.04.2003 
r., że w związku z wejściem w życie Konwencji, w przypadku marynarza 
mającego miejsce zamieszkania w Polsce i uzyskania przez niego w roku 
podatkowym dochodu wyłącznie z tytułu pracy na statkach duńskich 
armatorów, dochód ten będzie w Polsce wolny od opodatkowania, nieza-
leżnie, czy w Danii podatek został zapłacony, czy też nie. Tymczasem do 
Rzecznika napływają sprawy, w których marynarze otrzymali w 2005 r. 
postanowienie naczelnika urzędu skarbowego, stwierdzające że są zobo-
wiązani do złożenia zeznania podatkowego i wykazania dochodów z pracy 
u armatora duńskiego, nawet jeśli jest to ich jedyny dochód osiągnięty 
w roku podatkowym. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (22.03.2006 r.) 
poinformował, że art. 14 ust. 3 Konwencji stanowi, iż wynagrodzenie 
otrzymywane za pracę najemną, wykonywaną na pokładzie statku 
morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym pod-
lega opodatkowaniu tylko w tym umawiającym się państwie, w któ-
rym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa, czyli 
w Danii. W przypadku osoby posiadającej miejsce zamieszkania w Polsce 
i uzyskującej dochód wyłącznie z tytułu pracy świadczonej na statkach 
armatorów mających siedzibę w Danii, zastosowanie znajdzie art. 27 
ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy zatem 
uznać za nietrafne stanowisko naczelnika urzędu skarbowego, iż podat-
nik, który w 2004 r. uzyskał dochód wyłącznie z tytułu wykonywania 
pracy na pokładzie statku eksploatowanego przez armatora posiadają-
cego siedzibę w Danii, podlega za rok 2004 opodatkowaniu w Polsce na 
zasadach określonych w art. 27 ust. 9a ustawy. 

34. Komendanta Głównego Policji (RPO-522501-IX/05) z dnia 22 lu-
tego 2006 r. – w sprawie warunków pracy funkcjonariuszy Komendy 
Powiatowej Policji w Giżycku.

W dniu 19.01.2006 r. pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywa-
telskich przeprowadzili kontrolę z zakresu przestrzegania praw oby-
watelskich funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Giżycku. 
Prawa obywatelskie funkcjonariuszy Policji w kontrolowanym zakre-
sie są przestrzegane, natomiast pojawiły się pewne problemy natury 
logistycznej. W sezonie letnim ilość osób przebywających w obrębie 
działania Komendy zwiększa się ponad trzykrotnie. Pomimo zadań 
stawianych jednostce nie został dotychczas wyodrębniony komisariat 
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specjalistyczny (wodny). Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się 
z prośbą o rozważenie możliwości powołania, przynajmniej na okres 
sezonu letniego, komisariatu wodnego. Rzecznik prosi również o roz-
ważenie możliwości przekazania stosownych środków finansowych na 
pokrycie remontu budynku oraz należyte wyposażenie pomieszczeń 
służbowych policjantów. 

Komendant Główny Policji (15.03.2006 r.) poinformował, że w Komen-
dzie Powiatowej Policji w Giżycku trwają prace organizacyjne zmierzają-
ce do utworzenia Referatu Patrolowo-Interwencyjnego Sekcji Prewencji 
i Ruchu Drogowego, w ramach którego będzie funkcjonował Zespół 
Prewencji Policji na Wodach. Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, 
adekwatnie do posiadanych środków finansowych, podejmie działania 
zmierzające do wyremontowania bazy lokalowej Komendy Powiatowej 
Policji w Giżycku. 

35. Ministra Sprawiedliwości (RPO-517255-I/05) z dnia 25 lutego 
2006 r. – w sprawie zasad przeprowadzania egzaminu zawodowego na 
aplikacji adwokackiej i notarialnej.

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał listy od aplikantów adwo-
kackich i notarialnych, którzy zgłaszają zastrzeżenia do art. 5 ustawy 
z dnia 30.06.2005 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze i niektó-
rych innych ustaw. Stanowi on, że „aplikanci adwokaccy, radcowscy 
i notarialni, których termin egzaminu zawodowego przypada w 2005 r. 
przystępują do egzaminu na dotychczasowych zasadach”. Nie zostały 
natomiast objęte nim osoby, które są już w trakcie odbywania aplikacji 
i termin ich egzaminu przypada na lata następne. Ponadto nowe regula-
cje wprowadzają zasadę odpłatności aplikacji adwokackiej i notarialnej. 
Rzecznik zwraca się o podjęcie w trybie pilnym inicjatywy ustawodaw-
czej zmierzającej do zmiany w tym zakresie przepisów, poprzez objęcie 
przepisami przejściowymi wszystkich aplikantów, którzy rozpoczęli 
odbywanie aplikacji przed wejściem w życie wspomnianej ustawy, oraz 
umożliwienie im kontynuowania aplikacji i złożenia egzaminu zawodo-
wego na dotychczasowych zasadach. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (7.03.2006 r.) 
poinformował, że Ministerstwo przygotowuje nowelizację ustawy 
o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw, 
regulującą m.in. kwestię odpłatności aplikacji poprzez wskazanie, iż 
w stosunku do aplikantów adwokackich i notarialnych, którzy rozpoczęli 
odbywanie aplikacji przed wejściem w życie ustawy z dnia 30.06.2005 r., 
nie stosuje się przepisów o odpłatności aplikacji. Ministerstwo nie 
przygotowuje nowelizacji mającej na celu zmianę zasad przeprowadze-
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nia egzaminów zawodowych. Projekt zmiany ustawy zawiera przepis 
przejściowy pozwalający na ustalenie dodatkowego terminu egzaminu 
adwokackiego i radcowskiego dla osób, które rozpoczęły aplikację przed 
wejściem w życie ustawy z dnia 30.06.2005 r. i z uwagi na termin ukoń-
czenia aplikacji nie będą miały możliwości przystąpienia do egzaminu 
adwokackiego i radcowskiego w terminie wyznaczonym przez Ministra 
Sprawiedliwości. Problem ten nie dotyczy aplikantów notarialnych. 

36. Ministra Edukacji i Nauki (RPO-521738-I/06) z dnia 25 lu-
tego 2006 r. – w sprawie braku przepisów wykonawczych dotyczących 
nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za 
granicą. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
10.08.2004 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów 
wyższych uzyskanych za granicą zostało uchylone, zaś do dnia dzisiej-
szego nie wydano nowego rozporządzenia. W ten sposób powstała luka 
w prawie, której negatywne konsekwencje ponoszą studenci. Do Rzecz-
nika Praw Obywatelskich zwróciła się studentka, której uniwersytet 
odmówił nostryfikacji dyplomu zagranicznej uczelni, uzasadniając od-
mowę faktem, iż brak jest przepisów dotyczących nostryfikacji dyplomów 
uzyskanych w wyniku ukończenia studiów za granicą. Rzecznik Praw 
Obywatelskich zwraca się z prośbą o poinformowanie, na jakim etapie 
znajdują się prace nad przedmiotowym rozporządzeniem. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki (8.03.2006 
r.) poinformował, że w dniu 24.02.2006 r. Minister Edukacji i Nauki 
podpisał rozporządzenie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończe-
nia studiów wyższych uzyskanych za granicą. Rozporządzenie wejdzie 
w życie z dniem publikacji w Dzienniku Ustaw. Rozporządzenie wpro-
wadza przepis stanowiący, że wszczęte i niezakończone przed dniem 
wejścia w życie rozporządzenia postępowania nostryfikacyjne, konty-
nuowane będą na podstawie przepisów rozporządzenia. 

37. Ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPO-524252-III/06) 
z dnia 27 lutego 2006 r. – w sprawie braku uprawnień do zasiłku opie-
kuńczego osób prowadzących jednoosobowo działalność gospodarczą. 

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła kolejna skarga od osoby 
prowadzącej jednoosobowo działalność gospodarczą, w sprawie braku 
uprawnień do zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 32-35 usta-
wy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa. Skarżąca kwestionuje przyznanie uprawnień 
do zasiłku opiekuńczego tylko osobom podlegającym obowiązkowo 
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ubezpieczeniu chorobowemu, a więc przede wszystkim pracownikom. 
Zdaniem Rzecznika zasiłek opiekuńczy powinien przysługiwać zarów-
no pracownikom, jak też osobom pracującym na własny rachunek. 
Przedstawiony problem ma doniosłe znaczenie społeczne, ponieważ 
w ostatnich latach zwiększył się znacznie odsetek kobiet pracujących na 
własny rachunek oraz współpracujących przy prowadzeniu działalno-
ści gospodarczej. Rzecznik prosi o przedstawienie stanowiska Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zmiany zasad regulujących prawo 
do zasiłku opiekuńczego. 

38. Wicepremiera – Ministra Finansów (RPO-524310-VI/06) 
z dnia 27 lutego 2006 r. – w sprawie finansowania budowy Świątyni 
Opatrzności Bożej w Warszawie. 

Do Rzecznika Praw Obywatelskich napływają skargi kwestionujące 
dopuszczalność przeznaczenia kwoty 20 mln złotych ze środków budżetu 
państwa na budowę Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Zdaniem 
skarżących przeznaczenie wskazanych środków finansowych na budowę 
obiektu kultu religijnego budzi wątpliwości z punktu widzenia zgodności 
z Konstytucją RP. W tym kontekście wskazuje się, iż zgodnie z art. 43 
ust. 1 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczy-
pospolitej Polskiej, inwestycje sakralne i kościelne są finansowane ze 
środków własnych kościelnych osób prawnych. Jedynie na odbudowę 
i utrzymanie dóbr kultury stanowiących własność kościelnych osób 
prawnych będą udzielane dotacje państwowe na podstawie odrębnych 
przepisów (art. 43 ust. 3 ustawy). Rzecznik zwraca się o udzielenie 
wyjaśnień na temat relacji zachodzących pomiędzy zaplanowanymi w 
ustawie budżetowej wydatkami na budowę Świątyni, a możliwością 
ich wykonania z uwagi na powołany stan prawny. Rzecznik Praw 
Obywatelskich prosi również o poinformowanie, czy inne kościoły lub 
związki wyznaniowe korzystały bądź korzystają z analogicznej formy 
pomocy budżetowej. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (24.03.2006 r.) poin-
formowała, że senatorowie w trakcie debaty w senacie uzasadniali, że 
środki, które mają być przeznaczone na budowę Świątyni Opatrzno-
ści Bożej nie dotyczą części sakralnej świątyni, lecz części świeckiej, 
w której ma się znajdować muzeum zarządzane przez instytucję działa-
jącą na podstawie przepisów ustawy o prowadzeniu działalności kultu-
ralnej. W ustawie budżetowej na rok 2006 została ujęta rezerwa celowa 
pod nazwą „Ochrona dziedzictwa narodowego, w tym wydatki w ramach 
projektu budowy Świątyni Opatrzności Bożej”. Rezerwa celowa będzie 
uruchomiona, gdy zostanie uchwalona odpowiednia ustawa. Minister-
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stwo Finansów nie posiada informacji, aby inne kościoły i związki wy-
znaniowe korzystały w przeszłości z podobnej formy pomocy państwa. 

39. Komendanta Stołecznego Policji (RPO-526079-II/06) z dnia 
27 lutego 2006 r. – w sprawie opisanego w artykule prasowym przy-
padku braku należytej reakcji ze strony funkcjonariuszy policji.

W publikacji zamieszczonej w „Gazecie Wyborczej” z dnia 22.02.2006 r. 
zatytułowanej „Reaguj, policji to nie rusza” opisany został przypa-
dek braku należytej reakcji ze strony funkcjonariuszy stołecznej 
policji na powiadomienie ich przez pokrzywdzoną i bezpośrednich 
świadków o popełnieniu przestępstwa, a także odmowy zatrzy-
mania ujętego przez nich sprawcy. W związku z uczynioną przez 
Komendanta Stołecznego Policji we wspomnianej publikacji pra-
sowej deklaracją szczegółowego wyjaśnienia tej sprawy, Rzecznik 
Praw Obywatelskich prosi o poinformowanie o dokonanych ustaleniach 
i wydanych rozstrzygnięciach, a także o ewentualnych działaniach ma-
jących na celu zapobieżenie powtórzeniu się tego rodzaju sytuacji. 

40. Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego (RPO-522091-
-V/06) z dnia 28 lutego 2006 r. – w sprawie propozycji zmian w usta-
wie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Zreformowane sądownictwo administracyjne funkcjonuje w Polsce 
od ponad dwóch lat. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o zaję-
cie stanowiska odnośnie kwestii, które jego zdaniem wymagają zmian 
w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 
Niezbędne wydaje się rozważenie wprowadzenia do tej ustawy regulacji 
umożliwiających realizację zaleceń Komitetu Ministrów Rady Europy, 
aby zapewnić możliwość ponownego rozpatrzenia sprawy w przy-
padkach, w których Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził 
naruszenie Konwencji. Istnieje potrzeba uzupełnienia normy z art. 19 
ustawy dotyczącego wyłączenia sędziego, w związku z wyrokiem Try-
bunału Konstytucyjnego z dnia 13.12.2005 r. (sygn. akt SK 53/04, 
opubl. Dz.U. Nr 250, poz. 2118). Doświadczenia Biura RPO wskazują, 
iż istnieje potrzeba objęcia kontrolą sądu administracyjnego aktów 
organów samorządu innego niż terytorialny. Do Rzecznika wpływa 
także wiele skarg dotyczących nadmiernego sformalizowania podstaw 
skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego (art. 174 
i art. 183 § 1 ustawy). 

Ponadto istnieje potrzeba wprowadzenia do ustawy – Prawo o po-
stępowaniu przed sądami administracyjnymi środka prawnego umoż-
liwiającego obywatelom uzyskanie orzeczenia stwierdzającego wprost, 
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iż prawomocne rozstrzygnięcie sądu administracyjnego jest niezgodne 
z prawem, w celu umożliwienia im dochodzenia ewentualnych rosz-
czeń odszkodowawczych od państwa w sposób równie skuteczny, jak 
w przypadku osób poszkodowanych przez wydanie niezgodnego z pra-
wem prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego. 

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego (16.03.2006 r.) po-
dziela stanowisko Rzecznika, że niektóre uregulowania ustawy – Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wywołują rozbieżności 
w orzecznictwie sądów administracyjnych. Prezes NSA wystąpił w dniu 
7.07.2005 r. do Prezydenta RP z projektem nowelizacji tej ustawy. Kan-
celaria Prezydenta RP nie nadała biegu temu projektowi, ze względu na 
kończącą się wtedy kadencję Sejmu, oraz Prezydenta RP. Niezależnie od 
tego, w Biurze Orzecznictwa NSA trwają prace nad nowelizacją przepi-
sów, których potrzeba zmiany wyniknęła zarówno z doświadczeń przy 
ich stosowaniu, jak i z wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Szczególnie 
kontrowersyjna wydaje się kwestia przepisów regulujących podstawy ka-
sacyjne. Złożoność powstających na tym tle zagadnień przemawia za ich 
rozstrzygnięciem po wydaniu przez Trybunał Konstytucyjny wyroku co 
do konstytucyjności art. 174. Po otrzymaniu wyroku Trybunału Naczelny 
Sąd Administracyjny sfinalizuje prace nad projektem ustawy. 

41. Ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPO-523318-III/06) 
z dnia 1 marca 2006 r. – w sprawie akcji informacyjnej o możliwości 
przeliczenia emerytur i rent.

Obowiązujący od 1.07.2004 r. art. 53 ust. 4 ustawy o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych umożliwia przeliczenie 
świadczeń osobom, które po nabyciu uprawnienia do świadczenia pod-
legały co najmniej przez 30 miesięcy ubezpieczeniu społecznemu lub 
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Przepis ten stanowi pod-
stawę uzyskania wyższych świadczeń poprzez zastosowanie aktualnej 
kwoty bazowej do obliczenia części socjalnej emerytury. 

Do Rzecznika napływają skargi od emerytów i rencistów, którzy 
z powodu braku odpowiedniej informacji z opóźnieniem skorzystali 
z możliwości przeliczenia świadczenia. Przepisy ustawy o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie zobowiązują ZUS do 
podjęcia działań informacyjnych względem świadczeniobiorców upraw-
nionych do przeliczenia świadczeń. Wyjaśnienia wymaga również kwestia 
podstaw prawnych dla prezentowanego przez organy rentowe stanowiska 
o utracie „przywilejów branżowych” (np. deputat węglowy, ulgowe prze-
jazdy PKP) przez osoby, które po przeliczeniu pobierać będą emeryturę na 
podstawie art. 27 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. 
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Rzecznik zwraca się o zajęcie stanowiska w kwestii wprowadzenia 
zasady nakładania na organy rentowe obowiązku poinformowania 
osób zainteresowanych o zmianie stanu prawnego pogarszającego 
lub poprawiającego sytuację prawną znacznej grupy ubezpieczonych 
oraz utraty prawa do „przywilejów branżowych”, a także rozważenie 
możliwości przeprowadzenia dodatkowej akcji informacyjnej z wy-
korzystaniem środków masowego przekazu dla tej części emerytów 
i rencistów, którzy dotychczas nie skorzystali z możliwości korzystnego 
przeliczenia świadczenia. 

42. Ministra Finansów (RPO-526397-VI/06) z dnia 3 marca 2006 r. 
– w sprawie zasad dokonywania zwrotu nadwyżki VAT.

Przepis art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług przewidu-
je, że zwrot różnicy podatku następuje na rachunek bankowy podatnika, 
w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika. Jeżeli 
zasadność zwrotu wymaga dodatkowego sprawdzenia, naczelnik urzędu 
skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia postę-
powania wyjaśniającego. Zastosowana konstrukcja wydłużenia terminu 
zwrotu różnicy podatku pozostawia organowi podatkowemu całkowitą 
dowolność w tej materii. Nie precyzuje bowiem, w jakich sytuacjach za-
chodzi potrzeba przeprowadzenia dodatkowego sprawdzenia. Ustawa nie 
określa maksymalnego terminu, w którym powinno zostać zakończone 
postępowanie wyjaśniające. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się 
o podjęcie działań w celu zmiany krytykowanego stanu prawnego. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (24.03.2006 r.) poin-
formowała, że podatek od towarów i usług należy do podatków narażo-
nych na poważne nadużycia, szczególnie w zakresie systemu zwrotów 
podatku. Urzędy skarbowe muszą mieć zatem zagwarantowany czas na 
sprawdzenie zasadności wniosków podatników. Przedłużenie ustawowe-
go terminu do dokonania zwrotu różnicy podatku musi być uzasadnio-
ne. Następuje ono w drodze postanowienia, na które służy podatnikowi 
zażalenie. W przypadku złożenia deklaracji lub wniosku w sprawie zwro-
tu podatku, stosuje się przepisy precyzujące, jakie działania, w ramach 
czynności sprawdzających, organ podatkowy może podjąć. Biorąc pod 
uwagę powyższe, obowiązujące przepisy dotyczące zwrotu różnicy po-
datku od towarów i usług nie naruszają norm konstytucyjnych. Zmiana 
ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie postulowanym przez 
Rzecznika nie jest wskazana, ani też praktycznie możliwa. 

43. Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (RPO-525921-I/06) z dnia 
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3 marca 2006 r. – w sprawie niezgodnej z prawem praktyki wydawania 
przez IPN zaświadczeń rozstrzygających o statusie pokrzywdzonego. 

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje skargi od obywateli świad-
czące o fakcie, iż IPN nie respektuje prawomocnego wyroku Naczel-
nego Sądu Administracyjnego z dnia 23.02.2005 r. (OSK 1185/04) 
oraz będących jego konsekwencją wyroków Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie (np. z dnia 9.02.2006 r., sygn. akt 
IV SA/Wa 1170/05) i narusza konstytucyjne prawa jednostek. Mimo, 
iż Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w przywołanym preceden-
sowym wyroku, że w obowiązującym stanie prawnym rozstrzyganie 
o statusie pokrzywdzonego powinno następować w drodze decyzji, IPN 
w dalszym ciągu stosuje formę zaświadczeń, co prowadzi jedynie do zby-
tecznego angażowania sądów administracyjnych. Rzecznik Praw Obywa-
telskich zwraca się do Prezesa IPN o podjęcie niezwłocznych kroków dla 
usunięcia zaistniałego naruszenia praw człowieka i obywatela. 

44. Wiceprezesa Rady Ministrów – Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji (RPO-349299-V/06) z dnia 6 marca 2006 r. 
– w sprawie braku regulacji prawnych dotyczących kosztów utrzymania 
schronów zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych. 

Od 2000 r. w kręgu zainteresowań i działań podejmowanych przez 
Rzecznika Praw Obywatelskich pozostaje sprawa braku uregulowań 
prawnych w zakresie zasad eksploatacji, a przede wszystkim kosztów 
utrzymania schronów znajdujących się w budynkach mieszkalnych, 
w tym w budynkach będących własnością wspólnot mieszkaniowych. 
Kolejni Ministrowie Spraw Wewnętrznych i Administracji informowali 
o trwających pracach legislacyjnych, jednak żaden z projektów nad 
którym pracował parlament nie stał się obowiązującym prawem. Nadal 
nie funkcjonują normy prawne, w oparciu o które nie tylko członkowie 
wspólnot mieszkaniowych byliby zobowiązani do ponoszenia kosztów 
utrzymania we właściwym stanie schronów. W istocie zatem, na człon-
ków tych wspólnot zostaje przerzucony publicznoprawny obowiązek 
zapewnienia obywatelom bezpiecznego schronienia na wypadek działań 
wojennych lub innych podobnych wydarzeń, co niewątpliwie powinno 
zostać zmienione. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o poinformowa-
nie, kiedy problematyka ta zostanie uregulowana. 

45. Ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPO-514696-III/05) 
z dnia 6 marca 2006 r. – w sprawie potrzeby doprecyzowania zasad 
opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez osoby prowadzące 
działalność pozarolniczą.
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Przeprowadzone w połowie 2005 r. zmiany zasad podlegania ubez-
pieczeniom społecznym są na tyle nieprecyzyjne, że mogą powodować 
u adresatów tych zmian niepewność co do ich praw i obowiązków. 
Z art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynika, że 
z możliwości opłacania składek od niższej podstawy wymiaru mogą 
skorzystać wyłącznie osoby prowadzące pozarolniczą działalność go-
spodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub 
innych przepisów szczególnych. Poza zakresem podmiotowym art. 
18a pozostały osoby wymienione w art. 8 ust. 6 pkt 2, 3 i 4, tj. twórcy 
i artyści, osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu oraz 
wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością 
i wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej. 

Ponadto od dnia 1.06.2006 r. osoby prowadzące pozarolniczą dzia-
łalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, mające ustalone prawo do 
renty z tytułu niezdolności do pracy, podlegają obowiązkowo ubezpiecze-
niom emerytalnemu i rentowym do czasu ustalenia prawa do emerytury. 
Również w tym przypadku poza zakresem podmiotowym pozostały osoby 
wymienione w art. 8 ust. 6 pkt 2, 3 i 4 ustawy. Interpretacja rozszerza-
jąca przepisów, które wejdą w życie 1.06.2006 r. (obowiązek opłacania 
składek przez rencistów prowadzących działalność gospodarczą) wzbu-
dza uzasadniony sprzeciw omawianej grupy osób wymienionych w art. 
8 ust. 6 pkt 2, 3 i 4.

46. Ministra Zdrowia (RPO-517107-IV/05) z dnia 6 marca 2006 r. 
– w sprawie nieprecyzyjnych kryteriów decydujących o przeprowadzaniu 
sekcji zwłok pacjentów zmarłych w szpitalach.

Przepis art. 24 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej stanowi, że 
zwłoki osoby, która zmarła w szpitalu mogą być poddane sekcji, chyba 
że osoba ta za życia wyraziła sprzeciw lub uczynił to jej przedstawiciel 
ustawowy. Z woli ustawodawcy, mimo wyrażonego sprzeciwu, można 
przeprowadzić sekcję zwłok m.in. w sytuacji, gdy zgon pacjenta nastąpił 
przed upływem 12 godzin od przyjęcia do szpitala. 

W ocenie Rzecznika prawo do godnego pochówku, rozumiane jako 
możność przeprowadzenia ceremonii pogrzebowej bez zbędnej zwłoki, 
przy zachowaniu integralności cielesnej zmarłego, jako przejaw kon-
stytucyjnie zagwarantowanej ochrony godności osoby ludzkiej i prawa 
do poszanowania życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia 
oraz prawa do decydowania o swoim życiu osobistym, powinno podlegać 
jedynie takim ograniczeniom, które są niezbędne dla zagwarantowania 
realizacji innych społecznie istotnych wartości. Obowiązująca regulacja 
prawna nie spełnia wskazanych wyżej wymogów niezbędności ingerencji 
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w zakres konstytucyjnie zagwarantowanych praw i wolności. Rzecznik 
zwraca się o rozważenie konieczności podjęcia odpowiednich działań 
legislacyjnych mających na celu pełniejsze urzeczywistnienie realizacji 
prawa do godnego pochówku osoby bliskiej poprzez wyraźne ustawowe 
sprecyzowanie kryteriów decydujących o możliwości przeprowadzenia 
sekcji zwłok pacjentów zmarłych w szpitalu. 

47. Szefa Służby Celnej (RPO-490390-IX/04) z dnia 6 marca 
2006 r. – w sprawie braku możliwości przeprowadzenia kontroli przez 
inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy warunków pełnienia służby 
funkcjonariuszy celnych w Izbach Celnych. 

Zdaniem Federacji Związków Zawodowych Służby Celnej działania 
podejmowane przez Ministerstwo Finansów w kwestii nowelizacji ustawy 
o Służbie Celnej w zakresie uregulowania spraw dotyczących bezpieczeń-
stwa i higieny służby przez odesłanie do przepisów Kodeksu pracy nie zmie-
rzają do merytorycznego załatwienia przedstawionego problemu. Rzecznik 
Praw Obywatelskich prosi o ustosunkowanie się do zarzutów przedstawio-
nych przez stronę związkową oraz poinformowanie, na jakim etapie prac 
legislacyjnych znajduje się projekt przygotowywanej nowelizacji ustawy. 

48. Wojewody Zachodniopomorskiego (RPO-526451-III/06) z dnia 
6 marca 2006 r. – w sprawie opisanego w prasie przypadku prowadze-
nia w Szczecinie nielegalnego domu pomocy społecznej.

Rzecznik Praw Obywatelskich, po zapoznaniu się z artykułami „Ga-
zety Wyborczej” z dnia 24.02.2006 r. pt. „Dom skazańca” oraz z dnia 
25.02.2006 r. – „Dom skazańca pod lupą”, zwrócił się do Wojewody 
Zachodniopomorskiego o przedstawienie wyjaśnień w sprawie działań 
związanych z prowadzeniem nielegalnego domu pomocy społecznej 
w Szczecinie. 

49. Ministra Zdrowia (RPO-523424-X/06) z dnia 7 marca 2006 r. 
– w sprawie ograniczonego ze względu na wiek pacjentów dostępu do 
leczenia ortodontycznego, będącego świadczeniem gwarantowanym.

W listach do Rzecznika obywatele kwestionują przepis wynikający 
z załącznika Nr 3 lp. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
24.11.2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza 
dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu 
potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń, przewidujący finan-
sowanie ze środków publicznych leczenia ortodontycznego wad zgryzu 
z zastosowaniem aparatu do zdejmowania jedno i dwuszczękowego, 
jedynie do ukończenia 12 roku życia. Zdaniem zainteresowanych, do-
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stęp do świadczenia zdrowotnego znajdującego się w wykazie świadczeń 
gwarantowanych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia nie 
może być ograniczany przez jakiekolwiek kryterium pozamedyczne, takie 
jak wiek pacjenta. Rzecznik prosi o zajęcie stanowiska w przedstawionej 
sprawie oraz poinformowanie o ewentualnych zamierzeniach legisla-
cyjnych i przewidywanych rozwiązaniach „Programu poprawy opieki 
stomatologicznej dzieci i młodzieży” w omawianej materii. 

50. Komendanta Głównego Policji (RPO-523139-XI/06) z dnia 
7 marca 2006 r. – w sprawie przeciwdziałania zjawisku wykorzysty-
wania dzieci do żebrania. 

Skłanianie do żebrania małoletniego, a także osoby bezradnej albo po-
zostającej w stosunku zależności lub oddanej pod opiekę osoby, która ją 
wykorzystuje, stanowi wykroczenie określone w art. 104 Kodeksu wykro-
czeń. Mimo wielu podjętych prób problem systemowego przeciwdziałania 
zjawisku wykorzystywania dzieci do żebractwa nadal wydaje się nieroz-
wiązany. W kolejnym wystąpieniu w tej sprawie (wcześniejsze wystąpie-
nia z lat 2000-2001, numer sprawy RPO-348455-XI/00) Rzecznik Praw 
Obywatelskich prosi o poinformowanie o obecnym stanie przygotowania 
Policji do reakcji na to zjawisko oraz o procedurach wykorzystywanych 
do ochrony żebrzących dzieci, a także innych bezradnych osób, zarówno 
tych, którzy nie są obywatelami polskimi, jak i obywateli polskich. 

51. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów (RPO-526327-
-VI/06) z dnia 7 marca 2006 r. – w sprawie potrzeby wprowadzenia 
zmian w formularzu PIT-40A.

Z listów kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, że 
dla wielu osób układ formularza PIT-40A jest niezrozumiały. Z tego 
powodu dodatkowe zeznania składane przez podatników zawierają 
błędy, zwłaszcza co do wysokości zaliczek na podatek pobranych przez 
płatnika. Rzecznik zwraca się o rozważenie opracowania nowego wzoru 
formularza PIT-40A/11A, w czytelnym układzie graficznym. Można rów-
nież wprowadzić wyjaśnienia w broszurach informacyjnych do zeznania 
rocznego. Ponadto Rzecznik prosi o wyjaśnienie wątpliwości związanych 
ze stosowaniem przez zakłady pracy (płatników) art. 32 ust. 3 pkt 5 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

52. Dyrektora Generalnego Służby Więziennej (RPO-353935-
-VII/00) z dnia 7 marca 2006 r. – w sprawie udzielenia informacji na 
temat liczby skarg osób pozbawionych wolności na skutki przeludnienia 
jednostek penitencjarnych.
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Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o udzielenie informacji za lata 
2004-2005 i rok bieżący, o liczbie skierowanych do sądów przez ska-
zanych i tymczasowo aresztowanych pozwów o wypłatę odszkodowania 
z tytułu szkód poniesionych w związku z pobytem w przeludnionych 
jednostkach penitencjarnych, sposobie prawomocnego zakończenia 
tych spraw, oraz o liczbie pozwów, w których osoby pozbawione wol-
ności skarżyły się na negatywne dla ich zdrowia skutki osadzenia 
w celach z palącymi tytoń,  a także o liczbie skarg z Polski, przyjętych do 
rozpatrzenia przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, 
dotyczących skutków przeludnienia więzień. 

53. Wiceprezesa Rady Ministrów – Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, do wiadomości Ministra Sprawiedliwości (RPO-
-515109-IX/05) z dnia 8 marca 2006 r. – w sprawie niejasności przepi-
sów dotyczących nieprzyjmowania do służby w formacjach mundurowych 
kandydatów posiadających podwójne obywatelstwo. 

Do Rzecznika zwracają się kandydaci na funkcjonariuszy formacji 
mundurowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji w sprawie nieprzyjmowania ich do służby ze względu na fakt 
posiadania podwójnego obywatelstwa. Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy 
o Straży Granicznej, służbę w Straży Granicznej może pełnić obywa-
tel polski o nieposzlakowanej opinii, niekarany, korzystający z pełni 
praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz 
zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych. 
Z kolei art. 45 ust. 1 pkt 5 tej ustawy określa, że funkcjonariusza zwal-
nia się ze służby w przypadku zrzeczenia się obywatelstwa polskiego 
lub nabycia obywatelstwa innego państwa. Regulacje tego typu są tak-
że w ustawie o Policji, ustawie o Państwowej Straży Pożarnej, ustawie 
o Służbie Więziennej oraz ustawie o Biurze Ochrony Rządu. Natomiast 
art. 44 pkt 1 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agen-
cji Wywiadu stanowi jednoznacznie, że służbę w ABW albo AW może 
pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie. Podobnie 
jest w art. 2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Rzecz-
nik prosi o rozważenie możliwości zainicjowania działań legislacyjnych 
zmierzających do doprecyzowania omawianych przepisów. 

54. Ministra Obrony Narodowej (RPO-522502-IX/05) z dnia 
8 marca 2006 r. – w sprawie kontroli stanu przestrzegania praw i wol-
ności żołnierzy w wizytowanej jednostce wojskowej.

Pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przeprowadzili 
kontrolę w 15 Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej i Litewsko-Pol-
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skim Batalionie Sił Pokojowych „LITPOLBAT”, mającą na celu spraw-
dzenie przestrzegania praw i wolności obywatelskich żołnierzy oraz 
zapoznanie się z warunkami szkolenia i pełnienia służby. W ocenie 
żołnierzy zasada kadencyjności stanowisk oraz system uwarunko-
wań formalnych dla pełnienia służby na stanowiskach głównych 
i przejściowych w znaczny sposób ograniczają możliwość awansu oraz 
stwarzają poczucie zagrożenia zwolnieniem ze służby wojskowej jesz-
cze przed uzyskaniem nawet minimalnych uprawnień emerytalnych. 
Możliwości awansowania żołnierzy zajmujących stanowiska zabezpie-
czające są ograniczone. Postulowano, aby decyzje o obsadzie stanowisk 
podejmowano na niższym niż obecnie szczeblu. Zgłoszono potrzebę 
przyspieszenia wprowadzenia „kart opisu stanowiska”, precyzujących 
zakres obowiązków. Żołnierze zawodowi skarżyli się na wysoki czynsz 
w mieszkaniach będących w zasobach Wojskowej Agencji Mieszka-
niowej. Negatywnie oceniano działalność Agencji Mienia Wojskowego 
w zakresie dostaw sprzętu dla służby żywnościowej oraz dostaw artyku-
łów żywnościowych. Krytykowano zasady odpowiedzialności żołnierzy za 
utratę indywidualnego wyposażenia i umundurowania. 

55. Ministra Spraw Zagranicznych (RPO-526689-I/06) z dnia 8 mar-
ca 2006 r. – w sprawie utrudnionego dostępu do opieki konsularnej 
dla Polaków pracujących w niektórych państwach Unii Europejskiej. 

Z informacji prasowej pt. „Polak w kłopotach i w kolejce” zamiesz-
czonej w Rzeczpospolitej z dnia 2 marca br. wynika, że obywatele pol-
scy przebywający w Irlandii i Wielkiej Brytanii niejednokrotnie mają 
utrudniony dostęp do opieki konsularnej z uwagi na zbyt skąpą obsadę 
kadrową znajdujących się tam placówek konsularnych. Rzecznik Praw 
Obywatelskich zwraca się o rozważenie możliwości podjęcia działań 
zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw obywateli pol-
skich przebywających za granicą. 

56. Ministra Transportu i Budownictwa, Komendanta Głównego 
Policji (RPO-526078-II/06) z dnia 9 marca 2006 r. – w sprawie stanu 
dróg i bezpieczeństwa na drogach w Polsce. 

Komisarz UE ds. polityki regionalnej w wypowiedzi opublikowanej 
w „Rzeczpospolitej” z dnia 24.02.2006 r. zwróciła uwagę na koniecz-
ność pełnego wykorzystania środków finansowych unijnego budżetu 
przeznaczonych na rozbudowę infrastruktury drogowej. W związku 
z faktem wykorzystania przez Polskę tylko 2 % z puli 270 mln euro dla 
Polski, Komisja Europejska ostrzegła o możliwości utraty prawie 90 mln 
euro przyznanych przez Unię w 2004 r. Rzecznik Praw Obywatelskich 
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prosi Ministra Transportu i Budownictwa o poinformowanie na temat 
działań w przedstawionej sprawie. 

Z danych dotyczących bezpieczeństwa na drogach w krajach Unii 
Europejskiej, które zostały opublikowane przez Komisję Europejską 
w lutym 2006 r. wynika, że Polska zajmuje pierwsze miejsce w Unii Eu-
ropejskiej pod względem liczby ofiar śmiertelnych na 100 wypadków dro-
gowych. Najczęstszymi przyczynami wypadków jest nadmierna prędkość 
poza terenem zabudowanym, utrudniony dostęp do pomocy medycznej, 
stan nietrzeźwości uczestników ruchu drogowego oraz niezachowa-
nie należytej staranności na przejściach dla pieszych. Rzecznik Praw 
Obywatelskich prosi o poinformowanie o działaniach prewencyjnych 
podejmowanych przez organy policji w celu poprawy bezpieczeństwa 
na drogach, oraz czy na działania te policja dysponuje odpowiednimi 
środkami finansowymi. Rzecznika interesuje również, czy realizowane są 
wnioski zawarte w opiniach komendantów wojewódzkich, powiatowych 
i miejskich policji do przedstawionych im projektów organizacji ruchu. 
Rzecznik prosi o ocenę obowiązujących przepisów i ewentualne uwagi co 
do potrzeby ich nowelizacji oraz wdrażania dyrektyw Unii Europejskiej 
w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

57. Ministra Sprawiedliwości (RPO-428351-V/03) z dnia 11 mar-
ca 2006 r. – w sprawie zasad zwrotu różnicy w opłatach czynszowych 
z tytułu najmu lokali mieszkalnych Służby Więziennej. 

Z uprawnienia do zwrotu różnicy w opłatach czynszowych, prze-
widzianego w § 3 rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 
21.06.2002 r. w sprawie wysokości czynszu najmu lokali mieszkal-
nych Służby Więziennej, opłat dodatkowych oraz zasad zwrotu różnicy 
w opłatach czynszowych, skorzystać mogą wyłącznie funkcjonariusze, 
emeryci lub renciści Służby Więziennej, którzy zajmują lokale miesz-
kalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy lub innych 
jednostek samorządu terytorialnego oraz stanowiące własność Skarbu 
Państwa lub państwowych osób prawnych. Poza zakresem tej regulacji 
pozostają najemcy zajmujący lokale mieszkalne w budynkach stano-
wiących własność innych podmiotów. W szczególności regulacja ta, 
w sposób nieuzasadniony, pozbawia wskazanego uprawnienia najemców 
zajmujących lokale mieszkalne stanowiące własność osób fizycznych. 

Zmiany wymaga także art. 95 ust. 2 ustawy o Służbie Więziennej, upo-
ważniający Ministra Sprawiedliwości do określenia zasad zwrotu różnicy 
w opłatach czynszowych. W tym zakresie przepis zawiera upoważnienie 
do uregulowania materii, która nie jest regulowana w ustawie. W piśmie 
z dnia 1.02.2005 r. Minister Sprawiedliwości zapowiedział, że w naj-
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bliższym czasie pod obrady Rady Ministrów zostanie zgłoszony projekt 
zmian w ustawie o Służbie Więziennej, zmierzający do wyeliminowania 
tego przepisu. Dotychczas jednak stosowny projekt nie wpłynął do Sejmu 
RP. Rzecznik prosi o poinformowanie, czy trwają prace legislacyjne nad 
zmianą ustawy o Służbie Więziennej we wskazanym zakresie. 

58. Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej (RPO-527361-I/06) 
z dnia 14 marca 2006 r. – w sprawie stanu śledztw prowadzonych przez 
Instytut Pamięci Narodowej  wokół sprawy Jedwabnego.

W „Gazecie Wyborczej” z 4-5 marca 2006 r. ukazała się publikacja 
pani Anny Bikont „Pięć lat po Jedwabnem”. Treść tej publikacji odnosi 
się w pewnym zakresie do funkcjonowania Instytutu Pamięci Narodowej. 
Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o podanie informacji, czy Instytut 
Pamięci Narodowej  podjął sprawę Wąsoszy, jaki jest stan śledztwa 
w sprawie Radziłowa, oraz prosi o ustosunkowanie się do zawartych 
w tym artykule informacji o wykorzystywaniu materiałów archiwalnych 
w publikacjach funkcjonariuszy Instytutu Pamięci Narodowej, w sposób 
jednostronny, naruszający dobra osobiste Anny Wyrzykowskiej, która 
w czasie wojny ratowała Żydów, a dziś z uwagi na wiek i sytuację oso-
bistą nie jest zdolna samodzielnie bronić swych praw.

59. Komendanta Głównego Policji (RPO-527471-IX/06) z dnia 
14 marca 2006 r. – w sprawie opisanego w artykule prasowym problemu 
braku decyzji MSWiA w kwestii wypłaty pieniędzy za służbę ponadnorma-
tywną funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu.

Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o spowodowanie zbadania stanu 
faktycznego i prawnego sprawy opisanej w „Gazecie Wyborczej” z dnia 
10.03.2006 r., w artykule zatytułowanym „Ministerstwo blokuje wypłaty 
pieniędzy dla policjantów z Zabrza”, oraz przedstawienie Rzecznikowi 
stosownych wyjaśnień.

Zastępca Dyrektora Biura Kontroli Komendy Głównej Policji 
(21.03.2006 r.) poinformował, że wystąpienie RPO zostało przekazane 
według właściwości do Departamentu Budżetu MSWiA.

60. Marszałka Sejmu RP (RPO-525731-I/05) z dnia 17 marca 2006 r. 
– w sprawie niekonstytucyjności przepisów zarządzenia Nr 8 Marszałka 
Sejmu z dnia 26.05.1995 r. w sprawie wstępu publiczności na galerię 
w sali posiedzeń oraz wstępu dziennikarzy do sali posiedzeń i kuluarów 
podczas obrad Sejmu, w zakresie w jakim uniemożliwiają publiczności 
fotografowanie lub filmowanie obrad oraz wprowadzają zakaz reagowania 
przez publiczność na przebieg obrad Sejmu.
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Przepis art. 61 ust. 2 Konstytucji dający obywatelom m.in. wstęp 
na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących 
z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji obrazu lub dźwięku, 
jest przepisem stosującym się bezpośrednio. Dla większości obywateli 
rejestracji dźwięku i obrazu dokonują dziennikarze radia i telewizji. 
Fakt ten nie może jednak przesądzać o pozbawieniu tego prawa oby-
wateli, którzy uzyskali wstęp na galerię. Tak więc przepis § 10 ust. 1 
i 3 zarządzenia wydaje się wyraźnie kolidować ze wskazanym wzorcem 
konstytucyjnym. 

Natomiast przepis § 12 ust. 1 zarządzenia w zakresie, w jakim za-
brania publiczności przyłączenia się do wyrazów uznania wyrażanych 
oklaskami przez Sejm osobom publicznym, czy też jakiegokolwiek re-
agowania na przebieg obrad, wydaje się być niezgodny z art. 31 ust. 3 
Konstytucji (ograniczenia praw i wolności). 

61. Prokuratora Krajowego (RPO-527623-II/06) z dnia 18 mar-
ca 2006 r. – w sprawie niezastosowania tymczasowego aresztowania 
wobec osoby podejrzanej o rozpowszechnianie treści pornograficznych 
z udziałem małoletnich poniżej lat 15.

Na podstawie informacji zawartych w „Rzeczpospolitej” z dnia 14.03.2006 
r., Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Prokuratora Krajowego 
o poinformowanie o podjętych działaniach i poczynionych ustaleniach 
w sprawie nieuwzględnienia przez  Sąd Rejonowy w Łomży wniosku Pro-
kuratora Okręgowego w Łomży o zastosowanie środka zapobiegawczego 
w postaci tymczasowego aresztowania wobec Bartosza S., zatrzymanego 
w wyniku akcji koordynowanej przez policję hiszpańską, podejrzanego 
o posiadanie i rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem 
małoletnich poniżej lat 15. Jednocześnie Rzecznik poprosił o informację 
o środkach zapobiegawczych zastosowanych wobec innych osób zatrzy-
manych w wyniku międzynarodowej akcji organów ścigania, skierowanej 
przeciwko osobom rozpowszechniającym pornografię dziecięcą. 

62. Wojewody Łódzkiego, Prezydenta Miasta Łodzi (RPO-527791-
-XI/06) z dnia 18 marca 2006 r. – w sprawie naruszenia praw dziecka 
w niektórych placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Łodzi.

Informacje przekazywane przez media o sytuacji w domu dziec-
ka oraz pogotowiu opiekuńczym w Łodzi wskazują na zaniedbania 
w przygotowaniu placówek na terenie Łodzi do standardów dotyczą-
cych dopuszczalnej liczby wychowanków w placówce opiekuńczo-
-wychowawczej. Zagęszczenie w placówkach nie tylko narusza prawo 
dziecka do godziwych warunków bytowych, ale także zagraża zdrowiu 



63

i bezpieczeństwu dzieci. Materiały zebrane w tej sprawie wskazują, 
że wcześniejsze interwencje urzędników nadzoru nie dały rezultatu. 
Rzecznik wystąpił do Wojewody Łódzkiego i Prezydenta Miasta Łodzi 
z prośbą o podjęcie bezzwłocznych działań w celu eliminacji wieloletnich 
zaniedbań oraz o współpracę. 

63. Prezesa Rady Ministrów (RPO-498330-X/05) z dnia 22 marca 
2006 r. – w sprawie braku możliwości dochodzenia roszczeń odszkodo-
wawczych przez właścicieli gospodarstw rolnych za szkody spowodowa-
ne przez niektóre gatunki zwierząt. 

Ustawa Prawo łowieckie obowiązkiem wynagradzania szkód wyrzą-
dzonych w uprawach i płodach rolnych obciąża dzierżawcę lub zarządcę 
obwodu łowieckiego, ograniczając ten obowiązek do szkód spowodowa-
nych przez dziki, jelenie, łosie, daniele i sarny. Poza regulacją pozostaje 
odpowiedzialność za szkody spowodowane w gospodarstwach rolnych 
przez objęte ścisłą ochroną żbiki, gronostaje i łasice, a także lisy i kuny 
zaliczone do zwierząt łownych. Powoduje to w praktyce brak możliwości 
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez właścicieli gospodarstw 
za szkody spowodowane przez te zwierzęta. Rzecznik Praw Obywatel-
skich zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów o rozważenie możliwości 
skorzystania z upoważnienia do wydania rozporządzenia określającego 
odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez żbiki 
w pogłowiu zwierząt gospodarskich oraz gronostaje i łasice w pogłowiu 
ptactwa gospodarskiego, a także podjęcia inicjatywy ustawodawczej 
zmierzającej do wprowadzenia do ustawy Prawo łowieckie obowiązku 
wynagradzania przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego szkód 
w pogłowiu ptactwa gospodarskiego, wyrządzonych przez lisy i kuny. 

64. Wicepremiera – Ministra Finansów (RPO-525832-VI/06) 
z dnia 22 marca 2006 r. – w sprawie sytuacji podatkowej obywateli 
polskich podejmujących pracę za granicą. 

Na podstawie skarg kierowanych do Biura Rzecznika Praw Obywa-
telskich oraz licznych publikacji prasowych, Rzecznik zwrócił się do 
Ministra Finansów o pilne przedstawienie Radzie Ministrów sprawy 
opodatkowania dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą. 
Sprawa ta wymaga kompleksowych rozwiązań regulujących sytuację 
podatkową wszystkich polskich obywateli podejmujących na stałe pracę 
za granicą, niezależnie od państwa zatrudnienia, a zwłaszcza wprowa-
dzenia – w przypadku nieodstąpienia od poddania tych wynagrodzeń 
w Polsce opodatkowaniu – mechanizmów umożliwiających uwzględnie-
nie przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od 
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osób fizycznych rzeczywistych kosztów uzyskania przychodu, a także 
pomniejszania podatku należnego w Polsce o zapłacone obowiązkowe 
składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

Jednocześnie Rzecznik przyłączył się do wniosku o rozważenie przez 
Ministra Finansów zaniechania poboru podatku dochodowego od osób 
fizycznych za 2005 r. od wynagrodzeń za pracę najemną wykonywa-
ną za granicą, nie tylko uzyskanych w Wielkiej Brytanii, lecz również 
w innych państwach, do wysokości uwzględniającej ponoszone przez za-
trudnionego rzeczywiste koszty utrzymania oraz obowiązkowych składek 
na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Należałoby również udostępnić 
podatnikom w urzędach skarbowych bezpłatne broszury informacyjne 
o opodatkowaniu dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą. 

65. Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego (RPO-
-483528-II/04) z dnia 22 marca 2006 r. – w sprawie naruszenia prawa 
do obrony i rzetelnego procedowania w postępowaniu wykonawczym 
w sprawach, w których sąd orzekł wobec sprawców czynów zabronio-
nych środek zabezpieczający w postaci umieszczenia w szpitalu psy-
chiatrycznym. 

Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał przykład sprawy prowadzo-
nej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu, w której środek zabezpieczający 
w postaci umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym uchylono po 
12 latach. Pomimo, iż sąd ma obowiązek orzekania w przedmiocie 
dalszego stosowania środka zabezpieczającego nie rzadziej niż co 
6 miesięcy, okresy bezczynności sądu wynosiły nawet do półtora roku. 
Sąd nie podejmował działań zmierzających do zweryfikowania opinii 
biegłych mimo, że ich treść wskazywała niekiedy na względy społeczne 
(brak zainteresowania rodziny osobą umieszczoną w szpitalu psychia-
trycznym). W niektórych posiedzeniach sądu nie brał udziału obrońca 
z urzędu. Ponadto brak dowodów świadczących o zawiadomieniu 
sprawcy czynu zabronionego o terminie posiedzenia i doręczeniu 
odpisu postanowienia wraz z pouczeniem o środkach zaskarżenia. 
W aktach sprawy pozostawione były bez nadania biegu pisma nadsyłane 
przez osobę umieszczoną w szpitalu. 

Sprawy dotyczące stosowania i przedłużania tego rodzaju środka 
zabezpieczającego, który faktycznie powoduje pozbawienie wolności bez 
ustalonego ograniczenia czasowego, nakładają na wymiar sprawiedliwo-
ści obowiązek szczególnej troski o osobę izolowaną. Rzecznik zwrócił się 
o poinformowanie, czy przedstawione zagadnienie jest przedmiotem ba-
dania Ministerstwa, m.in. w kontekście wizytacji w omawianej kategorii 
spraw oraz jaka jest skala sygnalizowanych uchybień procesowych.
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66. Prezesa Głównego Urzędu Miar (RPO-521985-VI/06) z dnia 
22 marca 2006 r. – w sprawie tachografów (urządzeń rejestrujących 
czas pracy kierowcy).

Rzecznik Praw Obywatelskich, mając na względzie trudności zwią-
zane z kontrolą stosowania tachografów analogowych w okresie 
przejściowym, poprzedzającym wejście w życie europejskiego syste-
mu tachografów cyfrowych, zwrócił się o przedstawienie stanowiska 
w sprawie terminu ważności legalizacji tachografów oraz wykazów tacho-
grafów dopuszczonych do użytkowania. Wątpliwości powstały na tle kon-
kretnej sprawy rozpatrywanej przez Rzecznika. W czasie kontroli pojazdu 
marki Scania stwierdzono, że pojazd jest wyposażony w przyrząd kontrolny, 
który nie odpowiada przepisom w zakresie rejestracji wymaganych okresów 
jazdy kierowcy, gdyż nie jest możliwe dokładne ustalenie okresów jazdy. 
Przedmiotowy tachograf został wcześniej poddany legalizacji w Okręgowej 
Stacji Kontroli Pojazdów. Kontrola pojazdu została przeprowadzona przed 
upływem terminu ważności legalizacji tachografu. Użytkownik tachografu 
złożył odwołanie, gdyż w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów został poin-
formowany, że okres legalizacji tachografu nie może zostać skrócony, o ile 
urządzenie jest sprawne, a ponadto znajduje się na liście tachografów do-
puszczonych do użytkowania. Odwołanie nie zostało jednak uwzględnione. 
Rzecznik prosi o wyjaśnienie, czy termin ważności legalizacji tachografu jest 
równoznaczny z okresem, w którym może on być użytkowany. 

67. Ministra Spraw Zagranicznych (RPO-526052-VIII/06) z dnia 
23 marca 2006 r. – w sprawie sytuacji polskich obywateli podejmują-
cych pracę za granicą. 

W związku z dużą ilością naruszeń prawa w zakresie rekrutacji do 
pracy i wypełniania obowiązków przez pracodawców wobec Polaków 
podejmujących pracę za granicą, Rzecznik wystąpił z prośbą o informa-
cje dotyczące sytuacji polskich pracowników na rynkach pracy państw 
Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Stanów 
Zjednoczonych Ameryki oraz Kanady (warunki pracy, naruszenia praw 
pracowniczych, dyskryminacja, nierzetelne usługi świadczone przez po-
średników pracy, a także sposób udzielania pomocy osobom zgłaszają-
cym nieprawidłowości w stosunkach z pracodawcą lub pośrednikiem). 

68. Ministra Transportu i Budownictwa (RPO-500684-IV/05) 
z dnia 23 marca 2006 r. – w sprawie konieczności wzmocnienia pozycji 
prawnej obywatela w postępowaniu wywłaszczeniowym. 

W sytuacjach, gdy inwestycja publiczna zostanie ukończona przed 
zakończeniem postępowania wywłaszczeniowego, postępowanie to 
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staje się bezprzedmiotowe. Podmiotowi, któremu odebrano możliwość 
korzystania z własności, pozostają wyłącznie roszczenia cywilnoprawne 
wynikające z art. 224-231 Kodeksu cywilnego, w szczególności rosz-
czenie o wykup zajętej działki. Zastrzeżenia Rzecznika budzą nastę-
pujące kwestie:  istnieje możliwość „faktycznego” wywłaszczenia bez 
realizacji interesu publicznego. Po drugie, niedopuszczalne powinno 
być przekształcenie trybu administracyjnego na cywilny. Inne względy 
uzasadniają wywłaszczenie, inne zaś mogą doprowadzić do przymuso-
wego wykupu zabudowanej działki na podstawie art. 231 § 2 Kodeksu 
cywilnego. Możliwa jest sytuacja, w której właściciel nie mogąc wykazać 
przed sądem przesłanek z tego przepisu, pozbawiony zostanie możliwo-
ści uregulowania stanu prawnego swej nieruchomości. Dla właściciela 
szczególnie dotkliwe jest obarczenie go nie tylko ciężarem samodzielnego 
prowadzenia sprawy cywilnej, ale zwłaszcza obowiązkiem ponoszenia 
znacznych kosztów postępowania. Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowi-
ska w przedstawionej kwestii, i ewentualne podjęcie działań w kierunku 
zmiany obowiązujących przepisów. 

69. Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki (RPO-
-528206-XI/06) z dnia 27 marca 2006 r. – w sprawie listu Minister-
stwa Edukacji i Nauki do kuratorów oświaty. 

Treść listu Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki 
z dnia 15.03.2006 r., skierowanego do kuratorów oświaty, wywołała 
rozległe reperkusje społeczne. Na tle tego listu nie doszło na przykład 
do uczniowskiej debaty o wolności słowa i prawach człowieka w sto-
łecznym liceum im. Cervantesa. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi 
o podjęcie działań w celu wyjaśnienia powstałych nieporozumień. 

70. Głównego Inspektora Pracy, Wojewody Pomorskiego (RPO-
-528594-X/06) z dnia 27 marca 2006 r. – w sprawie warunków za-
trudnienia w Stoczni Gdańskiej grupy robotników z Korei Północnej.

Z treści artykułu zamieszczonego w Gazecie Wyborczej z dnia 
24.03.2006 r. wynika, że robotnicy koreańscy zatrudnieni w Stoczni 
Gdańskiej wykonują pracę przez kilkanaście godzin dziennie, „pod nad-
zorem partii komunistycznej”, zaś „ich rodziny są zakładnikami reżimu”. 
Należne im wynagrodzenie przekazywane jest pośrednikowi – gdańskiej 
spółce „Selene”. Opisana sprawa musi budzić poważne zaniepokoje-
nie z punktu widzenia ochrony praw cudzoziemców przebywających 
i wykonujących zatrudnienie w Polsce. Rzecznik Praw Obywatelskich 
zwraca się o spowodowanie zbadania w ramach kompetencji Państwowej 
Inspekcji Pracy stanu przestrzegania praw pracowniczych wskazanej 
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grupy robotników koreańskich. Rzecznik zwrócił się także do Wojewo-
dy Pomorskiego o spowodowanie zbadania legalności pobytu tej grupy 
robotników na terytorium Polski oraz ich zatrudnienia w Stoczni. 

71. Wiceprezesa Rady Ministrów – Ministra Finansów (RPO-
-528692-VI/06) z dnia 29 marca 2006 r. – w sprawie niezgodności 
z upoważnieniem ustawowym przepisu § 16 ust. 4 rozporządzenia Mini-
stra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom.

Z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. 
w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom wynika, iż w przy-
padku, gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów, podatnik 
udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą. Przepis ten stosuje 
się także w przypadku zwrotu sprzedawcy towarów, zwrotu nabywcy 
zaliczek, przedpłat zadatków lub rat podlegających opodatkowaniu. 
Omawiany przepis wiąże prawo podatnika do obniżenia kwoty podatku 
należnego z otrzymaniem przez niego potwierdzenia odbioru faktury 
korygującej. Tymczasem art. 29 ust. 3 ustawy o podatku od towarów 
i usług wiąże zmniejszenie obrotu z kwotą udokumentowanych raba-
tów, nie określa natomiast, iż rabaty te muszą być udokumentowane 
fakturą korygującą. Mogą zatem zostać udokumentowane także w inny 
sposób. Rozporządzenie Ministra Finansów zostało wydane z przekro-
czeniem upoważnienia ustawowego, gdyż przepisy ustawy o podatku 
od towarów i usług, na podstawie których zostało wydane, nie dotyczą 
uregulowania w formie rozporządzenia podstawy do obniżenia podatku 
należnego. Treść § 16 ust. 1 rozporządzenia budzi wątpliwości także 
z punktu widzenia zgodności z prawem Unii Europejskiej. W orzeczeniu 
z dnia 24.10.1996 r. w sprawie C-317/94 Europejski Trybunał Spra-
wiedliwości uznał, iż prawo do obniżenia obrotu o kwoty udzielonych 
rabatów przysługuje także wówczas, gdy nie jest możliwe wystawienie 
faktury korygującej. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o podjęcie 
działań w celu zmiany krytykowanego stanu prawnego. 

72. Prokuratora Krajowego – Zastępcy Prokuratora Generalnego 
(RPO-496786-II/05) z dnia 29 marca 2006 r. – w sprawie kontroli 
operacyjnej rozmów telefonicznych.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o udostępnienie mu 
danych dotyczących stosowania w 2005 r. operacyjnych kontroli rozmów 
telefonicznych. Dane te umożliwią zweryfikowanie pojawiających się 
w środkach masowego przekazu informacji o wzrastającej liczbie opera-
cyjnych kontroli rozmów telefonicznych. W wypowiedzi zamieszczonej na 
łamach „Gazety Wyborczej” z dnia 17.03.2006 r., Prokurator Krajowy wy-
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raził pogląd, iż niektóre służby powinny zostać pozbawione uprawnień do 
stosowania podsłuchów telefonicznych, jednocześnie krytycznie oceniając 
nadmierne korzystanie z nich przez niektórych funkcjonariuszy. Rzecznik 
Praw Obywatelskich prosi o poinformowanie, czy w związku z powyższym 
są projektowane nowelizacje odpowiednich ustaw. Prosi także o przedsta-
wienie oceny zasadności i legalności stosowania przez uprawnione służby 
operacyjnej kontroli rozmów telefonicznych, w kontekście rozstrzygnięć 
wydawanych w tej materii przez organy wymiaru sprawiedliwości.

73. Ministra Edukacji i Nauki (RPO-428299-XI/03) z dnia 31 mar-
ca 2006 r. – w sprawie braku skutecznych środków przeciwdziałania 
wagarom.

Wystąpienie Rzecznika jest w pewnym stopniu kontynuacją działań 
na rzecz stworzenia pełnego systemu informacji o realizacji obowiązku 
szkolnego i nauki. Sygnały prasowe wskazują, że mimo wprowadzenia 
systemu statystyki oświatowej, kontrola spełniania obowiązku szkolnego 
i nauki nadal jest niepełna. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się 
o wprowadzenie alternatywnych środków przeciwdziałania wagarom. 
Stosowane środki dyscyplinujące rodziców są nieskuteczne (grzywny) 
lub niekorzystne z uwagi na szanse edukacyjne dzieci (skierowanie 
sprawy do sądu rodzinnego). Środki przeciwdziałania wagarom powin-
ny mobilizować do zmiany zarówno dziecko, jak i jego rodziców, a nie 
utrwalać niedostosowanie społeczne. 

74. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo-
łecznej (RPO-499797-XI/05) z dnia 31 marca 2006 r. – w sprawie 
braku uprawnienia rodzica zastępczego rezygnującego z zatrudnienia 
– z uwagi na konieczność opieki nad przyjętym do rodziny niepełno-
sprawnym dzieckiem – do ubiegania się o świadczenia pielęgnacyjne. 

Zmiany w organizacji systemu rodzinnej opieki nad dzieckiem 
uwzględniają w coraz większym zakresie standardy ochrony praw 
dziecka. Polityka w tej sferze powinna być prowadzona z dużą rozwagą, 
gdyż ewentualne skutki społeczne działań niespójnych systemowo mogą 
dotkliwie uderzać w grupy najsłabsze. Takim działaniem było pozba-
wienie możliwości uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego przewidzia-
nego w ustawie o świadczeniach rodzinnych przez rodzica zastępczego 
rezygnującego z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku 
z koniecznością opieki nad przyjętym do rodziny, niepełnosprawnym 
dzieckiem. Minister Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi udzielonej 
Rzecznikowi w dniu 19.12.2005 r. obiecał, iż resort podejmie działania 
zmierzające do zrealizowania oczekiwań rodziców zastępczych. Rzecznik 
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zwraca się o poinformowanie na temat ustaleń w tej materii i planowa-
nych kierunkach zmian. 

75. Ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPO-528550-III/06) 
z dnia 31 marca 2006 r. – w sprawie problemu zróżnicowanych upraw-
nień do zasiłków macierzyńskich oraz innych problemów wymagających 
zmian w ramach kształtowania polityki prorodzinnej. 

Na podstawie artykułów w dzienniku „Fakt” z dnia 19-20 i 21 marca 
br., Rzecznik Praw Obywatelskich podjął sprawę zróżnicowania upraw-
nień do zasiłku macierzyńskiego pomiędzy kobietami podlegającymi 
ubezpieczeniu na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecz-
nym rolników a pracownicami korzystającymi z urlopu macierzyńskiego 
na podstawie Kodeksu pracy oraz zasiłku macierzyńskiego na podsta-
wie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa. 

Jednocześnie Rzecznik zaproponował, aby w ramach kształtowa-
nia polityki prorodzinnej poddać analizie szereg instytucji, których 
funkcjonowanie w obecnych warunkach społeczno-gospodarczych 
wymaga korekty lub zasadniczych zmian. Dotyczy to problemu ogra-
niczenia prawa do urlopów wychowawczych tylko do osób będących 
pracownikami, a wyłączenia z tego prawa osób prowadzących działal-
ność gospodarczą na własny rachunek, braku możliwości ponoszenia 
kosztów ubezpieczeń emerytalnych i rentowych dla osób prowadzących 
działalność gospodarczą na własny rachunek w związku z konieczno-
ścią sprawowania opieki nad małym dzieckiem do ukończenia 4 lat, 
oraz zróżnicowania uprawnień do zasiłku opiekuńczego w związku 
z opieką nad chorym dzieckiem do ukończenia 14 lat. 

76. Ministra Sprawiedliwości (RPO-519048-IV/05) z dnia 31 mar-
ca 2006 r. – w sprawie potrzeby zwolnienia od kosztów sądowych rzecz-
ników konsumentów występujących w sprawach indywidualnych kon-
sumentów. 

Nowa ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych odstąpiła 
od rozwiązania, zgodnie z którym rzecznicy konsumentów występujący 
w sprawach indywidualnych konsumentów byli zwolnieni od pono-
szenia kosztów sądowych. Obecnie zwolnienie rzeczników od kosztów 
następuje wyłącznie, gdy sprawa dotyczy ochrony zbiorowych interesów 
konsumentów. W przypadku ochrony indywidualnych interesów kon-
sumenta, zwolnienie ma miejsce wyłącznie w zakresie zwolnienia od 
kosztów przyznanego przez sąd konsumentowi. Rzecznik odnosi się do 
problemu ochrony praw konsumentów jako do kwestii konstytucyjnej, 
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publicznoprawnej. Nie można wykluczyć, że wytoczenie powództwa 
w sprawie indywidualnej będzie miało szersze oddziaływanie spo-
łeczne; podjęcie sprawy indywidualnej przez rzecznika konsumentów 
w ramach tzw. litygacji strategicznej może zmierzać do „wywołania 
orzecznictwa” w danej kwestii prawnej, bądź nagłośnienia problemu 
w mediach. Działalność procesowa rzeczników konsumentów wpływa 
także na zachowania przedsiębiorców na lokalnym rynku towarów 
i usług. Konieczność ponoszenia przez rzeczników konsumentów kosz-
tów sądowych może doprowadzić do sytuacji w której, wobec braku 
środków w budżetach powiatów, zaniechają występowania do sądów 
w indywidualnych sprawach konsumenckich. Udzielenie rzecznikom 
konsumentów zwolnienia od kosztów sądowych pozwoli zachować na 
dotychczasowym poziomie ochronę prawną konsumentów. 
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III. WYSTĄPIENIA LEGISLACYJNE

W okresie objętym Informacją Rzecznik Praw Obywatelskich skiero-
wał wystąpienia legislacyjne do: 

1. Przewodniczącego Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Spo-
łecznej (RPO-522319-XI/06) z dnia 19 stycznia 2006 r. – w sprawie 
stanowiska RPO w kwestii zgodności art. 12 ust. 1 ustawy o świadcze-
niach rodzinnych ze standardami ochrony praw dziecka. 

Przewodniczący Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej zwró-
cił się do Rzecznika w dniu 5.01.2006 r. z prośbą o opinię do art. 12 ust. 
1 ustawy o świadczeniach rodzinnych przyznającego specjalny dodatek 
z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Rzecznik stwierdził, że 
w polskim prawie nie ma przepisów, które obligowałyby matkę dziecka 
pozamałżeńskiego do ustalenia ojcostwa dziecka. Ustawodawca po-
przez takie a nie inne sformułowanie wymogów uzyskania dodatku, 
tworzy nową ofertę uzyskania wsparcia socjalnego dla dzieci pozamał-
żeńskich. Nie tylko zakłada, że ojciec dziecka może być nieznany, ale 
i pozostawia matce wybór, czy ma takim pozostać. Oferta, o której 
mowa związana jest z uzyskaniem stałego i względnie wysokiego 
świadczenia socjalnego, zatem w części przypadków skorzystanie 
z niej może być wynikiem wspólnego wyboru obojga rodziców. Ra-
cjonalny ustawodawca powinien przewidzieć skutki takiego zapisu 
zwłaszcza, że podobny błąd został niedawno popełniony w tej samej 
ustawie i wywołał nieodwracalne skutki społeczne. Sytuacje takie nie 
powinny być sztucznie kreowane przez ustawodawcę deklarującego 
finansowe wsparcie państwa, gdyż w każdym przypadku prowadzą 
do naruszenia standardów chroniących podstawowe prawa dziecka, 
zagwarantowanych w Konwencji o prawa dziecka (prawo do wycho-
wania dziecka wspólnie przez oboje rodziców, obowiązek państwa 
poszanowania tożsamości dziecka i poznania rodziców, obowiązek 
państwa zapewnienia łożenia na dziecko przez rodziców), a także 
w Konstytucji RP (gwarancja ochrony praw dziecka – art. 72, ochro-
na i opieka państwa nad małżeństwem, rodziną, macierzyństwem 
i rodzicielstwem – art. 18). 
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2. Przewodniczącego Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Spo-
łecznej (RPO-522320-XI/06) z dnia 24 stycznia 2006 r. – w sprawie 
instytucji mediacji w sprawach o rozwód i separację. 

Ustawa z dnia 28.07.2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępo-
wania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, z dniem 10.12.2005 r. 
nadała nowe brzmienie art. 436 K.p.c. i uchyliła art. 437 i 438 K.p.c. 
Nowelizacją tą usunięto z postępowania w sprawach  o rozwód i se-
parację przepisy regulujące postępowanie pojednawcze, a wprowa-
dzono nieobligatoryjną instytucję mediacji. Przewodniczący Senackiej 
Komisji Rodziny i Polityki Społecznej zwrócił się w dniu 5.01.2006 r. 
o ocenę Rzecznika zmiany tych przepisów z punktu widzenia ochrony 
małżeństwa i rodziny, a szczególnie dobra małoletnich dzieci. Rzecznik 
zauważył, że przed wprowadzeniem zmian w prawie polskim prowadzo-
no program badawczy dotyczący mediacji w sprawach rozwodowych, 
a w połowie 2002 r. powołano Zespół Pilotażowy ds. Mediacji Rodzin-
nych. Należy mieć nadzieję, że wprowadzone zmiany uwzględniają wy-
niki tych prac. Rzecznik stwierdził, że skuteczność mediacji rozwodowej 
w olbrzymiej mierze zależy od fachowości i przygotowania mediatorów. 
Kierunek w tym względzie wyznacza, jak się wydaje, Społeczna Rada 
ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów powoła-
na zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1.08.2005 r. Ma ona 
pracować m.in. nad standardami postępowania mediatorów, prowadze-
nia mediacji, kodeksem etycznym mediatora, standardami szkolenia 
i certyfikacji. 
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IV. KASACJE, SKARGI O STWIERDZENIE 
NIEZGODNOŚCI Z PRAWEM PRAWOMOCNEGO 

ORZECZENIA ORAZ PRZYSTĄPIENIA DO 
POSTĘPOWAŃ PRZED SĄDAMI  POWSZECHNYMI

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

RPO-485017-II/04 z dnia 18 stycznia 2006 r. – kasacja na rzecz Wi-
tolda K., Waldemara G., Zdzisławy K. i Mariana M. od prawomocnego wy-
roku Sądu Wojewódzkiego z dnia 12.11.1971 r. zmieniającego wyrok Sądu 
Powiatowego z dnia 17.06.1971 r. (represje wobec „Świadków Jehowy”). 

Sąd Najwyższy w wielu orzeczeniach wyrażał pogląd, że skazywanie 
„Świadków Jehowy” za wykonywanie kultu religijnego stanowiło naru-
szenie prawa do korzystania z ustawowo zagwarantowanych wolności 
sumienia i wyznania, a zarazem nosiło znamiona represji o charakterze 
politycznym. 

RPO-508600-II/05 z dnia 18 stycznia 2006 r. – kasacja na rzecz 
Dariusza G. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi zaniechanie 
uwzględnienia przez sąd I instancji istotnych okoliczności sprawy mogą-
cych przemawiać na korzyść oskarżonego oraz niedążenie do wyjaśnienia 
wszystkich istotnych okoliczności sprawy, co w konsekwencji doprowa-
dziło do niezasadnego skazania Dariusza G. w warunkach recydywy. 

RPO-495528-II/05 z dnia 20 stycznia 2006 r. – kasacja na rzecz 
Zdzisława M. od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu postanowieniu rażące 
i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie art. 8 Kpw w związku 
z art. 4 Kpk i art. 7 Kpk i art. 70 § 5 Kpw w związku z art. 366 § 1 Kpk, 
polegające na nierozważeniu oraz niewyjaśnieniu wszystkich istotnych 
okoliczności sprawy przemawiających na korzyść obwinionego, mogących 
wskazywać, że nie popełnił on zarzucanego mu wykroczenia, co dopro-
wadziło do dowolnej oceny materiału dowodowego i w efekcie skutkowało 
przedwczesnym umorzeniem postępowania z powodu ustania karalności 
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wykroczenia bez badania, czy zachodzą ujemne przesłanki procesowe 
opisane w art. 5 § 1 pkt 1 i 2 Kpw, jako dalej idące oraz bardziej korzystne 
dla obwinionego niż przedawnienie orzekania. 

RPO-468295-II/04 z dnia 24 stycznia 2006 r. – kasacja na rzecz 
Jana C. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego 
w mocy wyrok Sądu Rejonowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca wyrokowi Sądu Okręgowego 
rażące naruszenie art. 29 § 1 Kpk, polegające na rozpoznaniu sprawy 
przez sąd odwoławczy w składzie jednego sędziego, podczas gdy sąd ten 
był zobligowany do rozpoznania apelacji na rozprawie w składzie trzech 
sędziów, co stanowi bezwzględną przyczynę odwoławczą wskazaną 
w art. 439 § 1 pkt 2 Kpk. 

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 8.03.2006 r., sygn. akt IV KK 
27/06). 

RPO-519117-II/05 z dnia 3 lutego 2006 r. – kasacja na rzecz Da-
niela J. od prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu orzeczeniu rażące i ma-
jące istotny wpływ na jego treść naruszenie art. 479 § 1 Kpk w związ-
ku z art. 139 § 1 Kpk i art. 6 Kpk, polegające na rozpoznaniu sprawy 
przez sąd meriti pod nieobecność oskarżonego i na wydaniu wyroku 
zaocznego, w sytuacji gdy oskarżony nie był prawidłowo powiadomiony 
o terminie rozprawy, co w efekcie naruszyło jego prawo do obrony. 

RPO-505246-II/05 z dnia 7 lutego 2006 r. – kasacja na rzecz Zbi-
gniewa O. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego 
w mocy wyrok Sądu Rejonowego. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi uchybienie 
wymienione w art. 439 § 1 pkt 10 Kpk polegające na przeprowadzeniu 
rozprawy apelacyjnej bez udziału oskarżonego lub jego obrońcy, z naru-
szeniem art. 451 Kpk, wobec braku pouczenia oskarżonego pozbawio-
nego wolności, który nie miał obrońcy, o prawie do złożenia wniosku o 
sprowadzenie go na rozprawę oraz niewyznaczeniu obrońcy z urzędu. 

RPO-514870-II/05 z dnia 8 lutego 2006 r. – kasacja od prawomoc-
nego wyroku Sądu Okręgowego uchylającego wyrok Sądu Rejonowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył wyrok Sądu Okręgowego na 
niekorzyść oskarżonego zarzucając temu wyrokowi rażące naruszenie 
art. 1 § 2 Kk w związku z art. 17 § 1 pkt 3 Kpk poprzez uznanie, że 
określony przez Sąd Odwoławczy czyn oskarżonego cechowała znikoma 
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szkodliwość społeczna, co mogło mieć istotny wpływ na treść zaskar-
żonego orzeczenia. 

Sąd Rejonowy uznał oskarżonego winnym tego, że w okresie od stycz-
nia do czerwca 2003 r. znęcał się fizycznie i psychicznie nad żoną (art. 207 
§ 1 Kk), poprzez wszczynanie awantur domowych, wyzywanie słowami 
powszechnie uznanymi za obelżywe, bicie rękami po twarzy, popychanie 
i szarpanie, grożenie pozbawieniem życia. Sąd Rejonowy wydał wyrok 
skazujący na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie 
warunkowo zawieszono na okres próby wynoszący 2 lata. Po rozpoznaniu 
apelacji obrońcy oskarżonego, Sąd Okręgowy uchylił zaskarżony wyrok 
i umorzył postępowanie karne. O znikomej społecznej szkodliwości czynu 
miał decydować przede wszystkim fakt, iż naganne zachowanie oskarżo-
nego trwało zaledwie 6 miesięcy. Rzecznik Praw Obywatelskich zauważa, 
że okres znęcania się nad żoną był ograniczony wyłącznie faktem, że po 
6 miesiącach pokrzywdzona wyprowadziła się z domu. 

RPO-506566-II/05 z dnia 9 lutego 2006 r. – kasacja na rzecz Da-
niela B. od prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu orzeczeniu rażące naru-
szenie prawa karnego procesowego, a mianowicie art. 479 § 1 Kpk i art. 
6 Kpk poprzez przeprowadzenie postępowania sądowego pod nieobec-
ność oskarżonego i wydanie wyroku zaocznego, mimo iż oskarżonemu 
nie zostało doręczone wezwanie na rozprawę. 

RPO-503039-II/05 z dnia 10 lutego 2006 r. – kasacja na rzecz 
Damiana M. od prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu orzeczeniu rażące na-
ruszenie art. 479 § 1 Kpk w związku z art. 139 § 1 Kpk i art. 6 Kpk, 
polegające na przeprowadzeniu rozprawy przez sąd bez obecności oskar-
żonego na skutek uznania, iż wezwanie przesłane na adres wskazany 
przez oskarżonego zostało mu prawidłowo doręczone w sytuacji, kiedy 
oskarżony przebywał w tym czasie w zakładzie karnym, uniemożliwiając 
tym samym oskarżonemu realizację przysługującego prawa do obrony, 
co miało istotny wpływ na treść wyroku. 

RPO-505239-II/05 z dnia 13 lutego 2006 r. – kasacja na rzecz 
Roberta A. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące 
i mające istotny wpływ na treść rozstrzygnięcia naruszenie art. 387 
§ 2 Kpk poprzez uznanie, iż okoliczności popełnienia przez oskarżonego 
zarzucanych mu przestępstw nie budzą wątpliwości i w efekcie wydanie 
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w stosunku do oskarżonego wyroku skazującego bez przeprowadzania 
postępowania dowodowego, podczas gdy zgromadzony w sprawie ma-
teriał dowodowy wskazuje, iż istnieją wątpliwości, czy czyny popełnione 
przez oskarżonego zostały popełnione w warunkach powrotu do prze-
stępstwa określonych w art. 64 § 2 Kk. 

RPO-517996-II/05 z dnia 13 lutego 2006 r. – kasacja na rzecz 
Jerzego P. od prawomocnego postanowienia Najwyższego Sądu Woj-
skowego z 1949 r. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu postanowieniu rażące 
i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie przepisów Kodeksu 
karnego Wojska Polskiego, polegające na uznaniu Jerzego P. za winne-
go przypisanego mu czynu, pomimo braku w jego działaniu znamion 
przestępstwa określonego w tych przepisach. 

RPO-514068-II/05 z dnia 14 lutego 2006 r. – kasacja na rzecz 
Kazimierza G. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące 
i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie przepisu Kodeksu 
karnego, polegające na uznaniu Kazimierza G. za winnego przypisane-
go mu czynu, pomimo braku w jego działaniu znamion przestępstwa 
określonego w tym przepisie.

RPO-519639-II/05 z dnia 14 lutego 2006 r. – kasacja na rzecz 
Lecha K. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego z 1959 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące 
i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie przepisu dekretu 
z dnia 13.06.1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych 
w okresie odbudowy Państwa, polegające na uznaniu Lecha K. za win-
nego przypisanego mu czynu, pomimo braku w jego działaniu znamion 
przestępstwa określonego w tym przepisie. 

RPO-502861-II/05 z dnia 17 lutego 2006 r. – kasacja na rzecz 
Eugeniusza W. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące 
i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie przepisów Kodeksu kar-
nego z 1932 r., polegające na uznaniu oskarżonego za winnego przypisa-
nego mu czynu, pomimo braku w jego działaniu znamion przestępstwa 
określonego w tych przepisach.  
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RPO-517250-II/05 z dnia 17 lutego 2006 r. – kasacja na rzecz 
Sławomira J. i innych od prawomocnego wyroku Wojskowego Sądu 
Garnizonowego. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu orzeczeniu rażące 
i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie przepisu Kodeksu kar-
nego, polegające na uznaniu oskarżonych za winnych przypisanych im 
czynów, pomimo braku w ich działaniu znamion przestępstwa określo-
nego w przepisie Kodeksu karnego. 

RPO-523015-II/05 z dnia 1 marca 2006 r. – kasacja na rzecz 
Tadeusza A. i Józefa K. od orzeczenia Komisji Specjalnej do walki 
z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym z 1952 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu orzeczeniu rażące naru-
szenie art. 36 dekretu z dnia 13.06.1946 r. o przestępstwach szczególnie 
niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa, polegające na uznaniu 
Tadeusza A. i Józefa K. za winnych popełnienia przypisanego im czynu, 
pomimo braku w ich działaniu znamion przestępstwa określonego w tym 
przepisie, co miało istotny wpływ na treść orzeczenia. Czyn przypisany 
Tadeuszowi A. i Józefowi K. stanowił realizację prawnie zagwarantowa-
nych wolności i swobód obywatelskich. 

Tadeusz A. i Józef K. zostali uznani winnymi tego, że – jak wynika 
z odtworzonych akt – „w okresie od końca 1950 r. do 11.02.1951 r. (…) 
jako członkowie b. stowarzyszenia Świadków Jehowy brali udział w dzia-
łalności tej sekty, której istnienie ma pozostać tajemnicą wobec władzy 
państwowej”. Wymierzono im karę kilkunastu miesięcy obozu pracy. 

RPO-505241-II/05 z dnia 8 marca 2006 r. – kasacja na rzecz Da-
riusza B. od prawomocnego wyroku łącznego Sądu Rejonowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące 
i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie art. 86 § 1 Kodeksu 
karnego, polegające na orzeczeniu wobec skazanego kary łącznej po-
zbawienia wolności wyższej od sumy kary łącznej pozbawienia wolności 
wymierzonej w dwóch sprawach karnych. 

W uzasadnieniu kasacji Rzecznik Praw Obywatelskich przywołał pogląd 
Sądu Najwyższego wyrażony w wyroku z dnia 6.09.2000 r. (sygn. akt III 
KKN 340/00), zgodnie z którym „kara łączna w wyroku łącznym nie może 
stwarzać większej dolegliwości od tej, jaka wiązałaby się z kolejnym wyko-
naniem poszczególnych wyroków podlegających  połączeniu. Ratio legis 
instytucji kary łącznej (wyroku łącznego) polega bowiem na tworzeniu 
korzystniejszej sytuacji prawnej dla skazanego, na odpowiedniej redukcji 
sumy kary podyktowanej względami humanitarnymi.” 
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RPO-492223-II/04 z dnia 22 marca 2006 r. – kasacja na rzecz 
Stanisława M. od prawomocnego wyroku Sądu Najwyższego z 1963 r. 
zmieniającego wyrok Sądu Wojewódzkiego z 1960 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu orzeczeniu rażące naru-
szenie art. 37 i art. 24 § 1 dekretu z dnia 13.06.1946 r. o przestępstwach 
szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa i wnosi 
o uchylenie zaskarżonego wyroku i uniewinnienie skazanego od popeł-
nienia przypisanych mu czynów. Zaskarżone orzeczenie jest przykładem 
formy politycznej represji za zachowania nie wyczerpujące znamion 
jakiegokolwiek przestępstwa, a które mogą być oceniane wyłącznie 
w płaszczyźnie faktycznej realizacji swobód obywatelskich, w tym prawa 
do wykonywania praktyk religijnych przez osoby należące do wspólnoty 
„Świadkowie Jehowy”. 

Wspólnota religijna „Świadkowie Jehowy” była uznawana przez ów-
czesne władze za nielegalną, po wydaniu w 1950 r. odmownej decyzji 
o jej rejestracji przez Urząd do Spraw Wyznań. Decyzja Urzędu do Spraw 
Wyznań, jak też stanowiące podstawę jej wydania i uniemożliwiające 
rejestrację wspólnoty przepisy dekretu z 1949 r. o zmianie niektórych 
przepisów prawa o stowarzyszeniach, były sprzeczne z zasadą wolności 
sumienia i wyznania wyrażoną w obowiązującym w dacie orzekania 
przepisie art. 70 Konstytucji z 1952 r. 

RPO-523110-VI/06 z dnia 27 marca 2006 r. – kasacja na rzecz 
Stanisławy K. od wyroku nakazowego Sądu Rejonowego. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące naruszenie 
przepisu Kodeksu karnego skarbowego polegające na uznaniu Stanisławy 
K. za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, mimo braku w jej działaniu 
znamion wykroczenia skarbowego określonego w tym przepisie. 

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

RPO-495744-II/05 z dnia 11 marca 2005 r. – kasacja na niekorzyść 
Daniela D. od wyroku Sądu Apelacyjnego zmieniającego wyrok Sądu 
Okręgowego (Informacja 1-3/2005, str. 71).

Kasacja oddalona (postanowienie z dnia 3.01.2006 r., sygn. akt II 
KK 80/05). 
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RPO-491996-II/04 z dnia 25 marca 2005 r. – kasacja na niekorzyść 
Henryka D. od  postanowienia Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy 
postanowienie Sądu Rejonowego (Informacja 1-3/2005, str. 74).

Kasacja uwzględniona (postanowienie z dnia 03.01.2006 r., sygn. 
akt III KK 96/05). 

RPO-495790-II/05 z dnia 5 lipca 2005 r. – kasacja na rzecz Flo-
riana S. od wyroku Sądu Najwyższego z 1955 r., utrzymującego w mocy 
wyrok Sądu Wojewódzkiego (Informacja 7-9/2005, str. 52).

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 1.03.2006 r., sygn. akt V KK 
267/05). 

RPO-478173-II/04 z dnia 20 lipca 2005 r. – kasacja na rzecz Piotra 
W. i Jerzego P. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymują-
cego w mocy wyrok Sądu Rejonowego (Informacja 7-9/2005, str. 53).

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 10.01.2006 r., sygn. akt V KK 
295/05). 

RPO-472962-II/04 z dnia 27 lipca 2005 r. – kasacja na rzecz Wa-
cława K. i Konstancji W. od prawomocnego wyroku Sądu Najwyższego 
z 1952 r. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Wojewódzkiego z 1951 r. 
(Informacja 7-9/2005, str. 54).

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 1.03.2006 r., sygn. akt V KK 
306/05). 

RPO-481085-II/04 z dnia 3 sierpnia 2005 r. – kasacja na rzecz 
Piotra S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego zmieniającego 
wyrok Sądu Rejonowego (Informacja 7-9/2005, str. 55).

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 24.11.2005 r., sygn. akt IV KK 
307/05). 

RPO-499966-II/05 z dnia 10 sierpnia 2005 r. – kasacja na rzecz 
Edwarda M. i Jerzego P. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego 
utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego (Informacja 7-9/2005, 
str. 55). 

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 24.11.2005 r., sygn. akt IV KK 
311/05). 
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RPO-491307-II/04 z dnia 31 sierpnia 2005 r. – kasacja na rzecz Ja-
nusza G. i Teresy G. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymu-
jącego w mocy wyrok Sądu Rejonowego (Informacja 7-9/2005, str. 58).

Kasacja oddalona (postanowienie z dnia 04.01.2006 r., sygn. akt IV 
KK 344/05). 

RPO-492095-II/04 z dnia 31 sierpnia 2005 r. – kasacja na rzecz 
Darii S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego 
w mocy wyrok Sądu Rejonowego (Informacja 7-9/2005, str. 58). 

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 02.02.2006 r., sygn. akt III KK 
319/05).

RPO-493205-II/04 z dnia 14 września 2005 r. – kasacja od pra-
womocnego postanowienia Sądu Rejonowego o zastosowaniu środka 
zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zamkniętym zakładzie 
psychiatrycznym (Informacja 7-9/2005, str. 59). 

Kasacja oddalona (postanowienie z dnia 4.01.2006 r., sygn. akt V 
KK 372/05). 

RPO-490245-II/04 z dnia 22 września 2005 r. – kasacja na rzecz 
Łukasza S. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w części doty-
czącej orzeczenia o karze (Informacja 7-9/2005, str. 60).

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 02.02.2006 r., sygn. akt III KK 
354/05). 

RPO-492775-II/04 z dnia 28 września 2005 r. – kasacja na rzecz 
Andrzeja R. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego 
(Informacja 7-9/2005, str. 61).

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 23.03.2006 r., sygn. akt III KK 
357/05). 

RPO-496630-II/05 z dnia 30 września 2005 r. – kasacja na rzecz Eu-
genii T. i Bronisława T. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzy-
mującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego (Informacja 7-9/2005, str. 61).

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 02.02.2006 r., sygn. akt III KK 
359/05). 

RPO-507920-II/05 z dnia 19 października 2005 r. – kasacja na 
niekorzyść Lidii G. od postanowienia Sądu Rejonowego utrzymującego 
w mocy postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej o umorzeniu 
śledztwa przeciwko podejrzanej (Informacja 10-12/2005, str. 73). 
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Kasacja uwzględniona (postanowienie z dnia 15.02.2006 r., sygn. 
akt II KK 318/05). 

RPO-485248-II/04 z dnia 8 listopada 2005 r. – kasacja na rzecz 
Marcina M. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w części doty-
czącej orzeczenia nawiązki i obowiązku naprawienia szkody (Informacja 
10-12/2005, str. 74).

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia z dnia 26.01.2006 r., sygn. akt 
IV KK 435/05). 

RPO-491406-II/04 z dnia 10 listopada 2005 r. – kasacja na rzecz 
Jana B. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego zmieniającego 
wyrok Sądu Rejonowego (Informacja 10-12/2005, str. 75).

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 8.02.2006 r., sygn. akt V KK 
449/05).

RPO-496900-II/05 z dnia 10 listopada 2005 r. – kasacja na rzecz 
Władysława M. i Antoniego S. od prawomocnego postanowienia Najwyż-
szego Sądu Wojskowego z 1953 r. (Informacja 10-12/2005, str. 75).

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 1.03.2006 r., sygn. akt V KK 
450/05). 

RPO-505859-II/05 z dnia 21 listopada 2005 r. – kasacja na rzecz 
Romana P. i Krzysztofa P. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego 
(Informacja 10-12/2005, str. 76).

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 03.02.2006 r., sygn. akt II KK 
352/05). 

RPO-455587-II/03 z dnia 29 listopada 2005 r. – kasacja na rzecz 
interwenienta – Edwarda B. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgo-
wego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego (Informacja 10-
-12/2005, str. 76).

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 28.02.2006 r., sygn. akt V KK 
472/05). 

RPO-510642-II/05 z dnia 16 grudnia 2005 r. – kasacja na rzecz 
Józefy L. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego z 1951 r. – re-
presje wobec „Świadków Jehowy” (Informacja 10-12/2005, str. 78).

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 26.01.2006 r., sygn. akt IV KK 
470/05).
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W okresie objętym Informacją Rzecznik Praw Obywatelskich 
wniósł do Sądu Najwyższego następującą skargę o stwierdzenie 
niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia:

RPO-516857-VIII/05 z dnia 13 marca 2006 r. – skarga o stwier-
dzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego 
– Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie o nagrodę jubile-
uszową i odprawę pieniężną. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca wyrokowi Sądu Okręgowego 
w części dotyczącej roszczenia o wypłatę nagrody jubileuszowej, naru-
szenie art. 84 Kodeksu pracy, poprzez przyjęcie, że powód mógł zrzec 
się prawa do nagrody jubileuszowej jako świadczenia nie mającego 
charakteru wynagrodzenia za pracę, oraz naruszenia art. 58 § 1 Kodek-
su cywilnego w związku z art. 300 Kodeksu pracy, poprzez przyjęcie, 
że pozwane przedsiębiorstwo miało prawo uzależnić wypłatę nagrody 
jubileuszowej od umożliwienia powodowi pozostawania w stosunku 
pracy do czasu nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego, 
w wyniku czego zaniechało wypłaty należnej nagrody. Rzecznik zarzuca 
temu wyrokowi również naruszenie konstytucyjnych praw człowieka 
i obywatela – art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji (ochrona własności i innych 
praw majątkowych, do których zalicza się wynagrodzenie za pracę). 

Sąd Najwyższy wydał następujące orzeczenia w sprawie skarg 
o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, 
wniesionych przez Rzecznika Praw Obywatelskich: 

RPO-457749-IV/03 z dnia 15 września 2005 r. – skarga 
o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu 
Okręgowego w sprawie o wznowienie postępowania zakończonego pra-
womocnym nakazem zapłaty (Informacja 7-9/2005, str. 62).

Skarga odrzucona (postanowienie z dnia 1.02.2006 r., sygn. akt I 
CNP 10/06). 

RPO-398361-IV/02 z dnia 1 grudnia 2005 r. – skarga o stwierdze-
nie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego 
oddalającego apelację powódki od wyroku Sądu Okręgowego wydanego 
w sprawie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do uzupełnienia za-
chowku (Informacja 10-12/2005, str. 79). 

Skarga odrzucona (postanowienie z dnia 02.02.2006 r., sygn. akt I 
CNP 4/06). 
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W okresie objętym Informacją Rzecznik Praw Obywatelskich 
przystąpił do postępowania sądowego: 

RPO-498916-XI/05 z dnia 18 marca 2006 r. – przystąpienie Rzecz-
nika Praw Obywatelskich do postępowania przed Sądem Okręgowym 
w sprawie odwoławczej od postanowienia Sądu Rejonowego oddalające-
go wniosek o rozwiązanie rodziny zastępczej dla małoletniego. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca postanowieniu Sądu Re-
jonowego naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię 
i niewłaściwe stosowanie art. 109 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, 
w związku z przyjęciem, że przy braku podstaw do ograniczenia władzy 
rodzicielskiej możliwe jest umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej. 
Rodzina zastępcza nie ma z zasady trwałego charakteru. Po prze-
zwyciężeniu przez rodzinę naturalną trudności, które były powodem 
umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, powinno ono wrócić do 
biologicznych rodziców. Przesłanka ta została spełniona. Umieszczenie 
dziecka w rodzinie zastępczej bez ograniczenia władzy rodzicielskiej 
nie jest możliwe. Rzecznik wniósł o zmianę postanowienia Sądu Re-
jonowego i rozwiązanie rodziny zastępczej dla małoletniego w osobie 
babki małoletniego oraz ustalenie miejsca pobytu małoletniego u matki. 
Z uwagi na długotrwały konflikt w rodzinie na tle opieki nad małoletnim, 
Rzecznik wniósł także o zobowiązanie małoletniego oraz jego rodziców 
do podjęcia terapii rodzinnej. 
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V. PYTANIA PRAWNE DO SĄDU NAJWYŻSZEGO 

W okresie objętym Informacją Rzecznik Praw Obywatelskich skiero-
wał następujące wnioski o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienia 
ujawnionych w orzecznictwie rozbieżności w wykładni prawa:

RPO-520158-III/05 z dnia 22 marca 2006 r. – w sprawie zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby korzystające 
z urlopów macierzyńskiego i wychowawczego w okresie pozostawania 
w stosunku pracy, które jednocześnie prowadzą w tych okresach dzia-
łalność gospodarczą. 

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o rozstrzygnięcie: „Czy korzysta-
nie z urlopów macierzyńskiego i wychowawczego w okresie pozostawania 
w stosunku pracy powoduje obowiązek ubezpieczenia z tytułu jednoczesne-
go prowadzenia w tych okresach działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 pkt 
5 w związku z art. 9 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)?” 

Rzecznik Praw Obywatelskich opowiada się za stanowiskiem, iż korzy-
stanie z urlopów macierzyńskiego i wychowawczego w okresie pozosta-
wania w stosunku pracy skutkuje obowiązkiem ubezpieczenia z tytułu 
jednoczesnego prowadzenia w tych okresach działalności gospodarczej. 
Oznacza to „zawieszenie” pracowniczego tytułu do ubezpieczenia na czas 
urlopu wychowawczego i macierzyńskiego i wprowadzenie w to miejsce 
„czynnego” tytułu w związku z prowadzeniem pozarolniczej działalności.

RPO-516775-V/05 z dnia 28 marca 2006 r. – w sprawie wątpliwości 
co do możliwości dziedziczenia roszczenia o przekształcenie spółdziel-
czego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo własnościowe.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o rozstrzygnięcie: „Czy wynika-
jące z art. 219 § 1 ustawy – Prawo spółdzielcze w brzmieniu obowiązu-
jącym do dnia 24.04.2001 r., roszczenie członka spółdzielni mieszkanio-
wej o przekształcenie przysługującego mu spółdzielczego lokatorskiego 
prawa do lokalu w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu podlega 
dziedziczeniu przez spadkobierców ?”

Stosownie do art. 218 Prawa spółdzielczego, spółdzielcze lokator-
skie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi 
na spadkobierców i nie podlega egzekucji. Prawa to wygasa z chwilą 
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ustania członkostwa w spółdzielni. Od tej zasady ustawa nie przewidy-
wała żadnych wyjątków. W art. 221 Prawa spółdzielczego uregulowano 
sytuację prawną osób bliskich zmarłego członka spółdzielni, wspólnie 
z nim zamieszkujących, przyznając im roszczenie o przyjęcie w poczet 
członków i przydział lokalu, a więc ustanowienie do tego lokalu nowego 
spółdzielczego lokatorskiego prawa.  Skoro zaś prawo lokatorskie jest 
niezbywalne i wygasa z chwilą śmierci członka spółdzielni, to również 
uprawnienie do przekształcenia prawa, w istocie już nieistniejącego, 
musi wygasnąć w tym samym momencie i nie może przejść na spad-
kobierców członka spółdzielni. Przyjęcie, iż takie roszczenie podlega 
dziedziczeniu powodowałoby trudność w jego realizacji, a jednocześnie 
w realizacji roszczeń przyznanych w art. 221 Prawa spółdzielczego oso-
bom bliskim zmarłego członka spółdzielni. 

Sąd Najwyższy podjął następujące uchwały dotyczące wniosków 
Rzecznika Praw Obywatelskich: 

RPO-490110-IV/04 z dnia 25 stycznia 2005 r. – w sprawie terminu 
przedawnienia roszczeń deliktowych (Informacja 1-3/2005, str. 80). 

Wniosek rozpoznany (uchwała pełnego składu Izby Cywilnej SN 
z dnia 17.02.2006 r.,  sygn. akt III CZP 84/05). Sąd Najwyższy podjął 
następującą uchwałę: „Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej 
czynem niedozwolonym przedawnia się z upływem lat dziesięciu od dnia, 
w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę (art. 442 § 1 zdanie 
drugie k.c.), bez względu na to, kiedy szkoda powstała lub się ujawniła.” 

RPO-513487-XI/05 z dnia 31 sierpnia 2005 r. – w sprawie zakazu 
kontaktów z dziećmi orzeczonego wobec rodziców dysponujących władzą 
rodzicielską (Informacja 7-9/2005, str. 65). 

Wniosek rozpoznany (uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego 
z dnia 8.03.2006 r., sygn. akt III CZP 98/05). Sąd Najwyższy podjął na-
stępującą uchwałę: „Przepis art. 113 § 1 k.r.o. nie wyłącza udzielenia na 
podstawie art. 755 § 1 k.p.c. zabezpieczenia przez zakazanie rodzicom 
niepozbawionym władzy rodzicielskiej osobistej styczności z dzieckiem.”

RPO-508644-IV/05 z dnia 2 września 2005 r. – w sprawie obliczania 
terminu zasiedzenia nieruchomości (Informacja 7-9/2005, str. 66). 

Wniosek rozpoznany (uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego 
z dnia 19.01.2006 r., sygn. akt III CZP 100/05). Sąd Najwyższy podjął 
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następującą uchwałę: „Jeżeli nieruchomość państwowa znajdująca 
się w samoistnym posiadaniu osoby nie będącej właścicielem została 
w okresie obowiązywania regulacji wyłączającej nabycie przez zasie-
dzenie własności nieruchomości państwowych zbyta na rzecz osoby 
fizycznej, zasiedzenie biegnie od dnia utraty przez nieruchomość statu-
su przedmiotu własności państwowej; termin zasiedzenia ulega jednak 
skróceniu o czas, w którym nieruchomość była własnością państwową, 
lecz nie więcej niż o połowę.”

RPO-514663-V/05 z dnia 16 września 2005 r. – w sprawie przenie-
sienia własności urządzeń służących do doprowadzania i odprowadzania 
wody, gazu, prądu elektrycznego (Informacja 7-9/2005, str. 66). 

Wniosek rozpoznany (uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego 
z dnia 8.03.2006 r., sygn. akt III CZP 105/05). Sąd Najwyższy podjął 
następującą uchwałę: „Przepis art. 49 k.c. nie stanowi samoistnej 
podstawy prawnej przejścia urządzeń służących do doprowadzania lub 
odprowadzania wody, pary, gazu, prądu elektrycznego oraz innych po-
dobnych urządzeń na własność właściciela przedsiębiorstwa przez ich 
połączenie z siecią należącą do tego przedsiębiorstwa.”

RPO-505195-IV/05 z dnia 19 września 2005 r. – w sprawie legi-
tymacji do wytoczenia powództwa o uzgodnienie stanu prawnego nie-
ruchomości ujawnionego w księdze wieczystej, z rzeczywistym stanem 
prawnym (Informacja 7-9/2005, str. 67). 

Wniosek rozpoznany (uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego 
z dnia 15.03.2006 r., sygn. akt III CZP 106/05). Sąd Najwyższy podjął 
następującą uchwałę: „Powództwo o usunięcie niezgodności między 
stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej 
a rzeczywistym stanem prawnym może wytoczyć tylko osoba uprawnio-
na do złożenia wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej.”

RPO-518302-III/05 z dnia 17 listopada 2005 r. – w sprawie kwe-
stionowania przez organ rentowy niezdolności do pracy osoby pobiera-
jącej rentę (Informacja 10-12/2005, str. 86).

Wniosek rozpoznany (uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego 
z dnia 26.01.2006 r., sygn. akt III UZP 2/05). Sąd Najwyższy podjął 
następującą uchwałę: „Osoba, która przed dniem 1.09.1997 r. była nie-
przerwanie od 10 lat inwalidą i z tego tytułu pobierała rentę, może być 
skierowana przez organ rentowy na badania lekarskie w celu ustalenia 
jej niezdolności do pracy jako przesłanki prawa do renty (art. 107 usta-
wy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).” 
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VI. SKARGI DO WOJEWÓDZKICH SĄDÓW 
ADMINISTRACYJNYCH, SKARGI KASACYJNE 

DO NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO 
ORAZ PRZYSTĄPIENIA DO POSTĘPOWAŃ 
PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI

W okresie objętym Informacją Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł 
następującą skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego:

RPO-520175-XI/05 z dnia 26 stycznia 2006 r., Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim – skarga na decyzję 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję 
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o odmowie przyzna-
nia stronie postępowania zaliczki alimentacyjnej dla dzieci. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca zaskarżonym decyzjom na-
ruszenie art. 7 w związku z art. 2 pkt 5 ustawy o postępowaniu wobec 
dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej oraz art. 3 pkt 
17 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Rzecznik wnosi o uchylenie 
w całości obu zaskarżonych decyzji. 

Strona jest osobą rozwiedzioną. Egzekucja alimentów orzeczonych na 
dwoje dzieci z pierwszego małżeństwa jest bezskuteczna. Strona zwróciła 
się więc za pośrednictwem komornika sądowego do Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej o przyznanie zaliczki alimentacyjnej na dwoje dzieci. 
Organy administracji uznały jednak, że strona nie spełnia wymogów 
definicji „osoby samotnie wychowującej dziecko” określonej w ustawie 
o świadczeniach rodzinnych, gdyż wychowuje swoje trzecie dziecko 
wspólnie z jego ojcem, konkubentem strony. Rzecznik stwierdził, że bez 
orzeczenia sądu o przysposobieniu małoletnich organ administracyjny 
nie posiada uprawnień do przypisywania konkubentowi matki prawa 
i obowiązku wychowywania jej dzieci z poprzedniego związku. Z żad-
nych przepisów nie wynika też obowiązek łożenia przez niego na ich 
utrzymanie. 
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W okresie objętym Informacją Rzecznik Praw Obywatelskich 
wniósł następujące skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego:

RPO-518669-VIII/05 z dnia 13 lutego 2006 r. – skarga kasacyjna od 
wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie oddalającego 
skargę Elżbiety B. na decyzję Wojewody Lubelskiego utrzymującą w mocy 
decyzję starosty o odmowie uznania skarżącej za osobę bezrobotną. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi naruszenie 
prawa materialnego przez jego błędną wykładnię (art. 2 ust. 1 pkt 2 
lit. d ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy) poprzez przyjęcie, iż zagadnienie możliwości 
pobierania pożytków z nieruchomości rolnej stanowiącej przedmiot 
współwłasności nie ma jakiegokolwiek wpływu na ustalenie statusu 
bezrobotnego. 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2  lit. d ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy status bezrobotnego może być przyznany 
osobie, która oprócz spełnienia innych wymogów nie jest właścicielem 
lub posiadaczem nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów Ko-
deksu cywilnego o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha 
przeliczeniowe. Elżbieta B. jest współwłaścicielem nieruchomości rolnej 
o powierzchni 3,5480 ha przeliczeniowego w ½ części. W związku z tym 
przypadają jej pożytki wyłącznie w stosunku do posiadanego udziału, 
co oznacza, że w dacie rozstrzygania sprawy spełniała warunki posta-
wione przez ustawodawcę w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

RPO-525982-IV/06 z dnia 8 marca 2006 r. – skarga kasacyjna od 
postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie od-
rzucającego skargę na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca zaskarżonemu postanowieniu 
naruszenie art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami ad-
ministracyjnymi oraz art. 35 § 2 Kodeksu postępowania administracyj-
nego w związku z art. 101 ust. 3 i art. 102a ustawy o samorządzie gmin-
nym, poprzez przyjęcie, iż skarga wniesiona po upływie 60 dni licząc od 
daty wezwania do usunięcia naruszenia prawa, jest skargą spóźnioną, 
niezależnie od tego, czy skarżący otrzymał uchwałę właściwego organu 
gminy w przedmiocie usunięcia naruszenia prawa, czy też nie otrzymał 
takiej uchwały, a także przyjęcie, iż terminy załatwiania spraw w postę-
powaniu administracyjnym, do których odsyła art. 101 ust. 3 ustawy 
o samorządzie gminnym w sprawach wezwania do usunięcia naruszenia 
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prawa, winny odpowiadać miesięcznemu terminowi przewidzianemu dla 
organów drugiej instancji w art. 35 § 3 Kodeksu postępowania admini-
stracyjnego. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie w całości 
zaskarżonego postanowienia oraz przekazanie sprawy Wojewódzkiemu 
Sądowi Administracyjnemu do ponownego rozpoznania. 

RPO-526374-IV/06 z dnia 9 marca 2006 r. – skarga kasacyjna od 
postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie od-
rzucającego skargę na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 

Zarzuty takie same jak w skardze kasacyjnej RPO-525982-IV 
z dnia 8.03.2006 r.  
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W okresie objętym Informacją Rzecznik Praw Obywatelskich 
przystąpił do postępowań przed Wojewódzkimi Sądami Admini-
stracyjnymi: 

RPO-521587-XI/05 z dnia 13 stycznia 2006 r., Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Bydgoszczy – przystąpienie Rzecznika Praw Oby-
watelskich do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyj-
nym w Bydgoszczy ze skargi Anny U. na decyzję Samorządowego Kole-
gium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta, 
odmawiającą Annie U. zaliczki alimentacyjnej na dzieci. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca obu decyzjom naruszenie 
przepisów ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych 
oraz zaliczce alimentacyjnej. Organ drugiej instancji stwierdził, że 
z zaświadczenia sądu dostarczonego przez skarżącą wynika, że wniosek 
o egzekucję alimentów na rzecz małoletnich dzieci od ojca, będącego 
obywatelem Tanzanii, nie może być złożony przez skarżącą z uwagi 
na brak umowy konwencyjnej między Polską a Tanzanią dotyczącej 
egzekwowania alimentów. Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdził, 
że skarżąca nie może ponosić konsekwencji niewykonania obowiązku 
państwa, określonego w art. 27 ust. 4 Konwencji o prawach dziecka. 
Dokument złożony przez skarżącą dowodzi, iż w pełni wywiązała się 
z obowiązku podjęcia wszelkich starań w celu uzyskania świadczenia 
od dłużnika alimentacyjnego przed wystąpieniem o ustalenie prawa do 
zaliczki alimentacyjnej. 

RPO-514445-IV/05 z dnia 19 stycznia 2006 r., Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Warszawie – przystąpienie Rzecznika Praw Obywa-
telskich do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym 
w Warszawie ze skargi Janiny R. na decyzję Ministra Infrastruktury utrzy-
mującą w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego odmawiającą stwierdze-
nia posiadania przez Janinę R. uprawnień do zaliczenia wartości nierucho-
mości pozostawionej poza obecnymi granicami państwa polskiego. 

Rzecznik zarzuca decyzji Ministra Infrastruktury naruszenie art. 64 
ust. 1 i 2 Konstytucji RP oraz art. 1 i art. 2 ust. 1 nie obowiązującej 
już ustawy z dnia 12.12.2003 r. o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży 
albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu 
Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi gra-
nicami państwa polskiego, poprzez odmowę stwierdzenia posiadania 
przez skarżącą uprawnień do zaliczenia wartości nieruchomości po-
zostawionej poza obecnymi granicami państwa polskiego, wynikającą 
z błędnej wykładni w/w przepisów, polegającej na przyjęciu, iż osobom, 
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które powróciły na tereny wchodzące obecnie w skład obszaru Polski 
w czerwcu 1944 r., a więc przed zawarciem układów, o których mowa 
w art. 1 ustawy z dnia 12.12.2003 r., nie przysługuje prawo do re-
kompensaty, podczas gdy, zdaniem Rzecznika, osoby takie powinny 
być uznane za uprawnione do otrzymania tego prawa. Rzecznik wnosi 
o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji Ministra Infrastruktury oraz 
poprzedzającej ją decyzji Wojewody Mazowieckiego. 

RPO-487223-XX/04 z dnia 19 stycznia 2006 r., Wojewódzki Sąd 
Administracyjny we Wrocławiu – przystąpienie Rzecznika Praw Oby-
watelskich do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyj-
nym we Wrocławiu ze skargi Michała Ł. 

Sądy administracyjne wydały następujące orzeczenia:

RPO-486760-VI/04 z dnia 25 października 2004 r. –  skarga kasa-
cyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, 
oddalającego skargę na decyzję Izby Skarbowej utrzymującą w mocy 
decyzję Urzędu Skarbowego w sprawie ustalenia podatku od spadków 
i darowizn z tytułu nabycia spadku (Informacja 7-9/2004, str. 79). 

Skarga oddalona (wyrok z dnia 24.11.2005 r., sygn. akt FSK 
2661/04). 

RPO-486759-VI/04 z dnia 25 października 2004 r. – skarga kasa-
cyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, 
oddalającego skargę na decyzję Izby Skarbowej utrzymującą w mocy de-
cyzję Urzędu Skarbowego w sprawie obciążania kosztami postępowania 
(Informacja 7-9/2004, str. 80). 

Skarga oddalona (wyrok z dnia 24.11.2005 r., sygn. akt FSK 
2662/04). 

RPO-459559-X/03 z dnia 26 października 2004 r. – skarga kasa-
cyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy 
w sprawie ze skargi Marleny J. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbo-
wej w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego (Informacja 
10-12/2004, str. 80). 

Skarga kasacyjna oddalona (wyrok z dnia 7.12.2005 r., sygn. akt 
FSK 2580/04). 
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RPO-416036-IV/02 z dnia 22 czerwca 2005 r. –  skarga na decyzję 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie udziele-
nia pozwolenia na użytkowanie (Informacja 4-6/2005, str. 75). 

Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 25.01.2006 r., sygn. akt VII 
SA/Wa 909/05). 

RPO-455687-X/03 z dnia 1 sierpnia 2005 r. – przystąpienie 
Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania ze skargi kasacyjnej 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Olsztynie w sprawie ze skargi Rady Miasta B. na 
zarządzenie zastępcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w przedmio-
cie wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta B. (Informacja 7-9/2005, 
str. 72). 

Skarga oddalona (wyrok z dnia 10.01.2006 r., sygn. akt II OSK 
747/05).

RPO-504675-IV/05 z dnia 30 września 2005 r., Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Warszawie – przystąpienie Rzecznika Praw Oby-
watelskich do postępowania ze skargi Renaty i Janusza R. na decyzję 
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 27.06.2005 r. utrzy-
mującą w mocy decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
z dnia 11.05.2005 r. odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie 
stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Śląskiego zatwierdzającej 
projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla odcinka 
autostrady A4 (Informacja 7-9/2005, str. 72). 

Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 15.12.2005 r., sygn. akt VII 
SA/Wa 1070/05). 
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VII. WNIOSKI DO TRYBUNAŁU 
KONSTYTUCYJNEGO. ZGŁOSZENIA UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIACH W SPRAWIE SKARG 
KONSTYTUCYJNYCH

W okresie objętym Informacją Rzecznik Praw Obywatelskich skiero-
wał do Trybunału Konstytucyjnego następujące wnioski: 

RPO-521468-I/05 z dnia 24 stycznia 2006 r. – w sprawie tzw. 
ustawy medialnej.

Rzecznik Praw Obywatelskich zakwestionował następujące przepisy 
ustawy z dnia 29.12.2005 r. o przekształceniach i zmianach w podziale 
zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach 
łączności, radiofonii i telewizji:
–  art. 21 ust. 1 na podstawie którego wygasła kadencja dotychczaso-

wych członków KRRiT i doszło do przerwania ciągłości funkcjonowa-
nia konstytucyjnego organu administracji publicznej. 

–  art. 6 ust. 1 poszerzający zadania KRRiT o inicjowanie i podejmowanie 
działań w zakresie ochrony zasad etyki dziennikarskiej. W ten sposób 
przypisano organowi państwowemu funkcję ustalania standardów po-
stępowania etycznego, a więc zadanie niezgodne z jego istotą. 

–  art. 6 ust. 2 uprawniający Prezydenta RP do powołania i odwołania 
Przewodniczącego KRRiT. Kompetencja ta nie jest wymieniona wśród 
prerogatyw w art. 144 ust. 3 Konstytucji, zatem powołanie Przewodni-
czącego KRRiT przez Prezydenta będzie wymagało kontrasygnaty Prezesa 
Rady Ministrów. Odwołanie Przewodniczącego może nastąpić w każdym 
czasie i bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Tak ukształtowany ustrój 
KRRiT zmienia jej usytuowanie konstytucyjne z niezależnego organu 
kontroli państwowej i ochrony prawa w organ zależny od Prezydenta. 

–  art. 6 ust. 6 w zakresie, w jakim przyznaje nadawcy społecznemu 
uprzywilejowaną pozycję w stosunku do innych nadawców.
Ponadto Rzecznik zaskarżył tryb uchwalenia ustawy. Ustawę medialną 

przyjęto w trybie pilnym, do którego upoważniona jest wyłącznie Rada Mi-
nistrów, tymczasem projekt ustawy był projektem poselskim. Trybu pilnego 
nie stosuje się, jeśli projekt ustawy przewiduje zmiany w zakresie ustroju 
i właściwości władz publicznych, co miało miejsce w tym przypadku. 
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RPO-482611-I/04 z dnia 27 lutego 2006 r. – w sprawie pisowni 
polskich nazwisk przy wpisywaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego 
zagranicznych aktów stanu cywilnego. 

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował wniosek o uznanie przez 
Trybunał Konstytucyjny, że § 4 rozporządzenia Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji z dnia 26.10.1998 r. w sprawie szczegóło-
wych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia 
ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia 
oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i pro-
tokołów jest sprzeczny z art. 27 ust. 1 ustawy – Prawo o aktach stanu 
cywilnego oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP, gdyż został wydany 
z przekroczeniem upoważnienia ustawowego. 

Do naruszeń praw dochodzi najczęściej w sytuacji, gdy nazwisko 
kobiety lub dziecka płci żeńskiej, zakończone na –ski, -cki, -dzki oraz 
w postaci przymiotnika, w zagranicznym akcie stanu cywilnego wpi-
sywane jest w rodzaju męskim, zaś przy jego transkrypcji do polskich 
ksiąg stanu cywilnego wpisywane jest w rodzaju żeńskim. Dzieje się 
to wbrew woli osób zainteresowanych, które posiadając obywatelstwo 
polskie decydują się na stały pobyt za granicą i nie chcą, by nazwisko 
ich przybierało inną formę w miejscu zamieszkania, a inną w Polsce. 
Zdaniem Rzecznika zaskarżony przepis narusza prawo do poszanowania 
życia prywatnego i rodzinnego (art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 Kon-
stytucji RP oraz z art. 8 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka 
i Podstawowych Wolności). 

RPO-489470-VI/04 z dnia 10 marca 2006 r. – w sprawie opodat-
kowania przychodów z kontraktów menedżerskich. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do Trybunału Konstytucyj-
nego art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
dotyczący przychodów uzyskanych na podstawie kontraktów menedżer-
skich. Mimo dokonanych zmian, konstrukcja art. 13 pkt 9 jest nadal 
nieczytelna zarówno dla podatników, jak i dla organów podatkowych. 
Na podstawie obowiązujących przepisów nie można jednoznacznie 
stwierdzić, czy przychody z kontraktów menedżerskich są przychodami 
z działalności wykonywanej osobiście, czy przychodami z pozarolniczej 
działalności gospodarczej. Zaskarżony przepis jest sprzeczny z zasadą 
poprawnej legislacji, wynikającą z art. 2 Konstytucji RP.
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RPO-513011-VI/05 z dnia 27 marca 2006 r. – w sprawie niepre-
cyzyjnego przepisu dotyczącego obowiązkowych wpłat od podmiotów 
związanych z produkcją i dystrybucją filmów, na rzecz Polskiego Insty-
tutu Sztuki Filmowej. 

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o stwierdzenie, że art. 19 ust. 9 
ustawy o kinematografii przyznający dyrektorowi Polskiego Instytutu Sztu-
ki Filmowej uprawnienia organu podatkowego w związku z obowiązkiem 
wpłaty na rzecz Instytutu 1,5% przychodu, narusza zasady poprawnej 
legislacji, a tym samym podważa zaufanie podatników do państwa i stano-
wionego prawa, a więc jedną z zasad demokratycznego państwa prawnego, 
wynikającą z art. 2 Konstytucji RP. Z punktu widzenia prawa podatkowego 
owa „wpłata” jest po prostu podatkiem. Ustawa o kinematografii stanowi, 
iż do należności z tytułu wpłat stosuje się odpowiednio przepisy działu 
III ustawy – Ordynacja podatkowa, a uprawnienia organu podatkowego 
przysługują także dyrektorowi Instytutu, zaś uprawnienia organu odwo-
ławczego – ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego. Ustawa tworzy 
sytuację, w której zainteresowany dochodem z wpłaty Instytut staje się 
jednocześnie organem podatkowym, ściągającym ten podatek. Do podatku 
ustanowionego w postaci „wpłaty” powinno się stosować przepisy całej 
Ordynacji podatkowej. Rzecznik nie kwestionuje potrzeby istnienia Insty-
tutu, ani samej zasady przymusowego gromadzenia środków publicznych 
na realizację misji Instytutu. Zakresem wniosku objęto nieprecyzyjne 
i kolizyjne z innymi ustawami przepisy dotyczące wpłat i nowego organu 
podatkowego, zawarte w ustawie o kinematografii. 

RPO-498410-V/06 z dnia 31 marca 2006 r. – w sprawie opłat za 
używanie lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie mieszkanio-
wym Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. 

Do Rzecznika wpływają liczne skargi od osób zajmujących lokale miesz-
kalne w zasobie mieszkaniowym Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, doty-
czące faktu znacznego podwyższenia opłat za używanie lokalu po wejściu 
w życie ustawy o zmianie ustawy z dnia 16.04.2004 r. o zakwaterowaniu 
Sił Zbrojnych RP oraz niektórych innych ustaw. W szczególności podwyżki 
te dotyczyły osób zajmujących lokale w budynkach wspólnot mieszka-
niowych lub spółdzielni. Na tle skarg pojawił się problem niezgodności 
zawartych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej zasad ustalania 
opłat za używanie lokali w takich budynkach z zasadami wskazanymi 
w ustawie o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP. 

Przepis § 4 ust. 1 rozporządzenia nie przewiduje możliwości ustale-
nia opłat za używanie lokalu w budynkach wspólnot lub spółdzielni na 
poziomie niższym niż 3% wartości odtworzeniowej, zgodnie z obecnie 
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obowiązującą treścią art. 36 ust. 2 ustawy. W związku z tym, automa-
tyzm ustalania opłat na poziomie 3% wartości odtworzeniowej lokalu 
w skali rocznej, wyeliminowany z ustawy, w praktyce obowiązuje nadal, 
na skutek nieuwzględnienia w treści rozporządzenia zmiany brzmienia 
art. 36 ust. 2 ustawy. Ponadto zaskarżony przepis rozporządzenia jest 
niezgodny z upoważnieniem ustawowym zawartym w art. 36 ust. 5 
ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP. 

Modyfikacja wniosku do Trybunału Konstytucyjnego:

RPO-476084-VI/04 z dnia 22 lutego 2005 r. – w sprawie ograniczeń 
dla podatników VAT możliwości zwrotu różnicy oraz obniżenia podatku 
należnego o podatek naliczony (Informacja 1-3/2005, str. 84).

Pismem procesowym z dnia 9.03.2006 r. Rzecznik Praw Obywatel-
skich, modyfikując wniosek z dnia 22.02.2005 r. (sygn. akt K 7/05) 
wniósł o stwierdzenie, że art. 86 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 11.03.2004 
r. o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym przed 
dniem wejścia w życie ustawy z dnia 21.04.2005 r. o zmianie ustawy 
o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
jest niezgodny z art. 2 oraz art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. 

RPO-460547-IV/04 z dnia 17 czerwca 2005 r. – w sprawie zasad 
ustalania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nierucho-
mości znajdujących się w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych, od-
danych na cele mieszkaniowe (Informacja 4-6/2005, str. 82). 

Rzecznik Praw Obywatelskich pismem procesowym z dnia 16.01.2006 r. 
wnosi o umorzenie postępowania. 

Artykułem 6 pkt 1 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wie-
czystego w prawo własności nieruchomości dodany został do art. 17b ust. 
1 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 
pkt 2a. W ocenie Rzecznika dokonana zmiana usuwa istniejący dotychczas 
stan niezgodności ze standardami konstytucyjnymi w zakresie wysokości 
opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na 
cele mieszkaniowe. Okoliczność ta uzasadnia cofnięcie wniosku na podsta-
wie art. 31 ust. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, a w konsekwencji 
umorzenie postępowania przez Trybunał Konstytucyjny. 
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W okresie objętym Informacją Rzecznik Praw Obywatelskich 
przystąpił do następujących skarg konstytucyjnych:

RPO-523562-I/06 z dnia 8 marca 2006 r. – zgłoszenie udziału 
w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Józefa W. połączonej ze 
skargą konstytucyjną spółki AD Drągowski S.A., dotyczącej kompetencji 
asesora w polskim wymiarze sprawiedliwości (sygn. akt SK 7/06). 

RPO-523159-IV/06 z dnia 18 marca 2006 r. – zgłoszenie udziału 
w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki MILIMEX sp. z o.o. 
dotyczącej wykreślenia hipoteki (sygn. akt SK 4/06).

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił następujące stanowisko 
w sprawie: „art. 82 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze jest niezgodny 
z art. 45 ust. 1 oraz z art. 78 w związku z art. 176 ust. 1 Konstytucji RP”.

RPO-527381-II/06 z dnia 31 marca 2006 r. – zgłoszenie udziału 
w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Doroty J. i Tomasza Ż. 
dotyczącej wolności wypowiedzi i wolności prasy – art. 212 § 2 Kodeksu 
karnego (pomówienie) (sygn. akt SK 21/06).

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił następujące stanowisko 
w sprawie: „art. 212 § 2 ustawy z dnia 6.06.1997 r. – Kodeks karny 
jest niezgodny z art. 54 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 3 
w związku z art. 14 Konstytucji RP.”

Penalizacja pomówienia przewidziana w art. 212 § 2 Kodeksu kar-
nego, stanowiąca ingerencję w wolność wypowiedzi i wolność prasy, 
budzi wątpliwości co do pozostawania w granicach zakreślonych 
w art. 31 ust. 3 Konstytucji (ograniczenia praw i wolności), zwłaszcza 
w kontekście odpowiedzialności dziennikarza za naruszenie czci, prze-
widzianej w prawie cywilnym. 

Trybunał Konstytucyjny wydał następujące orzeczenia w sprawie 
wniosków skierowanych przez Rzecznika oraz skarg konstytucyj-
nych, do których przystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich: 

RPO-428205-VI/03 z dnia 8 października 2004 r. – w sprawie 
opłat za wydanie karty pojazdu dla pojazdów sprowadzanych z zagranicy 
(Informacja 10-12/2004, str. 83). 

Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 17.01.2006 r., sygn. akt 
U 6/04). Przepis § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
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z dnia 28.07.2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu traci 
moc obowiązującą z dniem 1.05.2006 r. 

RPO-480404-IV/04 z dnia 25 października 2004 r. – w sprawie 
sposobu ustalania tabel wynagrodzeń dla twórców (Informacja 10-
-12/2004, str. 84).

Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 24.01.2006 r., sygn. akt SK 
40/04). Wyrok został ogłoszony w Dzienniku Ustaw z dnia 9.02.2006 r., Nr 
21, poz. 164. Art. 108 ust. 3 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych traci moc obowiązującą z dniem 1.09.2006 r. 

RPO-480495-VIII/04 z dnia 7 stycznia 2005 r. – w sprawie pozba-
wienia niektórych pracowników samorządowych prawa do dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego (Informacja 1-3/2005, str. 82). 

Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 21.02.2006 r., sygn. akt 
K 1/05). Wyrok został ogłoszony w Dzienniku Ustaw z dnia 1.03.2006 r. 
Nr 34, poz. 243 i z tym dniem orzeczenie weszło w życie. 

RPO-481342-I/04 z dnia 10 marca 2005 r. – w sprawie ograniczeń praw 
wyborczych w wyborach samorządowych (Informacja 1-3/2005, str. 84). 

Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 20.02.2006 r., sygn. akt K 9/05). 
Wyrok został ogłoszony w Dzienniku Ustaw z dnia 1.03.2006 r. Nr 34, poz. 
242 i z tym dniem orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego weszło w życie. 

RPO-460547-IV/04 z dnia 17 czerwca 2005 r. – w sprawie zasad 
ustalania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nierucho-
mości znajdujących się w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych, od-
danych na cele mieszkaniowe (Informacja 4-6/2005, str. 82). 

Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 30.01.2006 r., sygn. 
akt K 19/05). 

RPO-505193-II/05 z dnia 20 czerwca 2005 r. – zgłoszenie udziału 
Rzecznika Praw obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi kon-
stytucyjnej Tomasza D. (Informacja 4-6/2005, str. 83).

Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 16.01.2006 r., sygn. akt SK 
30/05). Wyrok został ogłoszony w Dzienniku Ustaw z dnia 30.01.2006 r., 
Nr 15, poz. 118.

RPO-505746-I/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. – w sprawie wolności 
zgromadzeń (Informacja 4-6/2005, str. 83).
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Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 18.01.2006 r., sygn. akt K 
21/05). Wyrok został ogłoszony w Dzienniku Ustaw z dnia 2.02.2006 r. 
Nr 17, poz. 141 i z tym dniem orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego 
weszło w życie.

RPO-513948-X/05 z dnia 13 października 2005 r. – w sprawie 
zakazu prowadzenia indywidualnej praktyki pielęgniarek i położnych 
w zakładach opieki zdrowotnej na podstawie umów cywilnoprawnych 
(Informacja 10-12/2005, str. 94).

Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 21.12.2005 r., sygn. akt K 45/
05). Wyrok został ogłoszony w Dzienniku Ustaw z dnia 23.12.2005 r., 
Nr 253, poz. 2131. 
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VIII. REAKCJE NA WCZEŚNIEJSZE 
WYSTĄPIENIA RZECZNIKA

1. RPO-496786-II/05 z dnia 17 lutego 2005 r. – w sprawie stoso-
wania przez Policję kontroli operacyjnej rozmów telefonicznych (Infor-
macja 1-3/2005, str. 41).

Prokurator Krajowy – Zastępca Prokuratora Gene-
ralnego (16.01.2006 r.) poinformował, że dane dotyczące 
stosowania w 2004 r. kontroli operacyjnych w trybie okre-
ślonym przepisami ustawy o Policji zostały przedstawione 
przez Zastępcę Prokuratora Generalnego w piśmie z dnia 
14.03.2005 r., które zostało dostarczone do Biura Rzeczni-
ka Praw Obywatelskich z zachowaniem przepisów ustawy 
o ochronie informacji niejawnych. 

2. RPO-383896-XI/01 z dnia 30 czerwca 2005 r. – w sprawie 
przedłużających się prac nad aktem prawnym regulującym warunki 
przeprowadzania badań DNA dla celów sądowych (Informacja 4-6/2005, 
str. 64). 

Minister Zdrowia (4.01.2006 r.) poinformował, że 
konieczne jest przyjęcie rozwiązań prawnych na pozio-
mie ustawowym, z inicjatywy resortu sprawiedliwości. 
Jednocześnie Minister Sprawiedliwości powinien zostać 
upoważniony do uregulowania w porozumieniu z właści-
wymi ministrami poszczególnych kwestii w przepisach 
wykonawczych. Należałoby też rozważyć powołanie zespołu 
roboczego złożonego z przedstawicieli właściwych resortów. 
Minister Zdrowia wystąpił w tej sprawie do Ministra Spra-
wiedliwości. 

3. RPO-498103-VIII/05 z dnia 28 lipca 2005 r. – w sprawie urlo-
pów dla poratowania zdrowia dla nauczycieli mających uprawnienia do 
emerytury (Informacja 7-9/2005, str. 30). 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki 
(8.03.2006 r.) poinformował, że problem skracania urlopów 
dla poratowania zdrowia poruszany jest przede wszyst-
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kim przez tych nauczycieli, którzy nabywają uprawnienia 
emerytalne na podstawie art. 88 ust.1 Karty Nauczyciela, 
a więc uprawnienia do emerytury bez względu na wiek, 
uzależnionej od posiadanego stażu pracy. Nauczycielskie 
uprawnienia emerytalne mają jednak charakter wygasa-
jący, gdyż zgodnie z art. 88 ust. 2a Karty Nauczyciela, na-
uczyciele zachowują je tylko do końca 2007 r. Wydaje się 
zatem, iż wszystkie systemowe regulacje odnoszące się do 
omawianego uprawnienia nauczycieli powinny uwzględniać 
możliwość korzystania z uprawnień emerytalnych przez na-
uczycieli wyłącznie w powszechnym wieku emerytalnym. 

4. RPO-478347-V/04 z dnia 17 sierpnia 2005 r. – w sprawie zarzu-
tów członków spółdzielni mieszkaniowej dotyczących nieprawidłowości 
w funkcjonowaniu spółdzielni (Informacja 7-9/2005, str. 37). 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Bu-
downictwa (07.02.2006 r.) w uzupełnieniu odpowiedzi 
z dnia 17.10.2005 r. poinformował, że w trybie art. 93a 
ustawy – Prawo spółdzielcze został złożony wniosek w dniu 
06.02.2006 r. o przeprowadzenie lustracji w przedmiotowej 
spółdzielni mieszkaniowej. 

5. RPO-476912-IV/04 z dnia 24 sierpnia 2005 r. – w sprawie braku 
podstaw prawnych do żądania odszkodowania za ograniczenia w korzy-
staniu z nieruchomości położonej w odległości mniejszej niż 50 metrów 
od stopy wały przeciwpowodziowego (Informacja 7-9/2005, str. 43).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska (20.01.
2006 r.) przedstawił argumenty uzasadniające stanowisko, 
iż przepis art. 85 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo wodne nie 
jest sprzeczny z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. 

6. RPO-516349-I/05 z dnia 9 listopada 2005 r. – w sprawie wymo-
gów dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych (Informacja 10-12/2005, 
str. 31). 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
(11.01.2006 r.) poinformował, że z interwencją w sprawie 
możliwości przywrócenia terminu do składania wniosku 
zwróciło się obok Rzecznika Praw Obywatelskich, Polskie 
Towarzystwo Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych 
i Sądowych TEPIS oraz spora liczba tłumaczy indywidual-
nych. W tej sytuacji Minister Sprawiedliwości podjął decyzję 
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o rozpoczęciu prac legislacyjnych mających na celu umoż-
liwienie złożenia wniosku o wpis osobom, które nie zrobiły 
tego w wyznaczonym terminie. Projekt nowelizacji ustawy 
znajduje się na etapie konsultacji wewnątrzresortowych. 

7. RPO-518087-III/05 z dnia 10 listopada 2005 r. – w sprawie 
wliczania do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne 
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego (Informacja 10-12/2005, 
str. 32).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki 
Społecznej (10.02.2006 r.) poinformował, że w wystą-
pieniach adresowanych do Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej oraz do ZUS respondenci powołują się na wyrok 
Sądu Najwyższego z dnia 11.07.2002 r. (sygn. akt II UKN 
429/01), w którym Sąd stwierdził, że nauczycielskie dodat-
ki mieszkaniowe nie podlegają składkom na ubezpieczenia 
społeczne. Linia orzecznictwa sądowego w tych sprawach 
od początku nie miała jednolitego charakteru. W ostat-
nim czasie dociera do Ministerstwa coraz więcej sygnałów 
o pojawiających się rozstrzygnięciach potwierdzających 
dotychczasowe stanowisko Ministerstwa i ZUS w spra-
wie obejmowania składkami na ubezpieczenia społeczne 
nauczycielskich dodatków mieszkaniowych. W wyroku 
z dnia 29.09.2005 r. (sygn. akt I UK 83/05) Sąd Najwyższy 
stwierdził, iż nauczycielskie dodatki mieszkaniowe są przy-
chodem ze stosunku pracy zarówno w rozumieniu prze-
pisów podatkowych, jak i rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustala-
nia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytal-
ne i rentowe. Jednocześnie wskazał, że dodatki te stanowią 
podstawę wymiaru składek. Przeciw wyłączeniu nauczy-
cielskich dodatków mieszkaniowych z podstawy wymiaru 
składek dodatkowo przemawia nie tylko zmniejszenie 
dochodów FUS, ale przede wszystkim obniżenie w dalszej 
perspektywie nowo przyznanych emerytur i rent nauczycieli 
zatrudnionych na wsi oraz w małych miejscowościach. 

8. RPO-513178-II/05 z dnia 16 listopada 2005 r. – w sprawie 
uprawnień straży gminnej (miejskiej) do wykonywania czynności z za-
kresu kontroli ruchu drogowego (Informacja 10-12/2005, str. 35). 
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Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (11.01.
2006 r.) zgodził się z poglądem wyrażonym w wystą-
pieniu Rzecznika, iż kompetencja do uregulowania 
w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji w sprawie kontroli ruchu drogowego innych, niż 
wprost wskazane w ustawie – Prawo o ruchu drogowym, 
uprawnień strażników miejskich do dokonywania określo-
nego rodzaju czynności, nie znajduje umocowania w art. 
131 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. 
Minister stwierdził ponadto, że należy rozważyć przy okazji 
przygotowywania projektu nowelizacji przepisów dotyczą-
cych ruchu drogowego potrzebę dokonania stosownych 
zmian w ustawie – Prawo o ruchu drogowym polegających 
np. na przyznaniu uprawnień strażnikom miejskim do 
dokonywania kontroli ruchu drogowego w określonym za-
kresie wprost przepisami omawianej ustawy. 

9. RPO-514224-VI/05 z dnia 21 listopada 2005 r. – w sprawie uisz-
czania przez przedsiębiorców opłat za przejazd po drogach krajowych 
(Informacja 10-12/2005, str. 40). 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Budow-
nictwa (16.02.2006 r.) potwierdził, że istnieje rozbieżność 
pomiędzy przepisem § 5 ust. 6 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 14.12.2001 r. w sprawie uiszcza-
nia przez przedsiębiorców opłat za przejazd po drogach 
krajowych z przepisami ustawy o transporcie krajowym. 
W Ministerstwie Transportu i Budownictwa trwają prace 
nad nowym projektem rozporządzenia, w którym zostaną 
wskazane przypadki, które będą zaliczone do naruszenia 
w wykonywaniu transportu drogowego lub przewozu na 
potrzeby własne z nieprawidłowo wypełnioną kartą opłaty 
drogowej, a nie będą – jak do tej pory – powodować nie-
ważności karty. Projekt ten w najbliższym czasie zostanie 
przekazany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji 
społecznych, a także umieszczony na stronach interneto-
wych Ministerstwa. 

10. RPO-517325-XI/05 z dnia 22 listopada 2005 r. – w sprawie 
stanu przestrzegania praw małoletnich cudzoziemców bez opieki, ubie-
gających się o status uchodźcy (Informacja 10-12/2005, str. 42). 
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Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (04.01.
2006 r.) poinformował, że kwestia uszczegółowienia trybu 
doprowadzania małoletnich cudzoziemców do placówek 
będzie przedmiotem inicjatywy ustawodawczej. Działania 
podejmowane przez organy Straży Granicznej wobec tej 
grupy małoletnich są przedmiotem stałego nadzoru ze 
strony Komendanta Głównego Straży Granicznej. W ra-
mach tych działań opracowano zalecenia dla podległych 
organów w sprawach zatrzymań małoletnich, przeprowa-
dzania badań lekarskich potwierdzających rzeczywisty 
wiek oraz zachowania w toku procedury wydalenia z 
terytorium RP standardów przewidzianych w Konwencji 
o prawach dziecka. 

11. RPO-499797-XI/05 z dnia 22 listopada 2005 r. – w sprawie bra-
ku możliwości uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego przez rodziców za-
stępczych dziecka niepełnosprawnego (Informacja 10-12/2005, str. 41). 

Minister Pracy i Polityki Społecznej (19.12.2005 r.) po-
informował, że wyłączenie z prawa do świadczeń rodzinnych 
rodzin zastępczych było decyzją świadomie podjętą już na 
etapie opracowywania założeń do ustawy o świadczeniach 
rodzinnych, podyktowaną przyjętą przy pracach nad usta-
wą zasadą unikania kumulacji w jednej rodzinie świadczeń 
socjalnych z różnych źródeł. Inną przesłanką była wysokość 
pomocy pieniężnej udzielanej z budżetu państwa rodzinie 
przyjmującej na wychowanie dziecko w ramach rodziny za-
stępczej. W Ministerstwie prowadzona jest obecnie analiza 
różnych możliwych rozwiązań w celu wyboru wariantu wy-
chodzącego naprzeciw oczekiwaniom rodzin zastępczych. 

12. RPO-420816-V/02 z dnia 24 listopada 2005 r. – w sprawie 
kosztów lustracji spółdzielni mieszkaniowych (Informacja 10-12/2005, 
str. 46). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
(6.01.2006 r.) poinformował, że przepisy ustawy – Prawo 
spółdzielcze dotyczące lustracji w spółdzielniach, w szcze-
gólności w zakresie zasad pokrywania kosztów lustracji, 
mogą wywoływać rozbieżne interpretacje. W Ministerstwie 
Sprawiedliwości podjęte zostaną prace analityczne, których 
przedmiotem będzie przegląd i analiza aktualnego stanu 
prawnego i praktyki w zakresie zasad ustalania opłat za ba-
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danie lustracyjne. W zależności od wniosków, jakie zostaną 
sformułowane w następstwie takich badań, rozważona bę-
dzie ewentualność wystąpienia z inicjatywą legislacyjną. 

13. RPO-398773-XI/02 z dnia 24 listopada 2005 r. – w sprawie 
realizacji programu pomocy dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych 
niepełnosprawnością (Informacja 10-12/2005, str. 47). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (11.01.
2006 r.) poinformował, że uwagi Rzecznika będą wykorzy-
stane podczas dalszych prac w ramach Programu Rządo-
wego Pilotaż 2005-2007 „Wczesna, wielospecjalistyczna, 
kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku 
zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawne-
mu oraz jego rodzinie”. Program ten, przyjęty przez Radę 
Ministrów w dniu 12.09.2004 r. i realizowany od 2005 r., 
pozwoli na wypracowanie standardów działania w zakresie 
kompleksowej, międzyresortowej opieki nad dziećmi niepeł-
nosprawnymi. Po zakończeniu pilotażu standardy te będą 
mogły zostać zastosowane w skali całego kraju. Zgodnie 
z Zarządzeniem Nr 3 Prezesa Rady Ministrów z dnia 
7.01.2005 r. powołano Międzyresortowy Zespół ds. Koordy-
nacji Zadań Wynikających z Pilotażu Programu Rządowego 
„Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordyno-
wana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnospraw-
nością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie”. W 2006 
r. przewidywane jest utworzenie stałego zespołu roboczego 
ds. koordynacji i monitorowania programu. Wydaje się 
zasadnym rozważenie możliwości zmiany art. 27 ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych, dotyczącej ewentualnej delegacji dla Mini-
stra Zdrowia dopiero po przeprowadzeniu analizy wyników 
pilotażu. 

14. RPO-230517-VII/96 z dnia 29 listopada 2005 r. – w sprawie 
leczenia i terapii zaburzeń u sprawców przestępstw o charakterze sek-
sualnym (Informacja 10-12/2005, str. 50). 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (02.02.
2006 r.), uwzględniając w całości argumentację Rzecznika 
Praw Obywatelskich, wystąpił do Ministra Zdrowia sygna-
lizując pilną konieczność wdrożenia nowych rozwiązań 
ustawowych w zakresie sposobów postępowania ze spraw-
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cami przestępstw o charakterze seksualnym. W piśmie tym 
poinformował, że stosowane dotychczas formy oddziaływań 
terapeutycznych w jednostkach penitencjarnych uznać 
należy za daleko niewystarczające wobec nieprzygotowania 
placówek służby zdrowia do leczenia i rehabilitacji osób 
wykazujących zaburzenia preferencji seksualnych po ich 
zwolnieniu z zakładu karnego. Wskazał również na pilną 
potrzebę opracowania koncepcji oddziaływań terapeutycz-
nych specjalnie dla skazanych z zaburzeniami preferencji 
seksualnych, które mogłyby zostać wdrożone zarówno w 
oddziałach terapeutycznych zakładów karnych, jak i poza 
tymi oddziałami oraz na możliwość wykorzystania doświad-
czeń innych krajów, w których odnotowano spadek powrot-
ności do przestępstw o charakterze seksualnym. 

15. RPO-518471-X/05 z dnia 30 listopada 2005 r. – w sprawie 
odszkodowań za szkody w uprawach wyrządzone przez zwierzynę łowną 
(Informacja 10-12/2005, str. 52). 

Minister Środowiska (11.01.2006 r.) poinformował, że 
wykluczające się wzajemnie interesy rolników oraz dzier-
żawców i zarządców obwodów łowieckich są przyczyną po-
wstawania konfliktów na tle szacowania szkód i wypłaty za 
nie odszkodowań. Z informacji napływających od rolników 
i kół łowieckich wynika, że obie strony dopuszczają się 
nieprawidłowości. Coraz częściej rolnicy zawyżają żądania 
w stosunku do rzeczywistych szkód chcąc uzyskać możli-
we wysokie odszkodowanie, nie zawsze adekwatne do po-
niesionych strat. Z drugiej strony zdarza się, że dzierżawcy 
i zarządcy obwodów łowieckich zbyt późno powiadamiają 
poszkodowanych o planowanym szacowaniu, bądź w ogó-
le odmawiają szacowania powołując się na art. 48 pkt 4 
ustawy – Prawo łowieckie, co poszkodowani kwestionują 
nie znając obowiązujących przepisów. Kwestia terminu za-
wiadomienia poszkodowanego o szacowaniu może zostać 
rozwiązana przy najbliższej nowelizacji rozporządzenia Mi-
nistra Środowiska w sprawie sposobu postępowania przy 
szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody 
w uprawach i płodach rolnych. Postulaty rolników do-
tyczące przekazania kompetencji w zakresie szacowania 
szkód organom samorządu powiatowego, gminnego lub 
ośrodkom doradztwa rolniczego należy uznać za chybione, 
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bowiem większość spraw związanych z odszkodowaniami 
załatwiana jest polubownie. Szacowanie szkód łowieckich 
wymaga fachowej wiedzy, którą dysponują myśliwi. Prze-
kazanie szacowania szkód innym podmiotom pociągałoby 
za sobą dodatkowe koszty, często przekraczające wyso-
kość samej szkody. 

16. RPO-511166-XI/05 z dnia 1 grudnia 2005 r. – w sprawie ro-
dzin zastępczych oraz opieki nad dziećmi niedostosowanymi społecznie 
(Informacja 10-12/2005, str. 52). 

Minister Pracy i Polityki Społecznej (18.01.2006 r.) 
uważa, że nie ma potrzeby wprowadzania uregulowań 
prawnych w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną, zapro-
ponowanych przez środowisko małopolskie. Nie wydaje się 
koniecznym zobligowanie wyłącznie samorządów powiato-
wych do tworzenia specjalistycznych placówek opiekuńczo-
-wychowawczych wsparcia dziennego. Mimo, iż optymalnym 
rozwiązaniem jest tworzenie placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych wsparcia dziennego typu opiekuńczego w naj-
bliższym środowisku dziecka, a placówek specjalistycznych 
jako placówek powiatowych, to lokalne rozwiązania zależą 
od potrzeb występujących na danym terenie. 

Trudno jest zgodzić się z propozycją wprowadzenia dla 
wszystkich placówek opiekuńczo-wychowawczych obowiązku 
pracy w ramach mieszkania usamodzielnienia. Mieszkania 
takie przeznaczone mają być dla dzieci starszych, nie można 
więc taką formą obejmować wszystkich dzieci przebywają-
cych w placówce. Ministerstwo jest za utrzymaniem dotych-
czasowego przedziału płacowego wynagrodzenia dla niespo-
krewnionych z dzieckiem wielodzietnych i specjalistycznych 
rodzin zastępczych. Ministerstwo planuje w tym roku zebrać 
informacje o strukturze rodzin zastępczych, z uwzględnie-
niem zawodowych rodzin zastępczych. Ewentualne zmiany 
w przepisach będą dokonane po analizie tych informacji. 

17. RPO-517392-X/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. – w sprawie zasad 
wydawania karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych (Informacja 
10-12/2005, str. 56). 

Minister Transportu i Budownictwa (14.01.2006 r.) 
poinformował, że w przygotowywanym projekcie nowelizacji 
ustawy – Prawo o ruchu drogowym zaproponuje, aby przy 
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wydawaniu kart parkingowych uwzględniać wszystkie przy-
padki stwierdzonej obniżonej sprawności ruchowej osoby 
niepełnosprawnej, a nie tylko wynikające z kodu „R” lub 
„N”, jak to jest obecnie. 

18. RPO-484537-VI/04 z dnia 5 grudnia 2005 r. – w sprawie od-
mawiania przez operatorów telekomunikacyjnych udostępnienia abo-
nentom szczegółowego wykazu połączeń przychodzących (Informacja 
10-12/2005, str. 56). 

Dyrektor Departamentu Rynku Telekomunikacyjne-
go w Urzędzie Regulacji Telekomunikacji i Poczty (6.01.
2006 r.) poinformował, że wykaz podstawowy wykonanych 
usług telekomunikacyjnych jest obligatoryjnie dostarczany 
abonentowi, nieodpłatnie z fakturą, i obejmuje zestawienie 
płatnych połączeń wychodzących. Drugi rodzaj wykazu to 
szczegółowy wykaz płatnych połączeń dostarczany abonen-
towi na jego pisemne żądanie, za okres nie dłuższy niż 12 
miesięcy poprzedzających złożony wniosek. Odmowa spo-
rządzenia wykazu połączeń przychodzących, o ile nie ma 
charakteru rozliczeniowego, nie narusza obowiązujących 
przepisów i leży w sferze swobodnego uznania przedsiębior-
cy telekomunikacyjnego. Prezes Urzędu uznaje wszczęcie 
postępowania kontrolnego w przedmiotowej sprawie za 
nieuzasadnione. 

19. RPO-513820-I/05 z dnia 7 grudnia 2005 r. – w sprawie po-
zbawienia możliwości uzyskania tytułu zawodowego przez absolwentów 
studiów specjalnych (Informacja 10-12/2005, str. 62). 

Minister Edukacji i Nauki (03.01.2006 r.) poinformo-
wał, że przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Naro-
dowej i Sportu z dnia 23.07.2004 r. w sprawie rodzajów 
dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzorów dyplomów 
wydawanych przez uczelnie, nie dają podstaw do nadawa-
nia tytułu zawodowego absolwentom studiów specjalnych, 
którzy ukończą te studia po 1.01.2005 r. W opinii Ministra 
nie ma podstaw do dokonania interpretacji na korzyść 
osób, które podjęły kształcenie przed dniem wejścia w ży-
cie rozporządzenia. Poprzednio obowiązujące przepisy nie 
zawierały tytułu zawodowego: „magister studiów specjal-
nych”. Tytuły zawodowe były enumeratywnie wymienione 
w rozporządzeniu, dlatego trudno zgodzić się z argumen-
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tacją o spodziewanym przez absolwentów studiów specjal-
nych tytule zawodowym magistra studiów specjalnych. 
Jednocześnie Minister pozytywnie ocenia działania władz 
uczelni zmierzające do przekształcenia studiów specjalnych 
w uzupełniające studia magisterskie. 

20. RPO-498410-V/05 z dnia 9 grudnia 2005 r. – w sprawie opłat 
za używanie lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie mieszka-
niowym Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (Informacja 10-12/2005, 
str. 63). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodo-
wej (17.01.2006 r.) poinformował, że projekt rozporządzenia 
MON zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za uży-
wanie lokali mieszkalnych i opłat pośrednich znajduje się 
na końcowym etapie uzgodnień wewnątrzresortowych. Pod-
czas konferencji wewnątrzresortowej w dniu 19.12.2005 r. 
nie wypracowano wspólnego stanowiska w kwestii propono-
wanego przez WAM brzmienia § 4 projektu rozporządzenia 
odnoszącego się do możliwości obniżenia opłat za używanie 
lokalu mieszkalnego położonego w budynku wspólnoty 
mieszkaniowej albo spółdzielni w małych miejscowościach, 
w tym w garnizonach wojskowych. Sytuacja ta spowodowa-
ła, że jednostka organizacyjna merytorycznie odpowiedzial-
na za treść projektu wysłała w dniu 10.01.2006 r. do Mini-
stra Obrony Narodowej procedowany dokument z prośbą 
o rozstrzygnięcie zaistniałej kwestii spornej i ewentualnie 
jego akceptację w wersji proponowanej przez WAM. Po 
podjęciu przez Ministra Obrony Narodowej decyzji w tej 
sprawie, projekt nowelizacji rozporządzenia zostanie nie-
zwłocznie poddany dalszemu procesowi legislacyjnemu. 

21. RPO-520361-II/05 z dnia 12 grudnia 2005 r. – w sprawie in-
formacji pojawiających się w mediach o przewożeniu przez terytorium 
Polski bądź przetrzymywaniu w Polsce członków terrorystycznej orga-
nizacji Al-Kaida (Informacja 10-12/2005, str. 64). 

Koordynator ds. Służb Specjalnych (16.02.2006 r.) 
poinformował, że stosowne działania i czynności zostały 
przez niego zainicjowane i są realizowane. 
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22. RPO-509881-I/05 z dnia 13 grudnia 2005 r. – w sprawie lekar-
skiego egzaminu państwowego (Informacja 10-12/2005, str. 64). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (16.01.
2006 r.) poinformował, że Ministerstwo podejmie działania 
dotyczące nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 24.03.2004 r. w sprawie stażu podyplomowego leka-
rza i lekarza dentysty. Planowane jest skreślenie przepisu 
§ 20 ust. 5 tego rozporządzenia mówiącego, że wynik egza-
minu nie stanowi decyzji administracyjnej w rozumieniu Ko-
deksu postępowania administracyjnego. Ponadto w noweli-
zacji rozporządzenia zostanie wprowadzony tryb odwoławczy 
dla osób zdających Lekarski Egzamin Państwowy. 

23. RPO-514385-X/05 z dnia 13 grudnia 2005 r. – w sprawie 
braku obowiązku informowania obywateli o zmianie numeru PESEL 
(Informacja 10-12/2005, str. 65). 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (1.02.
2006 r.) przyznał, że może dochodzić do sytuacji niedo-
informowania obywateli o nadaniu lub zmianie numeru 
PESEL. W celu zapobieżenia powstawaniu wątpliwości 
zasygnalizowanych w wystąpieniu Rzecznika, przy przygo-
towywaniu projektu nowelizacji przepisów dotyczących ewi-
dencji ludności i dowodów osobistych, rozważona zostanie 
kwestia dokonania stosownych zmian. Do czasu opraco-
wania projektu nowelizacji ustawy w omawianym zakresie, 
MSWiA wystosuje pismo do Dyrektorów Wydziałów Spraw 
Obywatelskich i Migracji Urzędów Wojewódzkich nadzoru-
jących sprawy z zakresu ewidencji ludności, z zaleceniem 
przypomnienia organom gmin o potrzebie informowania 
obywateli o zmianie numeru PESEL. W piśmie MSWiA 
zaproponuje, aby kierownicy Urzędów Stanu Cywilnego 
przy sporządzaniu aktu urodzenia dziecka informowali 
rodziców, że dziecko zostanie zameldowane w trybie art. 
14 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobi-
stych, a informacje o nadanym dziecku numerze PESEL 
uzyskają w organie gminy, w komórce ewidencji ludności 
w ciągu miesiąca od daty zameldowania. Pozostałe osoby 
dopełniające obowiązku meldunkowego, dla których organ 
gminy wystąpił o nadanie numeru PESEL, będą mogły 
uzyskać informację o nadanym numerze w tym organie 
w ciągu miesiąca od daty zameldowania. 
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24. RPO-516676-II/05 z dnia 14 grudnia 2005 r. – w sprawie 
długotrwałości postępowań przygotowawczych spowodowanej prze-
dłużającym się okresem oczekiwania na opinie biegłych (Informacja 
10-12/2005, str. 65). 

Prokurator Krajowy – Zastępca Prokuratora General-
nego (16.01.2006 r.) poinformował, że aktualne pozostają 
uwagi dotyczące przyczyn istniejącego stanu rzeczy, jak 
i działań podejmowanych w celu skrócenia oczekiwania 
na opinie biegłych, przedstawione w odpowiedziach z dnia 
16.09.2002 r. i 3.12.2003 r. na wcześniejsze wystąpie-
nia Rzecznika w tej sprawie (RPO-400241-II/02 z dnia 
27.08.2002 r. oraz RPO-446637-II/03 z dnia 5.11.2003 r.). 
Usprawnieniu współpracy sądu i prokuratury z biegłymi 
służyć będzie także opracowywany obecnie w Ministerstwie 
projekt ustawy o biegłych. Niezależnie od powyższego, 
w ramach przygotowywanej reformy sądownictwa, przewidu-
je się potrzebę podjęcia nowych działań, m.in. zmierzających 
do zmiany dotychczasowego sposobu rekrutacji biegłych 
specjalności pozakryminalistycznych oraz do rozbudowy 
policyjnych zakładów kryminalistyki. W prokuraturach 
apelacyjnych zbadano akta pięciu spraw wymienionych w 
wystąpieniu Rzecznika; w czterech sprawach decyzje o za-
wieszeniu postępowania uznano za niezasadne. Prokurator 
Generalny w celu zapewnienia jednolitej praktyki prokura-
torskiej skierował do podległych prokuratorów pismo przy-
pominające o braku podstaw do zawieszania postępowania 
z uwagi na zarządzoną i trwającą czynność procesową. 

25. RPO-422456-II/02 z dnia z dnia 15 grudnia 2005 r. – w sprawie 
uchybień popełnianych w toku postępowań przygotowawczych (Informa-
cja 10-12/2005, str. 66).

Zastępca Prokuratora Generalnego (30.01.2006 r.) po-
informował, że problematyka poprawy jakości oraz spraw-
ności postępowań przygotowawczych pozostaje w stałym 
zainteresowaniu Prokuratury Krajowej, jak i funkcjonują-
cego w podległych jednostkach prokuratury nadzoru służ-
bowego i instancyjnego. Przekazane przez Rzecznika Praw 
Obywatelskich uwagi w zakresie nieprawidłowości nadal 
stwierdzanych w toku badania akt, przekazano wszystkim 
prokuratorom apelacyjnym w piśmie z dnia 27.01.2006 r., 
z jednoczesnym przypomnieniem potrzeby respektowania 
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zaleceń Prokuratury Krajowej zawartych w piśmie z dnia 
25.02.2003 r. 

26. RPO-520753-VI/05 z dnia 15 grudnia 2005 r. – w sprawie 
warunków podróżowania pasażerów „Kolei Mazowieckich” (Informacja 
10-12/2005, str. 67).

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
(21.03.2006 r.) poinformował, że kwestionowane działania 
„Kolei Mazowieckich” należy zakwalifikować jako niewła-
ściwe spełnienie świadczenia przez jedną ze stron umowy. 
Fakt, że działania dotykają znaczną liczbę podróżnych nie 
jest równoznaczny z naruszeniem zbiorowego interesu kon-
sumentów. W ocenie Prezesa UOKiK mamy do czynienia 
w tej sprawie z wielością indywidualnych roszczeń cywil-
noprawnych. Podstawę takich roszczeń może stanowić 
art. 14 ust. 1 ustawy – Prawo przewozowe nakładający 
na przewoźnika obowiązek zapewnienia podróżnym od-
powiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wy-
gody i należytej obsługi. Przyczyn pogorszenia warunków 
podróżowania pociągami „Kolei Mazowieckich” należy 
upatrywać we wprowadzonych przez tego przedsiębiorcę 
zmianach rozkładu jazdy. Interwencja Prezesa UOKiK 
w tej sprawie miałaby charakter regulacyjny, co wykracza-
łoby poza kompetencje tego organu. Zgodnie z art. 10 ust. 
1 ustawy o transporcie kolejowym, centralnym organem 
administracji rządowej, do którego zakresu należy regula-
cja transportu kolejowego jest Prezes Urzędu Transportu 
Kolejowego. 

27. RPO-512517-V/05 z dnia 19 grudnia 2005 r. – w sprawie zasad 
finansowych przekształcania spółdzielczych praw do lokali w spółdziel-
niach mieszkaniowych (Informacja 10-12/2005, str. 67).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Bu-
downictwa (19.01.2006 r.) poinformował, że podjęto prace 
nad projektem nowelizacji ustawy o spółdzielniach miesz-
kaniowych. W szczególności przewiduje się wprowadzenie 
w art. 11 (1) i art. 12 nowych regulacji określających zasa-
dy rozliczeń z tytułu przekształcenia spółdzielczych praw 
do lokali w prawa własności lokali, a także możliwość ko-
rzystniejszego niż w ustawie określenia tych zasad przez 
spółdzielnie w swoich statutach. Z uwagi na stosunkowo 
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krótki okres obowiązywania art. 93a Prawa spółdzielczego 
dokonywanie jego zmian obecnie nie byłoby uzasadnione. 
Analiza napływających wniosków i skarg pozwoli w dalszej 
perspektywie na ocenę jego przydatności i rozważenie kie-
runków jego ewentualnych zmian. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
(16.02.2006 r.) poinformował, że wskutek wyroku Trybu-
nału Konstytucyjnego z dnia 20.04.2005 r., (sygn. akt K 
42/02) utracił moc obowiązującą art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 
19.12.2002 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszka-
niowych oraz niektórych innych ustaw. Z treści uzasadnie-
nia wyroku nie można wysnuć jednoznacznego wniosku, że 
bezpośrednim skutkiem utraty mocy obowiązującej przez 
art. 3 pkt 2 jest przywrócenie mocy obowiązującej przepisu 
art. 108a ustawy – Prawo spółdzielcze. Orzecznictwo Try-
bunału Konstytucyjnego nie jest w tym zakresie jednolite, 
podobnie jak poglądy doktryny. Istnieje zatem potrzeba in-
terwencji ustawodawcy. Przed podjęciem stosownej inicja-
tywy Ministerstwo Sprawiedliwości przeprowadzi konieczne 
konsultacje międzyresortowe. 

28. RPO-506988-XI/05 z dnia 22 grudnia 2005 r. – w sprawie 
potrzeby rozważenia ponownej zmiany art. 41 Kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego (Informacja 10-12/2005, str. 68). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
(26.01.2006 r.) podtrzymuje stanowisko wyrażone w tej spra-
wie w piśmie z dnia 14.07.2005 r., będącym odpowiedzią na 
wystąpienie Rzecznika z dnia 16.06.2005 r. Jednocześnie 
poinformował, iż Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilne-
go prowadzi prace nad nowelizacją Kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego, w tym przepisu art. 52 k.r.o. Proponowane 
zmiany zmierzają do ułatwienia wierzycielom zaspokojenia 
wierzytelności nie wynikających z czynności prawnych. 

29. RPO-462665-II/04 z dnia 29 grudnia 2005 r. – w sprawie przy-
padków nieprzestrzegania przez pracodawców praw osób zatrudnionych 
(Informacja 10-12/2005, str. 70). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
(27.02.2006 r.) przekazał dane statystyczne obejmujące 
prawomocne skazania za rok 2004 i I półrocze 2005 r. 
w odniesieniu do wykroczeń z art. 281-283 Kodeksu pracy 



oraz art. 218 § 1, 219, 220 § 1 i 221 Kk za rok 2004. Z roku 
na rok wzrasta liczba orzeczeń, które nie są wykonywane. 
Ustawą z dnia 2.07.2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 
wprowadzono rozwiązania zmierzające do reformy egzekucji 
sądowej. Istota zmian ma na celu stworzenie mechanizmów 
poprawiających skuteczność egzekucji orzeczeń sądowych. 
Zgodnie z art. 797 Kpc, we wniosku lub żądaniu przepro-
wadzenia egzekucji z urzędu należy wskazać świadczenie, 
które ma być spełnione oraz sposób egzekucji. Przepisy 
zobowiązują wierzyciela do wskazania majątku, z którego 
ma być prowadzona egzekucja. Do prezesów sądów okrę-
gowych skierowano pismo zwracające uwagę na potrzebę 
przestrzegania obowiązku zawiadamiania o przestępstwie, 
wynikającego z art. 304 § 2 Kpk.

30. RPO-440126-II/03 z dnia 30 grudnia 2005 r. – w sprawie 
śledztwa dotyczącego zawierania z ajentami sieci handlowej „Żabka 
Polska S.A.” niekorzystnych umów przez właścicieli firmy (Informacja 
10-12/2005, str. 71).

Prokurator Krajowy (13.01.2006 r.) poinformował, iż 
nie stwierdzono rażących uchybień w dotychczasowym 
przebiegu toczącego się w Prokuraturze Rejonowej śledztwa 
w sprawie łamania praw pracowniczych w sklepach sieci 
„Żabka Polska S.A.”.  Mając jednak na względzie medialny 
rozgłos dotyczący wymienionej sprawy, jak i napływające 
do Prokuratury Krajowej pisma wyrażające niezadowolenie 
ze sposobu jej prowadzenia, Prokurator Krajowy uznał za 
celowe przekazanie tego śledztwa do innej jednostki orga-
nizacyjnej prokuratury. 
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IX. OŚWIADCZENIA I APELE RZECZNIKA PRAW 
OBYWATELSKICH

Apel Rzecznika Praw Obywatelskich do środowisk prawniczych, 
opublikowany w „Rzeczpospolitej” z dnia 24.02.2006 r.:

W związku z nasilającymi się napięciami i konfliktami w środowi-
skach prawniczych zwracam się do wszystkich osób, którym zależy na 
prawidłowym funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości i respektowaniu 
praw obywatelskich w Polsce z apelem o porozumienie. Wiele wypowiedzi 
płynących ze strony rozmaitych środowisk, sędziów, adwokatów, proku-
ratorów, z Ministerstwa Sprawiedliwości, z Trybunału Konstytucyjnego, 
z parlamentu, ze środowisk akademickich oraz mediów dowodzi drama-
tycznego rozłamu dzielącego przedstawicieli tych środowisk. 

W przekonaniu Rzecznika Praw Obywatelskich sytuacja taka nie 
służy dobru Polski ani jej obywatelom. Narastający konflikt uniemożli-
wia prawidłowe działanie oraz reformę sytemu prawa i wymiaru spra-
wiedliwości. Wskazane jest w szczególności, aby doszło do możliwego 
porozumienia między ministrem, który podejmuje odpowiedzialne za-
danie reformy wymiaru sprawiedliwości, a środowiskami prawniczymi, 
które w przeprowadzeniu tej reformy powinny być i są zainteresowane. 
Zadaniem Rzecznika będzie podejmowanie działań zmierzających  do 
stworzenia warunków umożliwiających wygaszenie konfliktu i nawią-
zania niezbędnej współpracy. W pierwszym rzędzie Rzecznik Praw Oby-
watelskich zwrócił się do Przewodniczącego Porozumienia Organizacji 
i Zawodów Prawniczych Pana Prezesa Zbigniewa Klejmenta o podjęcie 
inicjatywy spotkania na forum Porozumienia przedstawicieli wszystkich 
zawodów prawniczych celem zainicjowania współdziałania z Ministrem 
Sprawiedliwości w pracach nad niezbędną reformą wymiaru sprawie-
dliwości. Nie wolno nam zapominać o spoczywającej na nas wszystkich 
odpowiedzialności za realizację założeń państwa prawa tak dalece od-
biegających od rzeczywistości. Realizacja tych założeń jest  wspólnym 
powołaniem i obowiązkiem nas wszystkich jako prawników. 
Warszawa, 23 lutego 2006 r.

Dr Janusz Kochanowski
Rzecznik Praw Obywatelskich
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INFORMACJA

dotycząca działań Rzecznika Praw Obywatelskich w związku 
z katastrofą na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich

 W związku ze skutkami zawalenia się hali wystawowej na terenie 
Międzynarodowych Targów Katowickich w trakcie trwającej tam impre-
zy, stosownie do dyspozycji Rzecznika Praw Obywatelskich dr Janusza 
Kochanowskiego, podjęto szereg przedsięwzięć, dotyczących przyczyn 
i przesłanek katastrofy i sposobu przeprowadzenia akcji ratowniczej 
oraz pomocy dla rodzin ofiar śmiertelnych oraz osób poszkodowanych 
w katastrofie.
I.  W dniach 2–3 lutego 2006 r., powołany doraźnie zespół pracowni-

ków Biura Rzecznika Praw Obywatelskich prowadził w Katowicach 
badania, dotyczące działania administracji publicznej, związane 
z prowadzeniem akcji ratunkowej. Dokonane ustalenia uprawnia-
ły do wysokiej oceny akcji ratowniczej, podjętej przez Państwo-
wą Straż Pożarną, Policję oraz służby ratownictwa medycznego. 
Zwraca uwagę dobra organizacja akcji od samego jej początku, 
a także harmonijna współpraca zaangażowanych w niej służb. Na 
podkreślenie zasługuje ofiarność i poświęcenie funkcjonariuszy 
PSP i Policji uczestniczących w akcji, a także spontaniczne i ofiarne 
włączenie się okolicznych mieszkańców oraz załogi usytuowanego 
w pobliżu miejsca katastrofy Hotelu Uniwersyteckiego, do bezpo-
średniej pomocy osobom wyprowadzanym z miejsca katastrofy (go-
rące napoje, kołdry, koce, okrycia, udzielenie schronienia itp.). 

   Bardzo pozytywnie ocenić należy pomoc dla rodzin ofiar oraz osób 
poszkodowanych, udzielaną w czasie trwania akcji ratowniczej. Zor-
ganizowano doraźnie pomoc psychologiczną, zaangażowano w tym 
ok. 70 psychologów policyjnych i Żandarmerii Wojskowej. Urucho-
miono stosownie organy pomocy społecznej. W znaczącym wymiarze 
do pomocy włączyła się Caritas Archidiecezji Katowickiej. Okręgowa 
Izba Adwokacka w Katowicach oraz kancelarie adwokackie, a także 
Biura Porad Obywatelskich z terenu Śląska, zadeklarowały bezpłat-
ną pomoc prawną. Jedna z korporacji taksówkarskich świadczyła 
bezpłatnie usługi transportowe. Firma reasekuracyjna, w której 
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ubezpieczony był od odpowiedzialności cywilnej właściciel zawalone-
go obiektu, przeznaczyła kwotę 5 mln. zł. na odszkodowania, a także 
poinformowała o zamiarze wypłacenia odszkodowań niezależnie od 
wyników śledztwa w sprawie przyczyn katastrofy. Odnotować też 
należy spontaniczne oddawanie krwi przez honorowych dawców.

   Doświadczenia, uwagi i opinie przedstawicieli administracji pu-
blicznej oraz uczestników i organizatorów akcji ratowniczej, upraw-
niały do następujących wniosków:

1.  Sprawny przebieg akcji ratowniczej w Katowicach był następstwem 
wcześniej podjętych działań na rzecz stworzenia w Województwie 
Śląskim efektywnego systemu reagowania na sytuacje kryzysowe. 
Województwo było dobrze przygotowane do podjęcia skoordynowa-
nych działań ratowniczych. W strukturze Urzędu Wojewódzkiego 
funkcjonował Wydział Zarządzania Kryzysowego, na bazie którego 
zorganizowano działające całodobowo Centrum Zarządzania Kryzy-
sowego, z zadaniem monitorowania i zbierania informacji o sytuacji 
w województwie. Między komendantami wojewódzkimi Policji i Pań-
stwowej Straży Pożarnej podpisano porozumienie, dotyczące zasad 
i organizacji współdziałania tych służb w sytuacjach kryzysowych. 
Powołano też Centrum Koordynacji Ratownictwa Medycznego, 
działające jako wyspecjalizowana służba Wojewody, ale usytuowa-
ne fizycznie przy Komendzie Wojewódzkiej PSP. Na przełomie lat 
2004 – 2005 prowadzone były ćwiczenia zgrywające wymienionych 
służb. Skuteczność przyjętych zasad potwierdziła się także w toku 
podejmowanych wcześniej działań ratowniczych (np. po katastrofie 
autobusu szkolnego w 2005 r.).

2.  Przyjęte w Województwie Śląskim rozwiązania systemowe, swe oparcie 
prawne znajdowały m. in. w przepisach kompetencyjnych ustawy 
o administracji rządowej w województwie i ustaw samorządowych, 
wynikały także z zaangażowania i dobrej woli administracji i służb 
publicznych w Województwie. Poważnym mankamentem jest jednak-
że brak przepisów specjalnych, dotyczących zarządzania kryzysowego 
w sytuacji, gdy nie jest ogłoszony stan nadzwyczajny lub stan klęski 
żywiołowej, co podejmowanym działaniom nadaje charakter swoistego 
„pospolitego ruszenia”. Najpilniejsze wydaje się więc przyjęcie ustawy 
o zarządzaniu kryzysowym. Równie pilne jest przyspieszenie prac nad 
nową ustawą o ratownictwie medycznym. 

3.  Niezależnie od pilnej potrzeby regulacji w zakresie zarządzania 
kryzysowego oraz ratownictwa medycznego, należałoby rozważyć 
przyjęcie kompleksowej regulacji, dotyczącej stworzenia jedno-
litego systemu ratownictwa. Potrzebna wydaje się kompleksowa 
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ustawa, która określiła by konkretnie zakres właściwości, zadania 
i obowiązki oraz zasady współdziałania poszczególnych organów 
administracji rządowej i samorządowej w województwie, organów 
samorządów powiatowych i gminnych oraz służb publicznych 
i struktur obrony cywilnej. Ustawa ta winna stworzyć warunki 
do podjęcia niezbędnych działań organizacyjno – planistycznych, 
przygotowania niezbędnych struktur zarządzania oraz zapewnie-
nia szkolenia i doskonalenia zawodowego osób uczestniczących 
w tych strukturach, a także zapewnić środki na ich funkcjonowanie. 
Uregulowania wymaga kwestia przygotowania społeczeństwa do 
odpowiedniego zachowania się w sytuacjach kryzysowych. Należało 
by też przewidzieć regulacje, dotyczące konieczności objęcia pomocą 
psychologiczną ofiar i ich rodzin nie tylko na miejscu katastrofy, ale 
także w miejscach ich zamieszkania.

4.  Z doświadczeń z przeprowadzonej akcji ratowniczej wynika po-
trzeba stworzenia sprawnego systemu informowania o ofiarach 
i poszkodowanych w katastrofie. Brak jednego konkretnego ośrodka 
informacji o ofiarach był dodatkowym czynnikiem stresogennym, 
zarówno w odniesieniu do rodzin ofiar jak i uczestników akcji ra-
towniczej. Pożądana byłoby obowiązkowa obecność lekarza oraz 
psychologa przy informowaniu rodzin o ofiarach.

5.  Katastrofa na terenie MTK, a także doniesienia mediów o kolejnych 
przypadkach zawalenia się dachów budynków w związku z nie usu-
nięciem zalegającego śniegu, potwierdzają słuszność działań podję-
tych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w celu spo-
wodowania pilnego wydania przez wojewodów – wypełniających lukę 
w prawie rozporządzeń porządkowych w sprawie usuwania śniegu 
i lodu z budynków i obiektów budowlanych (co wykonane zostało we 
wszystkich województwach do 30 stycznia 2006 r.). Wskazują także 
na potrzebę wzmożenia nadzoru budowlanego. 

II.  W związku z pilną potrzebą stworzenia sprawnego i wydolnego 
systemu ratownictwa medycznego, Rzecznik Praw Obywatelskich 
skierował w dniu 2 lutego 2006 r. wystąpienie do Ministra Zdro-
wia1, w którym na tle pozytywnej oceny akcji ratowniczej wska-
zał na istotne znaczenie możliwości wezwania właściwej pomocy, 
szybkiego dotarcia ratowników na miejsce zdarzenia, udzielania 
fachowej pomocy, koordynacji działań i współdziałania służb ra-
towniczych oraz właściwego przepływu informacji Rzecznik podkre-
ślił, że przyjęta przed pięcioma laty ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. 

1 RPO-524207-X/06
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o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 113, poz. 
1207 ze zm.) nie funkcjonuje zgodnie z zamierzeniami jej autorów, 
ponieważ kolejne rządy odkładały jej wejście w życie, uzasadniając 
to brakiem środków finansowych w budżecie państwa na pełne 
wdrożenie przepisów ustawy. Powołując się na doniesienia mediów 
o zaliczeniu sprawy uruchomienia nowoczesnego systemu ratow-
nictwa medycznego do priorytetów działań Ministra Zdrowia oraz 
o trwających intensywnych pracach nad projektem nowej ustawy 
o systemie ratownictwa medycznego w związku ze zdezaktualizowa-
niem się obowiązujących przepisów, Rzecznik Praw Obywatelskich 
zwrócił się o udzielenie informacji na temat stanu zaawansowania 
prac nad projektem ustawy oraz przewidywanego zakresu regulacji 
i terminu wdrożenia tych przepisów. Rzecznik Praw Obywatelskich 
poprosił również o poinformowanie o działaniach resortu dotyczą-
cych usprawnienia dotychczas działającego systemu ratownictwa 
medycznego oraz możliwości wdrożenia przepisów nie wymagają-
cych wysokich nakładów finansowych z budżetu państwa. 

   W odpowiedzi z dnia 15 lutego 2006 r. Podsekretarz Stanu w Mini-
sterstwie Zdrowia poinformował, że Ministerstwo Zdrowia przygotowa-
ło wstępny projekt nowej ustawy o ratownictwie medycznym. Projekt 
ten będzie poddany dalszym uzgodnieniom międzyresortowym. Do 
czasu przyjęcia i wejścia w życie nowej ustawy o ratownictwie me-
dycznym, co jest przewidywane na dzień 1 stycznia 2007 r., system 
ratownictwa medycznego funkcjonować będzie na dotychczasowych 
zasadach, tj. ratownictwo medyczne przedszpitalne, jak również szpi-
talne oddziały ratunkowe, finansowane będą ze środków NFZ. 

III.  Rzecznik Praw Obywatelskich od dłuższego czasu dopominał się 
o stworzenie warunków dla skutecznej realizacji zadań przez or-
gany nadzoru budowlanego, zwłaszcza na szczeblu podstawowym 
(powiatu). W wystąpieniu do Ministra Transportu i Budownictwa2 
z dnia 20 lutego 2006 r. Rzecznik podjął sprawę niedofinanso-
wania i złej organizacji organów nadzoru budowlanego. Zasy-
gnalizował, iż z informacji uzyskanych przez pracowników Biura 
Rzecznika podczas wizyty w Katowicach, po tragedii związanej 
z zawaleniem się hali targowej, wyłania się dramatyczny obraz 
dotyczący funkcjonowania organów nadzoru budowlanego, zwłasz-
cza szczebla powiatowego. Postępowania administracyjne prowa-
dzone przez organy nadzoru budowlanego trwają bardzo długo, 
z powodu braku pieniędzy na czynności administracyjne, a przede 

2 RPO-475475-IV/04
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wszystkim ze względu na braki kadrowe. Niewielka liczba inspek-
torów, jak również obsługi biurowej inspektoratu nie pozwala na 
sprawne wykonywanie zadań. Częstym problemem jest brak wła-
snego środka transportu do dyspozycji inspektoratu, bądź niskie 
limity na paliwo do samochodów służbowych, co powoduje, że 
inspektorzy sporadycznie wykonują z własnej inicjatywy kontrole. 
Na niedofinansowaniu organów nadzoru budowlanego cierpi także 
jakość czynności orzeczniczych. Aż 36% decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie wydanych przez organy nadzoru budowlanego jest 
uchylanych przez organy wyższego stopnia. 

   Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał na konieczność stworzenia 
bardziej czytelnej struktury i sposobu podporządkowania organów 
nadzoru budowlanego na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. 
Dotychczasowa sytuacja budzi bowiem uzasadnione obawy co do 
sprawnego funkcjonowania organów nadzoru budowlanego, zarówno 
w sferze uprawnień w ramach tzw. policji budowlanej, jak również 
na gruncie ich działalności orzeczniczej. Stan taki może spowodować 
w dłuższej perspektywie zagrożenie dla życia i zdrowia obywateli, 
wynikające z faktu, iż właściwe organy władzy publicznej nie są 
w stanie prawidłowo wywiązać się z nałożonych na nie obowiązków.

   W odpowiedzi z dnia 15 marca 2006 r. sekretarz stanu w Minister-
stwie Transportu i Budownictwa podzielił zastrzeżenia Rzecznika Praw 
Obywatelskich dotyczące działań organów nadzoru budowlanego, in-
formując równocześnie o odjętych pracach legislacyjnych dotyczących 
zmiany organizacji organów nadzoru budowlanego. Zakłada się m. 
in. wzmocnienie organów szczebla podstawowego poprzez powołanie 
okręgowych inspektoratów nadzoru budowlanego, obejmujących 
obszar kilku powiatów. Zakłada się „odzespolenie” tych organów 
i podporządkowanie ich wyłącznie organom wyższego stopnia oraz 
zwiększenie wpływu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego na 
działania organów terenowych. Przewidywane jest też wzmocnienie 
finansowe i kadrowe służb nadzoru budowlanego, co pozwoli na po-
dejmowanie – obok spraw rutynowych, w tym interwencji obywateli 
– zaniedbanych obecnie działań prewencyjnych w zakresie kontroli 
stanu technicznego użytkowanych obiektów budowlanych.

IV.  W toku badań terenowych w dniach 2 –3 lutego 2006 r. dotarły 
sygnały o zdarzeniach negatywnych. Ustalono, że organy Prokura-
tury wszczęły postępowanie wyjaśniające w sprawie bezczeszczenia 
zwłok osób poległych w katastrofie przez pracowników jednej z firm 
pogrzebowych. Potwierdzono także informację uzyskaną wcześniej
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  przez p. Krzysztofa Orszagha – Prezesa Stowarzyszenia Przeciw-
ko Zbrodni im. Jolanty Brzozowskiej – o możliwych przypadkach 
zaboru mienia i środków pieniężnych osób poszkodowanych. 
Wobec zapowiedzi przedstawicieli Policji i organów Prokuratury, 
że wszystkie zgłoszenia osób poszkodowanych zostaną wnikliwie 
zbadane, w dniu 10 lutego 2006 r. zwrócono się do Prokuratora 
Okręgowego w Katowicach o udzielenie Rzecznikowi Praw Oby-
watelskich informacji o wynikach postępowań prowadzonych 
przez podległe organy Prokuratury, w przedmiocie zbezczeszczenia 
zwłok, a także ograbiania ofiar katastrofy. W odpowiedzi Prokura-
tor Okręgowy w Katowicach poinformował o stanie toczącego się 
postępowania w sprawie zbezczeszczenia zwłok ofiar katastrofy 
przez pracowników konkretnego zakładu pogrzebowego, a także 
postępowania dotyczącego ograbiania zwłok przez pracowników 
innego zakładu pogrzebowego, w związku z 4 zawiadomieniami 
o przestępstwie, złożonymi przez 4 zainteresowane osoby.

V.  W ramach monitoringu prowadzonego przez Biuro Rzecznika Praw 
Obywatelskich, dotyczącego pomocy udzielanej rodzinom śmier-
telnych ofiar katastrofy budowlanej na terenie Międzynarodowych 
Targów Katowickich oraz osobom poszkodowanym, w dniu 15 
marca 2006 r. przeprowadzone zostały kolejne badania terenowe. 
W toku tych badań przedstawiciel Biura RPO uzyskał obszerne 
i szczegółowe informacje od Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, 
koordynującego w skali województwa działania pomocowe organów 
administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych. Przepro-
wadził rozmowę z Dyrektorem „Caritas” Archidiecezji Katowickiej. 
Odbył też spotkania oraz przeprowadził rozmowy telefoniczne 
z rodzinami ofiar oraz osobami poszkodowanymi w katastrofie.

   Ustalenia dokonane w czasie badań pozwalają na ocenę, że osobom 
poszkodowanym oraz rodzinom ofiar katastrofy, udzielono różnorodnej 
pomocy zarówno ze strony administracji publicznej, jak i podmiotów 
niepublicznych i osób prywatnych. Formy tej pomocy, to przede wszyst-
kim wsparcie finansowo – materialne, pomoc psychologiczna i prawna. 
Skalę pomocy – w czasie bezpośrednich spotkań i rozmów telefonicz-
nych – osoby zainteresowane oceniły jako satysfakcjonującą.
W ramach pomocy ze strony administracji rządowej na terenie Wo-

jewództwa Śląskiego:
●  ustalono uprawnienie 19 rodzin ofiar katastrofy do jednorazowego 

specjalnego zasiłku celowego w wysokości 5 tys. zł. na wydatki 
związane z pogrzebem;
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●  przyznano specjalny zasiłek jednorazowy w wysokości 1 tys. zł. dla 
239 członków rodzin tych ofiar (w tym 71 dzieci);

●  pokrywane są rzeczywiste koszty (na podstawie dostarczonych faktur 
i rachunków), poniesione w związku z przechowywaniem i trans-
portem zwłok, transportem rodzin przemieszczających się po kraju 
w związku z załatwianiem formalności pogrzebowych i osób poszko-
dowanych do miejsca zamieszkania, zakwaterowaniem i wyżywieniem 
osób poszkodowanych oraz rodzin ofiar w miejscu katastrofy (łączna 
wysokość pomocy w tych formach wynosi ponad 380 tys. zł.);

●  dokonywane są ustalenia dotyczące sytuacji rodzin ofiar katastrofy, 
mających stanowić podstawę do decyzji Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie przyznania rent specjalnych (w toku);

●  Wojewoda Śląski zwrócił się pismem z dnia 6 marca do wszystkich 
wojewodów z apelem o zapewnienie niezbędnej pomocy osobom 
poszkodowanym i rodzinom ofiar, zarówno obecnie, jak i w dalszej 
perspektywie czasowej.

 Pomoc ze strony samorządów polega przede wszystkim na finan-
sowym wsparciu ze środków własnych osób poszkodowanych oraz 
rodzin ofiar. Udzielano też pomocy w naturze w postaci bezpłatnych 
posiłków, opału itp. dla osób potrzebujących. Należałoby wskazać na 
następujące przykłady:
●  władze samorządowe Miasta Chorzowa wypłaciły zapomogi jed-

norazowe w wysokości 2 tys. zł. wszystkim poszkodowanym oraz 
rodzinom ofiar (na łączną kwotę blisko 375 tys. zł.)

●  samorząd Miasta Katowice przeznaczył kwotę 500 tys. zł. na udzie-
lenie pomocy finansowej innym gminom, celem wsparcia finan-
sowego dla zamieszkałych w tych gminach rodzin ofiar katastrofy 
– z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowej zapomogi w wysokości 
5 tys. zł. dla każdej z tych rodzin;

●  Prezydent Miasta Katowice podjął się koordynacji pomocy ze strony 
samorządów terytorialnych z terenu kraju. W odpowiedzi na apel 
Prezydenta Katowic oraz Unii Metropolii Polskich, wpływają środki 
finansowe od innych jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów 
gospodarczych i osób prywatnych, np. samorządu Miasta Poznania 
– 150 tys. zł., Łodzi – 150 tys. zł., Bydgoszczy – 100 tys. zł. Zgroma-
dzono łącznie ponad 710 tys. zł., środki te przekazane zostaną jed-
nostkom samorządu terytorialnego, na terenie których zamieszkują 
rodziny ofiar oraz osoby poszkodowane, z przeznaczeniem na ich 
finansowe wsparcie;

●  Samorząd Miasta i Gminy Tychy udzielił specyficznej pomocy wdowie, 
której Mąż i Syn – ofiary śmiertelne katastrofy – byli współwłaścicie-
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lami firmy produkcyjno – handlowej. Pomoc ta polega na wynajęciu 
i opłaceniu fachowca, którego zadanie polega na wdrożeniu Wdowy 
w sprawy kierowania firmą i prowadzenia działalności gospodarczej.

 Firma ubezpieczeniowa „Allianz – Polska”, w której właściciel za-
walonej hali wystawienniczej ubezpieczony był od odpowiedzialności 
cywilnej, wypłaca zaliczkowo poszkodowanym kwotę 10–30 tys. zł. na 
poczet powstałych roszczeń. Na wypłatę odszkodowań przewidziano 
kwotę 5 mln. zł.
 Godna szczególnego podkreślenia jest aktywna i wielokierunkowa 
działalność „Caritas” Archidiecezji Katowickiej na rzecz pomocy rodzinom 
ofiar i osobom poszkodowanym. Na ten cel „Caritas” zebrał i dysponuje 
kwotą ponad 1 mln. 800 tys. zł. Pomoc udzielana jest w następujących 
formach:
●  jednorazowa pomoc finansowa bezpośrednio po katastrofie dla 

wszystkich osób poszkodowanych przebywających w szpitalach oraz 
dla rodzin ofiar śmiertelnych, w wysokości 1 – 7 tys. zł. (w zależności 
od konkretnej sytuacji obdarowanego), na zaspokojenie najpilniej-
szych potrzeb;

●  pomoc jednorazowa udzielana rodzinom i poszczególnym osobom 
w zależności od potrzeb, w wysokości 1 – 5 tys. zł. (pomocy takiej 
udzielają na swym terenie także inne „Caritas”);

●  pomoc dla członków Związku Hodowców Gołębi Rasowych na od-
tworzenie hodowli;

●  pomoc rzeczowa – zakup wózków inwalidzkich, wykup leków i przed-
miotów ortopedycznych, transport rodzin w związku z pogrzebami, 
transport poszkodowanych do poradni, pokrycie kosztów zakupu 
paliwa osobom przemieszczającym się po kraju w celu załatwiania 
spraw związanych ze skutkami katastrofy;

●  stypendia i renty dla dzieci osób zmarłych w katastrofie, w wysoko-
ści 300 zł. miesięcznie na 1 dziecko – do czasu osiągnięcia pełno-
letności i zakończenia edukacji (na ten cel przeznaczono blisko 450 
tys. zł);

●  objęcie wszystkich osób poszkodowanych oraz rodzin ofiar katastrofy 
indywidualnym programem wsparcia. Program taki opracowywany 
jest z uwzględnieniem sytuacji materialnej i innych potrzeb obję-
tych nim osób i rodzin, ma wymiar długofalowy i przewiduje pomoc 
finansową i rzeczową oraz pomoc dotyczącą leczenia i rehabilitacji, 
wsparcie psychologiczne.

 Na łamach prasy oraz w mediach elektronicznych pojawiają się sy-
gnały o niezadowoleniu niektórych zainteresowanych z zakresu i skali 
pomocy. Sygnały te są wnikliwie badane, w żadnym z przypadków nie 
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stwierdzono faktów pomijania tych osób w udzielaniu zapowiadanej 
pomocy, wymagających interwencji. Wydaje się, że wpływ kształtowa-
nie się oczekiwań w tym względzie, mogą wywierać informacje o wyso-
kości środków pieniężnych, zgromadzonych w celu udzielania pomocy 
poszkodowanym i rodzinom ofiar. Charakterystyczna wydaje się być 
myśl wyrażona w artykule „Łatwiej zebrać niż rozdać” zamieszczonym 
w „Przekroju” z dnia 21 marca 2006 r.: „Łączna suma pieniędzy prze-
znaczonych dla ofiar katastrofy w Chorzowie dochodzi więc do 14 mln. 
zł. Daje to średnio 60 tysięcy na każdą ofiarę chorzowskiej tragedii. 
Tyle że takich pieniędzy nikt jeszcze nie zobaczył”.

Opracowanie: Tomasz Gellert  
Dyrektor Zespołu Administracji Publicznej, 
Zdrowia i Ochrony Praw Cudzoziemców. 
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WYBÓR SPRAW INDYWIDUALNYCH

RPO-403736-II/02
 Rzecznik Praw Obywatelskich, działając z urzędu dokonał anali-
zy akt sprawy postępowania przygotowawczego przeprowadzonego 
przez Prokuraturę Rejonową w K. dotyczącą nieumyślnego nara-
żenia Pani Renaty Ś. na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, 
poprzez pozostawienie w jej jamie brzusznej w dniu 30 listopada 
1999 r. w klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń Centrum Medycznego 
Akademii Medycznej w K. w czasie zabiegu operacyjnego, kleszczy-
ków chirurgicznych, a w konsekwencji spowodowania naruszenia 
czynności narządów ciała pokrzywdzonej powyżej siedmiu dni, na 
skutek przeprowadzenia zabiegu operacyjnego w Klinice Chirurgii 
Ogólnej i Gastroenterologicznej w K. polegającego na usunięciu cia-
ła obcego, tj. o czyn z art. 160 § 2 i 3 Kk w zb. z art. 157 § 1 i 3 Kk 
w zw. z art. 11 § 2 Kk.
 Prokurator zakończył ostatecznie powyższe postępowanie przygo-
towawcze wydanym w dniu 21 lutego 2005 r. postanowieniem o jego 
umorzeniu wobec przedawnienia karalności czynu.
 Wystąpienie do Prokuratora Apelacyjnego w K. poprzedzone do-
konaną przez Rzecznika analizą akt przedmiotowego postępowania 
wskazujące na przedwczesne zakończenie powyższej sprawy, bez wy-
jaśnienia wszystkich istotnych kwestii, spowodowało wydanie polece-
nia uzupełnienia tego postępowania w trybie art. 327 Kpk.

RPO-421191-II/02
 W oparciu o publikacje prasowe Rzecznik Praw Obywatelskich 
z własnej inicjatywy podjął sprawę dotyczącą zaniedbań personelu 
medycznego Oddziału Ginekologiczno Położniczego Szpitala Miejskie-
go w P. wobec rodzącej tam pacjentki – Pani Grażyny K. Wymieniona 
po skomplikowanym porodzie urodziła córkę z objawami zamartwicy, 
co dla dziecka stanowiło chorobę realnie zagrażającą życiu.
 Początkowo prowadzone w Prokuraturze Rejonowej w P. postępowa-
nie przygotowawcze umorzono. Następnie w wyniku dalszych czynno-
ści procesowych skierowano akt oskarżenia przeciwko lekarzowi Wal-
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demarowi W., zarzucając mu popełnienie przestępstwa z art. 156 § 1 
pkt 2 i § 2 Kk. Wyrokiem Sądu Rejonowego w P. wymienionego unie-
winniono od zarzucanego mu czynu i wyrok ten uprawomocnił się.
 Akta wspomnianej sprawy zostały zbadane przez Rzecznika Praw 
Obywatelskich, a lektura zgromadzonego materiału dowodowego wy-
kazała, iż nie ma podstaw do wzruszenia wspomnianego, prawomoc-
nego orzeczenia Sądu. Materiały dowodowe nie wskazywały, aby obję-
ty zarzutami lekarz dopuścił się przypisanych mu czynów.
 Niemniej jednak, w ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, opi-
nie powołanych w powyższej sprawie biegłych z zakresu medycy-
ny sądowej, a także prezentowane przez nich na rozprawie wnioski 
jednoznacznie wskazywały, że doszło do szeregu nieprawidłowości 
w nadzorze personelu medycznego nad przebiegiem czynności leczni-
czych oraz porodu Grażyny K. – w dniach 22 sierpnia do 1 września 
2001 r. w Szpitalu Miejskim w P. Charakter i ranga owych uchybień 
w pełni uzasadniały podejrzenie popełnienia przestępstw ściganych 
z oskarżenia publicznego, przez osoby dotychczas nie objęte zarzuta-
mi. Stwierdzono, iż w grę wchodzić może zarówno podejrzenie popeł-
nienia przestępstwa z art. 156 § 1 pkt 2 i § 2 Kk, z art. 160 § 2 Kk, 
jak i przestępstw skierowanych przeciwko wiarygodności dokumen-
tów – tj. ewentualnego usunięcia, bądź zniszczenia części dokumen-
tacji medycznej w postaci badań KTG z dnia 30 i 31 sierpnia 2001 r. 
W konsekwencji nowe okoliczności, ujawnione na rozprawie podczas 
omawianego postępowania karnego, zdaniem Rzecznika, wymagały 
wyjaśnienia i zbadania w ramach odrębnego postępowania przygoto-
wawczego, którego celem byłoby ustalenie, czy faktycznie dopuszczo-
no się zachowań mających cechy czynów zabronionych i ewentualne 
ustalenie sprawców owych przestępstw.
 Przykładowo wskazano, że pełnej weryfikacji procesowej należało-
by poddać wątpliwości wyrażone przez biegłego, sprowadzające się do 
ustalenia, kto i dlaczego podjął decyzję o podaniu pacjentce kroplów-
ki naskurczowej w dniu poprzedzającym poród, po czym kroplów-
kę odłączono nie zakańczając ciąży i porodu już w dniu 31 sierpnia 
2001 r. Nadto w realiach niniejszej sprawy niejasne pozostawało za-
niechanie przeprowadzenia pacjentce badań KTG w dniach 30 i 31 
sierpnia 2001 r., a jeśli badania takie wykonano, to, kto i dlaczego 
usunął je z dokumentacji medycznej. Wspomniana nowa okoliczność 
słusznie zauważona została przez wymienionego biegłego, a wcześniej 
nie była w ogóle brana pod uwagę. Zaniechanie owych badań mo-
gło wskazywać na zaistnienie błędu w sztuce lekarskiej. Natomiast 
w przypadku przeprowadzenia tych badań, lecz usunięcia ich wyni-
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ków z dokumentacji medycznej – świadczyć mogło o popełnieniu czy-
nu zabronionego ściganego z urzędu określonego w art. 276 Kk.
 Zasadność podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 156 § 1 pkt 
2 i § 2 Kk potwierdzała również opinia dr n. med. Małgorzaty B.-K., 
która jednoznacznie stwierdziła, że przyspieszenie decyzji o rozwiąza-
niu przeterminowanej ciąży u Pani Grażyny K. o kilka dni, pozwoliła-
by urodzić jej dziecko bez oznak zamartwicy.
 Rzecznik zauważył, że uniewinnienie dotychczas oskarżanego leka-
rza nie uniemożliwia prowadzenia odrębnego postępowania przygo-
towawczego i nie stanowi przypadku rzeczy osądzonej, bowiem nowe 
okoliczności uzasadniają podejrzenie popełnienia czynów zabronio-
nych przez zupełnie inne osoby i w innym czasie, tj. jeszcze przed 
1.09.2001 r. Natomiast w pełni realnym pozostaje szansa ustalenia 
okoliczności popełnienia czynów zabronionych, przez inne osoby, 
a tym samym ujawnienia sprawców przestępstw i pociągnięcia ich do 
odpowiedzialności karnej. Zwłaszcza, że brane pod uwagę czyny nie 
uległy dotychczas przedawnieniu.
 Powyższe spostrzeżenia przedstawiono pisemnie Prokuratorowi Re-
jonowemu w P., prosząc o rozważenie możliwości wszczęcia odręb-
nego postępowania przygotowawczego w sprawie nieprawidłowości 
w nadzorze personelu medycznego nad przebiegiem czynności leczni-
czych oraz porodu Grażyny K. – w dniach 22 sierpnia do 1 września 
2001 r. w Szpitalu Miejskim w P. i doprowadzenia przez to do ciężkie-
go uszczerbku na zdrowiu u noworodka Wiktorii K.
 W odpowiedzi nadesłanej do Rzecznika Praw Obywatelskich, Pro-
kurator Rejonowy w P. stwierdził, iż brak jest przesłanek do wszczę-
cia odrębnego postępowania przygotowawczego. Argumentację taką 
oparto, koncentrując się na kwestiach ochrony zdrowia człowieka 
w fazie postnatalnej i ogólnym stwierdzeniu, że w toku postępowania 
przygotowawczego przeprowadzono czynności zmierzające do ustale-
nia, czy stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości ze strony perso-
nelu medycznego stwarzały zagrożenie dla życia i zdrowia Grażyny K. 
Zdaniem Prokuratora Rejonowego w P., złożone do akt sprawy opinie 
biegłych lekarzy specjalistów jednoznacznie wskazują, że nieprawidło-
wości ze strony personelu medycznego nie narażały rodzącej Grażyny 
K. na niebezpieczeństwo utraty życia lub też ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu. Natomiast wypowiedź biegłego uznano za przypuszczenie.
 Rzecznik Praw Obywatelskich nie podzielił stanowiska Prokuratora 
Rejonowego w P., bowiem już sam brak badań KTG w dniach 30 i 31 
sierpnia 2001 r. mógł świadczyć o błędzie lekarskim, który stwarzał 
zagrożenie dla rodzącej. Bez wątpienia każda znacząca nieprawidło-
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wość prowadzenia porodu, a w tym zaniechanie rutynowych badań 
rzutowała nie tylko na stan zdrowia nienarodzonego jeszcze dziecka, 
ale i stan zdrowia matki. Innymi słowy następujące, czy też mogące 
nastąpić wobec braku tych badań komplikacje porodu, nie pozosta-
wały bez wpływu na zdrowie i życie Grażyny K. Niewątpliwie więc, 
takie nieprawidłowości postępowania medycznego narażały pacjent-
kę na realne niebezpieczeństwo. Właśnie w tym aspekcie, w niepra-
widłowym zachowaniu lekarzy nie objętych zarzutami, Rzecznik do-
strzegał uzasadnione podejrzenie  popełnienia przez nich występków 
na przykład z art. 160 § 2 Kk. Tymczasem wątki te nie były badane 
i wyjaśniane, bowiem rozpoznając przed sądem sprawę Waldemara 
W., koncentrowano się wyłącznie nad prawidłowością postępowania 
leczniczego wymienionego lekarza.
 W tej sytuacji Rzecznik Praw Obywatelskich, skierował wystąpie-
nie do Prokuratora Apelacyjnego w W., prosząc o zbadanie w trybie 
nadzoru służbowego materiałów prawomocnie zakończonego postę-
powania Sądu Rejonowego w P. – pod kątem rozważenia możliwości 
wszczęcia odrębnego postępowania przygotowawczego.
 W dniu 27 grudnia 2005 r. do wiadomości Rzecznika wpłynęło pismo 
z Prokuratury Okręgowej w W., informujące, że mając na uwadze ujaw-
nione okoliczności, polecono Prokuratorowi Rejonowemu w P. wszczęcie 
odrębnego postępowania w sprawie narażenia Pani Grażyny K. na bez-
pośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu przez personel medyczny wspomnianego szpitala.

RPO-484335-II/04
 Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się Pani Beata M., 
kwestionując zasadność wydania przez Prokuraturę Rejonową 
w O. w sprawie dotyczącej znęcania się nad nią przez Janusza M., 
postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia wobec stwierdzenia 
braku znamion przestępstwa (art. 17 § 1 pkt 2 Kpk).
 Po dokonaniu analizy akt przedmiotowej sprawy, w ocenie Rzecz-
nika Praw Obywatelskich powyższe rozstrzygnięcie zapadło przed-
wcześnie i nastąpiło w ramach ograniczonego w czasie postępowania 
sprawdzającego. Rzecznik wystąpił zatem w dniu 14 lutego 2005 r. do 
Prokuratury Okręgowej w O., wskazując m.in. na konieczność rozwa-
żenia wydania postanowienia o wszczęciu dochodzenia w tej sprawie, 
które umożliwi przeprowadzenie dowodów osobowych i dołączenie do 
akt materiałów z Niebieskich Kart.
 W dniu 21 lutego 2005 r. Rzecznik otrzymał odpowiedź, z której wy-
nikało, że sprawa znęcania się nad Beatą M., zostanie podjęta przez 
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Prokuraturę Rejonową w trybie art. 327 § 1 Kpk, zgodnie z decyzją 
Prokuratury Okręgowej w O., a Prokuratura po wszczęciu postępowa-
nia, przeprowadzi dochodzenie w kierunku art. 207 Kk.
 Po dokonaniu uzupełnień, Prokuratura Rejonowa ponownie zakoń-
czyła sprawę, tym razem umarzając postępowanie w sprawie o znęcanie 
się nad wymienioną. Ponowne działania Rzecznika w tej sprawie nie były 
jednak konieczne, albowiem postanowieniem z dnia 22 listopada 2005 r. 
Sąd Rejonowy VII Wydział Karny w O. uchylił postanowienie Prokurato-
ra Rejonowego w części dotyczącej umorzenia postępowania w sprawie 
o znęcanie się nad Beatą M. przez Janusza M. w okresie od kwietnia 2003 r. 
do lutego 2004 r. i od czerwca 2004 r. do dnia 17 września 2004 r.
 Zdaniem Sądu, we wskazanej części, decyzja o umorzeniu była 
przedwczesna, zwłaszcza mając na uwadze wywiad kuratorski prze-
prowadzony z dziećmi pokrzywdzonej na potrzeby sprawy rozwodo-
wej. Sąd uznał też, że celowe będzie przesłuchanie kuratora, a ewen-
tualnie w miarę potrzeby, także dzieci z udziałem psychologa.

RPO-503275-II/05
 Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Władysław C., 
kwestionując zasadność prawomocnego postanowienia Prokuratury 
Rejonowej w W. z dnia 30 sierpnia 2004 r. o umorzeniu postępowania 
przygotowawczego w sprawie dotyczącej narażenia wymienionego po-
krzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerb-
ku na zdrowiu podczas prowadzonego leczenia i diagnozowania scho-
rzeń – tj. o czyn z art. 160 § 2 Kk. Pan Władysław C. podnosił między 
innymi, że pomimo zgłaszania nasilonych i długotrwałych dolegliwości 
bólowych, nie został prawidłowo zdiagnozowany przez lekarza gastro-
loga, w efekcie rozwinęła się u niego choroba nowotworowa żołądka 
i zaszła konieczność całkowitego usunięcia żołądka.
 Powyższe postępowanie umorzono stwierdzając, iż opisane zdarze-
nie nie zawiera znamion czynu zabronionego.
 Akta wspomnianej sprawy zostały zbadane przez Rzecznika, a ich 
analiza wykazała nieprawidłowości postępowania dowodowego.
 W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, postanowienie o umorze-
niu przedmiotowego śledztwa zostało wydane przedwcześnie, bowiem 
Prokurator nie w pełni wykorzystał dostępne i możliwe do przeprowa-
dzenia środki dowodowe. Nadto niedokładnie i zbyt mało wnikliwie 
oceniono dotychczas zebrany materiał dowodowy, co w efekcie rzuto-
wało na treść merytorycznego rozstrzygnięcia.
 Pomimo wykonania szeregu czynności procesowych, według Rzecz-
nika Praw Obywatelskich, niniejsze śledztwo nie osiągnęło celu za-
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kreślonego regułą art. 297 § 1 Kpk, bowiem nie wyjaśniono istotnych 
wątpliwości wskazywanych przez pokrzywdzonego – Pana Władysława 
C., mogących świadczyć o zaistnieniu błędów postępowania leczni-
czego. Tymczasem weryfikacja owych wątpliwości mogła zdecydować, 
czy istotnie badane zdarzenie i postępowanie lekarskie nie nosiło cech 
czynu zabronionego.
 Podkreślić należy, że zarówno w czasie pierwszego przesłuchania 
pokrzywdzonego Pana Władysława C. w dniu 8 września 2003 r., jak 
i w złożonym przez niego zażaleniu na postanowienie o umorzeniu 
śledztwa, wyraźnie wskazywał on, iż w 2002 roku podczas wizyty lekar-
skiej u lekarza gastrologa – Andrzeja S., skarżąc się na przedłużające 
się dolegliwości bólowe układu pokarmowego, sugerował lekarzowi wy-
konanie ponownego badania endoskopowego, tzw. gastrofiberoskopii. 
Bagatelizując te sugestie lekarz uznał badanie takie za niepotrzebne. 
Fakt ten w połączeniu z uzyskaną opinią sądowo-lekarską biegłych 
z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Ł., 
potwierdzających, iż zaniechanie badań diagnostycznych u wspomnia-
nego pacjenta, a szczególnie badania gastrofiberoskopowego nie było 
prawidłowe, nakazywał rzetelne, staranne i dociekliwe wyjaśnienie tych 
okoliczności. Tym bardziej, że w toku przesłuchania biegłych stwierdzili 
oni jednoznacznie, że w ich ocenie lekarz S. dopuścił się błędu w sztu-
ce lekarskiej, który to błąd miał charakter diagnostyczny, polegający 
na zaniechaniu przeprowadzenia badania gastroskopowego. Co więcej, 
zdaniem biegłych, w okresie wizyt pacjenta od marca 2002 r. do maja 
2003 r., lekarz ten zobligowany był wykonać takie badania. Przemawia-
ły za tym dotychczasowa nieskuteczność leczenia, długotrwałość i upo-
rczywość zgłaszanych dolegliwości, lokalizacja bólu typowa dla układu 
pokarmowego, dodatnia próba badania kału na krew utajoną.
 Dodatkowym argumentem wskazującym na przedwczesność i nie-
trafność postanowienia o umorzeniu przedmiotowego śledztwa był 
fakt, że druga wydana w tej sprawie opinia, zredagowana przez bie-
głych lekarzy z Kliniki Gastroenterologii CMKP Centrum Onkologii 
w W. jest niepełna. Opinia ta całkowicie przemilcza i pomija jedno-
znacznie wyrażone stanowisko biegłych w pierwszej opinii. Opinia bie-
głych w ogóle nie odnosi się do okoliczności zaniechania badań diagno-
stycznych wobec pacjenta, mimo wyraźnie podkreślanych przez niego 
w materiale dowodowym sugestii kierowanych do terapeuty o potrzebie 
owego badania. Natomiast udzielona przez biegłych z Centrum Onko-
logii odpowiedź na pytanie, że wcześniejsza gastroskopia wykryłaby 
prawdopodobnie wcześniej zmiany nowotworowe, jest potwierdzeniem 
słuszności wniosków pierwotnej opinii sądowo-lekarskiej.
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 Lektura opinii biegłych gastroenterologów z Centrum Onkologii 
w W. nieodparcie sprawiała wrażenie, iż udzielając odpowiedzi na za-
gadnienia sformułowane przez prokuratora, biegli nie dysponowali 
pełnym materiałem dowodowym sprawy.
 Dysponując dwoma zasadniczo odmiennymi opiniami biegłych le-
karzy, z których jedna wyraźnie i jednoznacznie wskazywała na ewi-
dentny błąd lekarza, a druga nie odnosiła się do całości zgromadzo-
nego materiału dowodowego, zdaniem Rzecznika, prokurator wręcz 
zobligowany był doprowadzić do uzupełnienia opinii. Następnie w za-
leżności od wniosków biegłych należało dokonać kompleksowej ana-
lizy wszystkich zebranych dowodów i w razie potrzeby weryfikować 
różnice ocen biegłych dodatkową niezależną opinią np. Instytutu Eks-
pertyz Sądowych w K.
 Niezależnie od powyższego Rzecznik podkreślił, iż samo zaniecha-
nie odniesienia się w postanowieniu o umorzeniu przedmiotowego 
śledztwa do wniosków jednej z opinii biegłych, spowodowało, że roz-
strzygnięcie to dotknięte było istotną wadą, gdyż nie czyniło zadość 
generalnej regule wyrażonej w art. 7 Kpk.
 W konsekwencji, zdaniem Rzecznika, umorzenie śledztwa w opisa-
nych warunkach było przedwczesne i chybione.
 Według Rzecznika dostrzeżone mankamenty postępowania unie-
możliwiały prawidłową i kompleksową ocenę analizowanej sprawy 
i w dniu 30 sierpnia 2004 r. nie dawały podstaw do jego zakończenia 
w przyjęty sposób.
 W tej sytuacji Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prokuratora 
Apelacyjnego w G. z wnioskiem o zbadanie akt postępowania w trybie 
nadzoru służbowego, pod kątem oceny zasadności decyzji Prokuratora 
z dnia 30 sierpnia 2004 r. – o umorzeniu śledztwa oraz rozważenia moż-
liwości podjęcia na nowo umorzonego postępowania przygotowawczego, 
w trybie art. 327 § 1 Kpk, po uprzednim ewentualnym dokonaniu nie-
zbędnych czynności dowodowych, o jakich mowa w § 3 art. 327 Kpk.
 W dniu 4 stycznia 2006 r. do wiadomości Rzecznika wpłynęło pismo 
z Prokuratury Apelacyjnej w G. informujące, że podzielając pogląd 
o konieczności podjęcia na nowo prawomocnie umorzonego postępo-
wania przygotowawczego wydał polecenie Prokuratorowi Okręgowemu 
w W. podjęcia na nowo umorzonego śledztwa i realizację czynności 
dowodowych zmierzających do wyjaśnienia okoliczności sprawy.

RPO-497786-II/05
 Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Tadeusz D., wnio-
skując o interwencję wobec prawomocnie umorzonego postępowania 
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przygotowawczego prowadzonego w Prokuraturze Rejonowej w B., 
dotyczącego podejrzenia sporządzenia nieprawdziwych dokumentów 
przez kontrolerów Urzędu Skarbowego w B. Przedmiotowe postępo-
wanie zakończone zostało postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2003 r. 
o umorzeniu dochodzenia, w trybie art. 17 § 1 pkt 1 Kpk, bowiem uzna-
no, iż brak jest danych dostatecznie uzasadniających fakt popełnienia 
czynu zabronionego określonego w art. 270 § 1 Kodeksu karnego.
 Powyższe rozstrzygnięcie Prokuratury Rejonowej zostało utrzymane 
w mocy postanowieniem Sądu Rejonowego w B. z dnia 18 listopada 
2004 r.
 Podejmując się zbadania zasadności zastrzeżeń zainteresowane-
go, Rzecznik zwrócił się do wspomnianego Prokuratora Rejonowego 
z prośbą o nadesłanie akt przedmiotowego postępowania.
 Analiza zgromadzonych materiałów dowodowych spowodowała, że 
akta zostały przez Rzecznika wraz z wystąpieniem, przesłane Proku-
ratorowi Apelacyjnemu w K., celem ich zbadania w trybie nadzoru 
służbowego, pod kątem rozważenia podjęcia na nowo umorzonego 
dochodzenia poprzedzonego ewentualnym uzupełnieniem czynności 
procesowych, w trybie określonym w art. 327 § 3 Kpk.
 W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich postanowienie o umorze-
niu przedmiotowego dochodzenia zostało wydane przedwcześnie, bo-
wiem Prokurator w opisywanej sprawie nie wykorzystał dostępnych 
i możliwych do przeprowadzenia środków dowodowych. W efekcie nie 
zrealizowano ustawowego celu postępowania przygotowawczego, o ja-
kim mowa w art. 297 Kpk.
 Wątpliwości Rzecznika wzbudziło zakwalifikowanie zdarzenia jako 
przestępstwa z art. 270 § 1 Kk. Podkreślić należy, iż w badanym 
przypadku, zgodnie ze swoimi uprawnieniami kontrolerzy Urzędu 
Skarbowego w B. nie tylko mogli, ale i powinni sporządzać protokoły 
z czynności kontrolnych. W niniejszej sprawie fakt sporządzenia kilku 
protokołów z dni: 13, 22, 25, 26 i 27 stycznia 1999 r. – kwestionował 
Pan Tadeusz D. utrzymując, że są one fikcyjne, a kontrole w tych 
dniach w ogóle nie miały miejsca. Zatem w takiej sytuacji, według 
Rzecznika, w grę mogło wchodzić jedynie poświadczenie niepraw-
dy przez osobę uprawnioną do wystawienia dokumentu z art. 271 § 
1 Kk, przy możliwej w takim przypadku kumulatywnej kwalifikacji 
z art. 231 § 1 Kk.
 Uwagi Rzecznika dotyczyły również postępowania dowodowego. 
Mianowicie nie podjęto żadnej próby weryfikacji ujawnionych w toku 
postępowania przygotowawczego – istotnych dla sprawy rozbieżności 
dowodowych. Tymczasem bezspornie wyjaśnienie zasadniczych róż-



136

nic w ustaleniach dowodowych jest podstawowym zadaniem postępo-
wania przygotowawczego.
 W niniejszej sprawie doniesienie o uzasadnionym podejrzeniu za-
istnienia przestępstwa skierowanemu przeciwko dokumentom złożył 
Pan Tadeusz D. Zarówno jego zeznania, jak i zeznania prowadzą-
cego z nim firmę Roberta D. wskazały, że w styczniu 1999 r. poza 
kontrolą funkcjonariuszy Urzędu Skarbowego w dniu 12.01.1999 r., 
w siedzibie ich firmy na terenie G.S., nie dokonywano czynności kontro-
lnych. Co więcej, z dokonanych ustaleń wynika, że protokół z kontroli 
przeprowadzonej 12.01.1999 r. Robert D. podpisał w siedzibie firmy, 
w dniu 21 stycznia 1999 r., potwierdzała to przekazana przez Urząd 
Skarbowy w B. kopia tegoż protokołu. Ustalono także, iż różnice, co 
do zawartych treści wykazuje upoważnienie do kontroli wystawione 
dnia 4 stycznia 1999 r. przez wspomniany Urząd. Dodatkowo na po-
twierdzenie wiarygodności własnej relacji Tadeusz D. przedłożył do 
materiałów sprawy zaświadczenie o zatrudnieniu w Elektrowni w B., 
które w jego ocenie wykluczało możliwość kontrolowania firmy po dniu 
12 stycznia 1999 r., w czasie, gdy wykonując pracę w elektrowni nie 
był obecny w zarządzanej przez siebie spółce na terenie G.S.
 Powyższe ustalenia dowodowe, zdaniem Rzecznika, obligowały pro-
wadzących postępowanie przygotowawcze do wnikliwego i rzetelne-
go zweryfikowania ujawnionych sprzeczności. Zaniechanie chociażby 
przeprowadzenia oddzielnych i niezależnych od siebie konfrontacji 
pomiędzy świadkami Tadeuszem i Robertem D. z jednej strony, a kon-
trolera i Urzędu Skarbowego w B. z drugiej strony, sprawiało, iż nie 
został zrealizowany zasadniczy cel postępowania przygotowawczego.
 Ponadto w ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, konieczne było bar-
dziej szczegółowe wyjaśnienie oraz zweryfikowanie owych rozbieżności 
dowodowych. Niezbędne było sprawdzenie dokładnego czasu pracy Ta-
deusza D. w elektrowni. Podobnie należało dokonać weryfikacji czasu 
pracy kontrolerów Urzędu Skarbowego w B., a także poczynić ustale-
nia, jakie zasady obowiązywały kontrolerów wyjeżdżających na kontro-
le poza B. (chodziło o ustalenie, czy kontrolerzy otrzymywali delegacje, 
które następnie rozliczali pobierając należności z tytułu przejazdów 
i diet itp.). Celowe było również podjęcie próby sprawdzenia dokumentów 
w postaci np. listy obecności w pracy – pracowników Urzędu Skarbowego 
w B. w styczniu 1999 r. Poczynienie tego typu ustaleń mogłoby definityw-
nie wyjaśnić istniejące rozbieżności, dając podstawę do podjęcia trafnej 
decyzji procesowej. W niniejszej sprawie zastanawiający jest cel sporzą-
dzenia spornych protokołów, zwłaszcza, że w kwietniu 1999 r. odbywała 
się kolejna kontrola, a kontrolowani podpisali protokoły z jej przebiegu. 
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Według Rzecznika należało więc przedsięwziąć czynności zmierzające do 
pełnego wyjaśnienia, iż sporne protokoły nie były w istocie fikcyjne.
 Dostrzeżone mankamenty były o tyle istotne, że zdaniem Rzecznika 
Praw Obywatelskich, w dniu 29 kwietnia 2003 r. nie było podstaw do 
kompleksowej oceny zdarzenia i prawidłowego oraz trafnego podjęcia de-
cyzji o umorzeniu przedmiotowego postępowania przygotowawczego.
 W dniu 3 stycznia 2006 r. do wiadomości Rzecznika wpłynęło pismo 
z Prokuratury Apelacyjnej w K. informujące, że w związku z podziele-
niem stanowiska Rzecznika, co do potrzeby uzupełnienia wskazane-
go postępowania Prokuratury Rejonowej w B., polecono tej jednostce 
przeprowadzenie czynności w trybie art. 327 § 3 Kpk.

RPO-490734-II/04
 Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się Pani Dorota S., ża-
ląc się na nieprawidłowości zaistniałe podczas postępowania prowa-
dzonego przez Prokuraturę Rejonową w K.
 Prokurator Rejonowy w K. postanowieniem z dnia 22 maja 2004 r. 
umorzył postępowanie przygotowawcze w sprawie o uporczywe uchy-
lanie się przez Dariusza S. od ciążącego na nim obowiązku alimenta-
cyjnego na rzecz małoletnich synów w okresie od czerwca 2003 r. do 
22 czerwca 2004 r., tj. o czyn z art. 209 § 1 Kk, wobec braku ustawo-
wych znamion czynu zabronionego.
 Orzeczenie to zostało utrzymane w mocy przez Sąd Rejonowy w K. 
postanowieniem z dnia 26 października 2004 r.
 Po dokonaniu analizy akt przedmiotowej sprawy, Rzecznik uznał, 
że postępowanie przygotowawcze zostało zakończone przedwcześnie, 
bez wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy.
 W efekcie wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokurator 
Apelacyjny w P. polecił Prokuratorowi Okręgowemu w K. spowodowa-
nie wykonania czynności w trybie art. 327 § 3 Kpk w celu sprawdze-
nia okoliczności uzasadniających ewentualne podjęcie umorzonego 
postępowania przygotowawczego.
 W konsekwencji wykonano czynności uzupełniające, lecz zgodnie 
z informacją z dnia 29 lipca 2005 r. Prokuratury Okręgowej w K., nie 
dały one podstaw do podjęcia na nowo prawomocnie umorzonego po-
stępowania.
 Zarówno treść materiału stanowiącego efekt wskazanych czyn-
ności uzupełniających, jak i odpowiedź Prokuratora Okręgowego 
w K. w tej sprawie, budziły wątpliwości czyniące treść pisma Rzeczni-
ka z dnia 1 kwietnia 2005 r. wciąż aktualną. Szereg niewyjaśnionych, 
a podniesionych w pierwszym wystąpieniu Rzecznika w tej sprawie 
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kwestii oraz wątpliwa merytorycznie argumentacja przedstawiona 
przez Prokuratora Okręgowego w K., stanowiły podstawę do ponow-
nego wystąpienia Rzecznika w przedmiotowej sprawie do Prokuratora 
Apelacyjnego w P. Efektem ponownej interwencji Rzecznika Prokura-
tor Apelacyjny polecił Prokuratorowi Okręgowemu w K. spowodowa-
nie podjęcia umorzonego dochodzenia.

RPO-474791-II/04
 Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócili się Państwo Krystyna 
i Leszek G., kwestionując zasadność prawomocnego postanowienia 
Prokuratora Prokuratury Rejonowej w P. z dnia 31 grudnia 2003 r. 
o umorzeniu postępowania przygotowawczego w sprawie dotyczącej 
między innymi nieudzielenia w dniu 30 sierpnia 2002 r. pomocy Mi-
rosławowi G., znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednią 
utratą życia, przez dyspozytora Pogotowia Ratunkowego w P., który za-
niechał wysłania karetki pogotowia do wymienionego chorego, tj. o czyn 
z art. 162 § 1 Kk.
 Akta wspomnianej sprawy zostały zbadane przez Rzecznika, a ich 
analiza wykazała nieprawidłowości postępowania dowodowego.
 W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, w sytuacji, gdy w niniej-
szej sprawie ujawniono fakty utrudniające pełne wyjaśnienie zdarze-
nia, jak chociażby tajemnicze zaginięcie dowodowego nagrania tele-
fonicznej rozmowy dyspozytora pogotowia ratunkowego ze zgłaszają-
cymi, w myśl zasady prawdy materialnej wyrażonej przepisem art. 
2 § 2 Kpk należało ze szczególną wnikliwością dążyć do dogłębnego 
i kompleksowego wyjaśnienia wszystkich wątpliwych okoliczności. 
Zwłaszcza, że przedmiotem omawianego postępowania przygotowaw-
czego była śmierć młodego, 21-letniego człowieka, a zatem, inicjaty-
wa dowodowa podejmowana z urzędu, w zakresie dążenia do usta-
lenia istotnych okoliczności przebiegu i przyczyn tej tragedii winna 
być szczególnie szeroka. Natomiast poczynione ustalenia dowodowe 
oceniane bardzo wnikliwie, pod kątem dalszego ich wykorzystania 
i zweryfikowania – czy w grę może wchodzić czyn zabroniony.
 Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, podczas opisywanego po-
stępowania przygotowawczego niezbędnym było uzyskanie obowią-
zującego wówczas zakresu obowiązków dyspozytora Rejonowej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego w P. i dokumentów regulujących procedury 
postępowania dyspozytorów, a w tym kopię opracowanych przez In-
stytut Ratownictwa Medycznego w K. standardów dotyczących prze-
prowadzania wywiadu w stanach zagrożenia życia. Z dotychczaso-
wych materiałów wynikało, że owe standardy zostały wprowadzone 
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w RSPR. Nadto według Rzecznika, w toku prowadzonego śledztwa 
i poczynionych w nim ustaleń, po uzyskaniu wymienionych dokumen-
tów, celowym było przesłuchanie w charakterze świadków osób doko-
nujących kontroli wspomnianej stacji pogotowia ratunkowego w P. 
– konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej dla 
województwa wielkopolskiego i głównego specjalisty na okoliczność 
przeprowadzonej kontroli oraz ich zastrzeżeń, zawartych w protokole 
kontroli z dnia 9 września 2002 r. W tym zakresie należałoby także 
wyjaśnić powody braku, we wskazanej stacji pogotowia ratunkowego 
jakiejkolwiek dokumentacji w formie pisemnej, co również wynikało 
z protokołu kontroli.
 Bez wnikliwego przeanalizowania przez prokuratora dokumentów 
regulujących procedury obowiązujące dyspozytora pogotowia ratun-
kowego i zeznań osób kontrolujących placówkę służby zdrowia, oce-
na poprawności zachowania dyspozytora pogotowia ratunkowego, 
w dniu 30 sierpnia 2002 r., nie mogła być w pełni rzetelna i obiektyw-
na. Słuszność takiego stanowiska potwierdzały wnioski biegłego z za-
kresu medycyny. Mianowicie biegły już w pierwszej opinii stwierdził, 
że wyjaśnienia wymagają działania dyspozytora, zaś w kolejnej opinii 
zauważał, iż dwie godziny, jakie upłynęły od momentu zaalarmowania 
pogotowia do zgonu chorego, wskazują na opóźnienie pomocy.
 Dostrzeżono i podkreślono, iż potrzebę pełniejszego wyjaśnienia 
kwestii odpowiedzialności dyspozytora pogotowia ratunkowego trafnie 
zauważał również prokurator Prokuratury Okręgowej w P., uchylając 
w dniu 24 września 2003 r. pierwotne postanowienie o umorzeniu 
przedmiotowego śledztwa i zlecając prowadzenie dalszych czynności 
w tej sprawie. Realizacja zaleceń prokuratora nadrzędnego nie była 
jednak wyczerpująca.
 Nadto Rzecznik Praw Obywatelskich uznał, iż po zrealizowaniu sy-
gnalizowanych wyżej przedsięwzięć procesowych, wskazane byłoby 
uzyskanie uzupełniającej opinii wspomnianego biegłego np. poprzez 
jego przesłuchanie, w którym uwzględniono by odniesienie się do ca-
łości ustaleń dowodowych, a w tym zapisu rozmowy dyspozytora ze 
zgłaszającymi, odnotowanego w protokole kontroli z dnia 9.09.2002 
r. Niezależnie od powyższego Rzecznik zauważył, że sprawozdanie 
badania chemiczno-toksykologicznego krwi, moczu i innych próbek 
pobranych ze zwłok Mirosława G. wskazuje również zwiększone stę-
żenie kadmu wobec podanych w tabeli norm. Zeznania matki zmar-
łego wskazywały, iż przed śmiercią Mirosław G. nie palił papierosów, 
zatem zgodnie z przywołaną tabelą sprawozdania – wartość kadmu 
we krwi nie powinna przekraczać 1,2 μg/L, a wynosi 2,9 μg/L, rów-
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nież w moczu zawartość kadmu wynosiła 7,3 μg, podczas gdy norma 
zaznaczona w tabeli zawiera się w podanych jednostkach od 1 do 5. 
Kwestia ta również winna naleźć odzwierciedlenie w uzupełniającej 
opinii biegłego.
 W konsekwencji powyższego, zdaniem Rzecznika Praw Obywatel-
skich, postanowienie o umorzeniu przedmiotowego śledztwa zostało 
wydane przedwcześnie, bowiem Prokurator w opisywanej sprawie nie 
w pełni wykorzystał dostępne i możliwe do przeprowadzenia środki 
dowodowe.
 Według Rzecznika dostrzeżone mankamenty postępowania unie-
możliwiały prawidłową i kompleksową ocenę analizowanej sprawy 
i w dniu 31 grudnia 2003 r. nie dawały podstaw do umorzenia śledz-
twa.
 W tej sytuacji Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Proku-
ratora Apelacyjnego w P. z wnioskiem o zbadanie akt postępowania 
w trybie nadzoru służbowego, pod kątem oceny zasadności decyzji 
Prokuratora z dnia 31 grudnia 2003 r. – o umorzeniu śledztwa oraz 
rozważenia możliwości podjęcia na nowo umorzonego postępowania 
przygotowawczego, w trybie art. 327 § 1 Kpk, po uprzednim ewentual-
nym dokonaniu niezbędnych czynności dowodowych, o jakich mowa 
w § 3 art. 327 Kpk.
 W dniu 30 stycznia 2006 r. do wiadomości Rzecznika wpłynęło pi-
smo z Prokuratury Apelacyjnej w P. informujące, że podzielono pogląd 
o konieczności uzupełnienia postępowania przygotowawczego w ni-
niejszej sprawie. W tym celu Prokuratura Apelacyjna zwróciła się do 
Prokuratora Okręgowego w P. o spowodowanie podjęcia postępowania 
w trybie art. 327 § 1 Kpk, uzupełnienia materiału dowodowego i doko-
nania ponownej oceny prawno-karnej zdarzenia będącego przedmio-
tem śledztwa.

RPO-495302-II/05
 Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Przewodniczący Okrę-
gowej Rady Izby Architektów w G. – Pan Andrzej S., wnioskując o inter-
wencję wobec prawomocnie umorzonego postępowania przygotowawcze-
go, prowadzonego w Prokuraturze Rejonowej w K., a dotyczącego prze-
stępstw skierowanych przeciwko wiarygodności dokumentów. Wniosko-
dawca podnosił, iż na skutek nieprawidłowości w toku postępowania 
naruszono prawa i dobre imię zmarłego architekta – członka Izby.
 Podejmując się zbadania zasadności zastrzeżeń zainteresowane-
go, Rzecznik zwrócił się do wspomnianego Prokuratora Rejonowego 
z prośbą o nadesłanie akt przedmiotowego postępowania.
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 Analiza zgromadzonych materiałów dowodowych spowodowała, że 
akta zostały przez Rzecznika wraz z wystąpieniem, przesłane Proku-
ratorowi Apelacyjnemu w G., w celu ich zbadania w trybie nadzo-
ru służbowego, bowiem zdaniem Rzecznika, postępowanie powyższe 
obarczone było wadami.
 Mianowicie wobec nie wykrycia sprawcy przestępstwa polega-
jącego na podrobieniu zaświadczenia Okręgowej Izby Architektów 
o uprawnieniach mgr inż. arch. Ryszarda L. do pełnienia samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architekto-
nicznej, postępowanie umorzono.
 Pomijając kwestię, że było to przerobienie dokumentu, rozstrzygnię-
cie takie pozostawało w całkowitej sprzeczności z kolejnym punktem 
sentencji umorzenia – w sprawie okazania podrobionego dokumentu 
Ryszardowi Ś. przez Ryszarda L. W konsekwencji, we wspomnianej de-
cyzji procesowej uznano, iż zdarzenie takie niewątpliwie miało miejsce, 
lecz ze względu na śmierć sprawcy – Ryszarda L. (zgon nastąpił w dniu 
26 lipca 2004 r.) umorzono postępowanie przygotowawcze w tym za-
kresie. Tak przyjęte stanowisko procesowe w postanowieniu o umorze-
niu śledztwa z dnia 24.03.2004 r., poza wewnętrzną sprzecznością, nie 
miało żadnego uzasadnienia w zgromadzonym materiale dowodowym. 
Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, skoro nie ustalono spraw-
cy przerobienia owego dokumentu, to w tym szczególnym przypadku 
nie można przypisywać świadomego użycia podrobionego dokumentu 
Ryszardowi L., bowiem w ten sposób de facto wskazuje się jego jako 
sprawcę sfałszowania owego zaświadczenia. Wszak przyjęcie, że użył 
sfałszowanego dokumentu, w tym konkretnym przypadku przesądza, 
iż musiał sam go przerobić, bądź, co najmniej posiadać wiedzę, że ktoś 
tego dokonał. Tymczasem zebrany dotychczas w sprawie materiał do-
wodowy nie tylko nie potwierdzał, ale wykluczał takie założenie. Co 
więcej świadczył, że Ryszard L., w rzeczywistości posiadał wspomnia-
ne uprawnienia, gdyż potwierdzało to kolejne zaświadczenie wydane 
22.07.2003 r. – ważne do 10 października 2003 r. Logicznie wskazy-
wałoby to, iż nie miał on absolutnie żadnego powodu dopuszczenia się 
takiego zachowania. Nadto przerobienie przez wymienionego zaświad-
czenia byłoby uzasadnione jedynie pomiędzy 10 a 22 lipca 2003 r., 
w którym to okresie, jak ustalono zebranym materiałem dowodowym, 
wymieniony, fizycznie nie dysponował ważnym zaświadczeniem Okrę-
gowej Izby Architektów.
 W efekcie, w obliczu skromnego materiału dowodowego niniejsze-
go postępowania, autorytatywne wskazanie sprawstwa zmarłego było 
przedwczesne i nietrafne, a kwestia dążenia do wykrycia sprawcy czy-
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nu pozostała otwarta. Tym bardziej, że w zakresie możliwości dowo-
dowych ujawnienia sprawcy przerobienia dowodowego dokumentu, 
w ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, całkowicie nie wyczerpa-
no inicjatywy – chociażby w zakresie ustalenia fizycznej możliwości 
przerobienia dokumentu przez Ryszarda L. Wiadomo bowiem, że ze 
względu na poważną chorobę, w czerwcu i lipcu 2003 r. wymieniony 
przebywał na leczeniu szpitalnym. Ustalenie pełnego czasu pobytu 
wymienionego na leczeniu szpitalnym mogło być bardzo pomocne, 
a wręcz mogło doprowadzić do wyeliminowania tego architekta z krę-
gu podejrzeń. Podjęcie ustaleń zmierzających do określenia narzędzi 
(maszyna do pisania, komputer), za pomocą których dokonano zmian 
w autentycznym tekście dowodowego zaświadczenia, również pozwa-
lałyby na zawężenie kręgu sprawców, bądź nawet jego ustalenia. Tym-
czasem działań takich nie podjęto, dokonując arbitralnego i godzące-
go w prawa zmarłego do obrony rozstrzygnięcia.
 Przedstawiając powyższe uwagi i wątpliwości Prokuratorowi Ape-
lacyjnemu, Rzecznik Praw Obywatelskich wnioskował o dokonanie 
oceny materiałów tego postępowania karnego oraz rozważenie możli-
wości podjęcia dalszych przedsięwzięć w części dotyczącej umorzenia 
postępowania w zakresie in rem.
 W dniu 13 lutego 2006 r. do wiadomości Rzecznika wpłynęło pismo 
z Prokuratury Apelacyjnej w G. informujące, że podzielono uwagi Rzecz-
nika i uznano za potrzebne uzupełnienie wspomnianego, umorzonego 
postępowania, w trybie art. 327 § 3 Kpk. W tym zakresie wydano Pro-
kuratorowi Okręgowemu w G. polecenie spowodowania realizacji dal-
szych czynności procesowych.

RPO-362588-II/01
 Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Antoni F., żaląc 
się na sposób prowadzenia przez Prokuraturę Rejonową w G. postępo-
wania oraz sposób zakończenia przedmiotowego postępowania doty-
czącego między innymi narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo 
utraty życia Heleny F. poprzez zaniechanie personelu Pogotowia Ra-
tunkowego w Ch. udzielenia pomocy medycznej i hospitalizacji wy-
mienionej – tj. o czyn z art. 160 § 2 Kk.
 Postępowanie powyższe zostało umorzone wobec stwierdzenia bra-
ku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czy-
nu zabronionego.
 Rzecznik Praw Obywatelskich po dokonaniu analizy akt przedmio-
towej sprawy stwierdził w wystąpieniu skierowanym do Prokuratora 
Apelacyjnego w Sz., iż postanowienie o umorzeniu przedmiotowego 
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śledztwa zostało wydane przedwcześnie, bowiem Prokurator w opisy-
wanej sprawie nie w pełni wykorzystał dostępne i możliwe do przepro-
wadzenia środki dowodowe. Nadto niedokładnie i zbyt mało wnikliwie 
oceniono dotychczas zebrany materiał dowodowy, co w efekcie rzuto-
wało na treść merytorycznego rozstrzygnięcia.
 Pomimo wykonania szeregu czynności procesowych, według Rzecz-
nika Praw Obywatelskich, niniejsze śledztwo nie osiągnęło celu za-
kreślonego regułą art. 297 § 1 Kpk, bowiem nie wyjaśniono istotnych 
wątpliwości wynikających ze zgromadzonego w aktach sprawy ma-
teriału dowodowego oraz wątpliwości wskazywanych przez pokrzyw-
dzonego – Antoniego F., mogących świadczyć o zaistnieniu błędów 
podczas leczenia Heleny F.
 Z analizy akt przedmiotowej sprawy wynikało bowiem, że zarówno 
w czasie pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego Pana Antoniego F., 
jak i z dokumentacji nadesłanej przez Okręgowego Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej, pokrzywdzony wyraźnie wskazywał, podczas 
każdorazowego kontaktu z lekarzem Kazimierzem W. na przedłużające 
się dolegliwości, i pogarszające się stan zdrowia jego matki, sugero-
wał lekarzowi, aby pomógł jego matce, a lekarz odmówił pomocy ciężko 
chorej osobie. Również z protokołu przesłuchania lekarza Kazimierza 
W. wynika, że w krytycznych dniach Antoni F. domagał się pomocy 
w Pogotowiu Ratunkowym lub skierowania jego matki do szpitala.
 Lektura opinii biegłych z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej AM 
w W. nieodparcie sprawia wrażenie, iż udzielając odpowiedzi na za-
gadnienia sformułowane przez prokuratora, biegli nie dysponowali 
pełnym materiałem dowodowym sprawy.
 Dysponując dwoma zasadniczo odmiennymi opiniami lekarzy, 
z których jedna wyraźnie i jednoznacznie wskazuje na ewidentny błąd le-
karza W., a druga nie odnosi się do całości zgromadzonego materiału do-
wodowego, w ocenie Rzecznika, prokurator winien był dokonać komplek-
sowej analizy wszystkich zebranych dowodów i w razie potrzeby zweryfiko-
wać różnice ocen w opiniach dodatkową ekspertyzą, celem jednoznacznej 
weryfikacji różniących się wniosków w dotychczasowych opiniach.
 Wystąpienie skierowane do Prokuratora Apelacyjnego w Sz. poprze-
dzone dokonaną przez Rzecznika analizą akt przedmiotowego postępo-
wania wskazujące na nieprawidłowości w postępowaniu, spowodowało 
wydanie polecenia Prokuratorowi Okręgowemu w Sz. podjęcia na nowo 
umorzonego postępowania przygotowawczego i uzupełnienie zgroma-
dzonego w toku dochodzenia materiału dowodowego poprzez uzyskanie 
uzupełniającej opinii biegłych z zakresu medycyny sądowej.
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RPO-499920-II/05
 Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się Pani Ewa T., ża-
ląc się na sposób zakończenia postępowania przygotowawczego przez 
Prokuratora Rejonowego w K. dotyczącego nieumyślnego spowodowa-
nia śmierci Roberta T., którego zwłoki ujawniono w jeziorze w K., tj. 
o czyn z art. 155 Kk.
 Asesor Prokuratury Rejonowego w K. zatwierdził postanowienie 
w przedmiocie umorzenia śledztwa wobec braku znamion przestęp-
stwa, a powyższa decyzja merytoryczna została utrzymana w mocy 
postanowieniem Sądu Rejonowego w K.
 Rzecznik Praw Obywatelskich po dokonaniu analizy akt przedmio-
towej sprawy stwierdził w wystąpieniu skierowanym do Prokurato-
ra Apelacyjnego w G., iż postanowienie o umorzeniu przedmiotowego 
śledztwa zostało wydane przedwcześnie, bez wyjaśnienia wszelkich 
okoliczności zaistniałego zdarzenia.
 Pomimo wykonania szeregu czynności procesowych, według Rzecz-
nika Praw Obywatelskich, policjant zasadnie w toku prowadzonego 
postępowania przesłuchał Kamila T. – jednego z chłopców, którzy 
mieli pobić Roberta T. w szkole.
 Rozważenia jednak wymaga między innymi przesłuchanie także 
drugiego z chłopców, którzy pobili Roberta T. oraz należałoby wyja-
śnić, co było powodem pobicia Roberta T. przez Kamila T. i Grzegorza 
M. Tym bardziej, że z zeznań Krystiana T. wynika, że jego brat od cza-
su pobicia w szkole sprawiał wrażenie zastraszonego, nawet był kilka 
razy odprowadzany do domu ze szkoły przez wicedyrektora szkoły. 
Z zeznań świadka Krystiana T. wynika ponadto, że Robert T. miał być 
zastraszany przez Kamila T.
 Ponadto w ocenie Rzecznika, Prokurator powinien osobiście przesłu-
chać świadka Kamila T., co pozwoliłoby na ustalenie motywu pobicia 
Roberta T. Okoliczność ta nie została wyjaśniona podczas przesłucha-
nia tego świadka przez funkcjonariusza Policji. Analiza akt postępowa-
nia prowadzi do wniosku, że w pierwszej fazie postępowania zaniechano 
przeprowadzenia czynności, które mogłyby przyczynić się do wyjaśnienia 
wszystkich istotnych okoliczności tej sprawy. Otóż zaniechano przepro-
wadzenia oględzin plecaka należącego do zmarłego, a także miejsca jego 
odnalezienia. Czynność ta ma znaczenie, tym bardziej, że z zeznań brata 
Roberta T. wynika, iż w pobliżu miejsca gdzie leżał plecak była ugnie-
ciona trawa i odniósł wrażenie, że ktoś tam wcześniej leżał. Oczywiście 
czynność ta nie może być obecnie wykonana z uwagi na upływ czasu.
 Wystąpienie skierowane do Prokuratora Apelacyjnego w G. poprze-
dzone dokonaną przez Rzecznika analizą akt przedmiotowego postępo-
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wania wskazujące na nie wyjaśnienie w postępowaniu wszelkich oko-
liczności zaistniałego zdarzenia spowodowało wydanie polecenia wyko-
nania dodatkowych czynności procesowych w trybie art. 327 § 3 Kpk.

RPO-490894-III/04
 Do Rzecznika Praw Obywatelskich pismem z dnia 1 grudnia 2004 r. 
zwrócił się Pan Marian W. w sprawie odmowy przyznania prawa do 
emerytury górniczej decyzją z dnia 30 września 2004 r. W piśmie za-
interesowany podnosił, że nie jest w stanie spełniać warunku stażu 
– 25 lat okresów pracy górniczej, równorzędnej i okresów zaliczanych 
do pracy górniczej, ponieważ sprawuje opiekę nad niepełnosprawną 
siostrą, której jest opiekunem prawnym.
 Pismem z dnia 7 grudnia 2004 r. Rzecznik zwrócił się do Centrali 
ZUS z prośbą o zbadanie sprawy w ramach nadzoru. Przy piśmie prze-
kazano m.in. kopię pisma zainteresowanego oraz zaświadczenia Sądu 
Rejonowego z dnia 27 kwietnia 1999 r. poświadczające, że zaintere-
sowany został ustanowiony opiekunem prawnym swojej całkowicie 
ubezwłasnowolnionej siostry.
 W odpowiedzi udzielonej pismem z dnia 17 czerwca 2005 r. Centra-
la ZUS wskazała, że po uwzględnieniu udokumentowanych okresów 
zatrudnienia łącznie z okresami zaliczonymi w wymiarze półtora krot-
nym, zainteresowany nie spełnia warunku dotyczącego posiadania co 
najmniej 25 lat pracy górniczej, równorzędnej i okresów zaliczanych 
do pracy górniczej, a tym samym brak jest podstaw do przyznania 
emerytury po ukończeniu wieku 50 lat.
 Pismem z dnia 15 lipca 2005 r. Rzecznik ponownie zwrócił się do 
Centrali ZUS z prośbą o wyjaśnienie czy badana była kwestia zalicze-
nia zgodnie z art. 38 w związku z art. 7 pkt 7 ustawy z dnia 17 grudnia 
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz-
nych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) okresu sprawowania 
przez zainteresowanego opieki nad niepełnosprawną siostrą.
 W odpowiedzi udzielonej pismem z dnia 14 października 2005 r. 
Centrala ZUS wskazała, że zainteresowany nie przedłożył żadnych 
dokumentów poświadczających fakt sprawowania opieki nad siostrą. 
Jednocześnie wskazał, że w sprawie ponownego rozpatrzenia przez 
oddział ZUS wniosku o emeryturę z uwzględnieniem w stażu okresu 
opieki nad chorą siostrą należy złożyć stosowny wniosek w oddziale.
 Pismem z dnia 25 października 2005 r. Rzecznik Praw Obywatel-
skich zwrócił się do Oddziału ZUS w tej sprawie. W piśmie podnie-
siono kwestię przyznania świadczenia z datą wsteczną, stosownie do 
pisma zainteresowanego z dnia 1 grudnia 2004 r. przekazanego przez 
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Rzecznika Praw Obywatelskich przy piśmie z dnia 7 grudnia 2004 r. 
do Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych ZUS, które po-
winno być potraktowane jako wniosek o emeryturę górniczą.
 W odpowiedzi udzielonej pismem z dnia 25 stycznia 2006 r. organ 
rentowy poinformował, że decyzją z dnia 24 listopada 2005 r. przy-
znano zainteresowanemu emeryturę górniczą wstecznie od 1 grudnia 
2004 r. przekazując stosowne wyrównanie.

RPO-515245-III/05
 Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się z prośbą o pomoc 
Pan Mirosław K. pismem z dnia 20 września 2005 r. w sprawie prze-
dłużającego się postępowania w ZUS Oddział w O., o wydanie do-
kumentu potwierdzającego uprawnienia do bezpłatnego zaopatrzenia 
w leki objęte wykazem leków podstawowych i uzupełniających, jako 
żołnierzowi, który w czasie działań wojennych został ranny w związ-
ku z pobytem na froncie i nie został zaliczony do żadnej grupy in-
walidzkiej (art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pu-
blicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135). W związku z pismem Rzecznika 
w powyższej sprawie z dnia 26 września 2005 r. skierowanym do Depar-
tamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych ZUS o zbadanie sprawy 
w trybie nadzoru, otrzymał informację z dnia 4 listopada 2005 r. 
o wystąpieniu w tej sprawie przez ZUS do Departamentu Ubezpiecze-
nia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia.
 Po kolejnym piśmie w sprawie, w dniu 28 grudnia 2005 r. zostały 
przekazane Rzecznikowi wyjaśnienia z Departamentu Świadczeń Eme-
rytalno-Rentowych ZUS. Wynikało z nich, iż zgodnie ze stanowiskiem 
Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia 
z dnia 20 grudnia 2005 r. ustalenie uprawnień o których mowa w art. 
45 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 
2135) tzn. w stosunku do osób, które doznały uszczerbku na zdrowiu 
w okolicznościach określonych w 7 i 8 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. 
o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin 
i nie zostały zaliczone do żadnej z grup inwalidów, należy do Dyrektora 
Oddziału Wojewódzkiego Funduszu Zdrowia.
 Natomiast Oddział ZUS powinien wystawić odpowiednie zaświad-
czenie, potwierdzające powyższe okoliczności. Zatem z wnioskiem 
o rozpatrzenie sprawy uprawnień do bezpłatnego zaopatrzenia w leki 
objęte wykazem leków podstawowych i uzupełniających, zaintereso-
wany powinien zwrócić się osobiście do Dyrektora Oddziału Woje-
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wódzkiego Funduszu Zdrowia. Pismem z dnia 11 stycznia 2006 r. Pan 
Mirosław K. ponownie wystąpił do Rzecznika z prośbą, aby z uwagi na 
Jego podeszły wiek (80 lat) i zły stan zdrowia ponownie interweniować 
w Oddziale ZUS w O. w załatwieniu jego sprawy. Po kolejnej interwen-
cji w tej trwającej już prawie rok sprawie Oddział ZUS w O. zobowią-
zał się do udzielenia pomocy zainteresowanemu. W dniu 27 lutego 
2006 r. wpłynęła do Rzecznika informacja od zainteresowanego, z któ-
rej wynika, iż Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Funduszu Zdrowia 
w O. wydał 10 lutego 2006 r. decyzję o przyznaniu zainteresowanemu 
uprawnienia do bezpłatnego zaopatrzenia w leki objęte wykazem le-
ków podstawowych i uzupełniających.

RPO-513962-VII/05
 Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Bogdan S. prze-
bywający w Zakładzie Karnym w K. Żalił się on na decyzję Dyrektora 
Zakładu Karnego, nakazującą mu zgolenie brody, oraz podtrzymujące 
ją stanowisko Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w O.
 Skazany argumentował, że zarost nosi nieprzerwanie od chwi-
li przyjęcia do zakładu karnego i w związku z tym powoływanie się 
w uzasadnieniu kwestionowanej decyzji na przepis art. 116a pkt 9 
Kodeksu karnego wykonawczego („skazanemu nie wolno zmieniać 
wyglądu zewnętrznego w sposób utrudniający identyfikację, w szcze-
gólności poprzez zgolenie lub zapuszczenie włosów, brody lub wąsów 
albo zmianę ich koloru, chyba że uzyska na to zgodę Dyrektora Zakła-
du Karnego”) nie znajduje uzasadnienia.
 Centralny Zarząd Służby Więziennej, do którego Rzecznik zwrócił się 
o zajęcie stanowiska w sprawie uznał skargę skazanego za zasadną. 
Poczynione ustalenia potwierdziły fakt, iż Pan Bogdan S. nosił zarost 
w postaci brody w momencie przyjęcia go do zakładu karnego. W tym 
przypadku zmianą wyglądu zewnętrznego byłoby zgolenie zarostu, 
i gdyby skazany chciał to uczynić, musiałby uzyskać zgodę Dyrektora. 
O zajętym stanowisku poinformowano Dyrektora Zakładu Karnego w K.

RPO-514357-VII/05
 Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Stefan S. 
w sprawie swojego syna Mariusza, przebywającego w Zakładzie Kar-
nym w W. Żalił się on na nieprawidłowości w postępowaniu Sądu 
Rejonowego w B., które spowodowały, iż Mariusz S. nie został po-
wiadomiony o wyznaczonym terminie zgłoszenia się do odbycia kary 
pozbawienia wolności. Skarżył się również na błędne zaliczenie na po-
czet kary pozbawienia wolności okresu tymczasowego aresztowania.
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 Przeprowadzone w sprawie czynności wyjaśniające wykazały, że 
wezwania sądu dla Mariusza S. do stawienia się do odbycia kary zo-
stały skierowane pod niewłaściwy adres. W następstwie tego wezwa-
nia uznano za doręczone prawidłowo i ponieważ skazany nie stawił 
się w terminie do odbycia kary, wydano nakaz doprowadzenia go do 
Aresztu Śledczego w K. przez policję.
 Uzasadnionym okazał się również drugi zarzut, dotyczący błędne-
go zaliczenia skazanemu na poczet kary pozbawienia wolności okres 
tymczasowego aresztowania. Skutkiem tego nie mógł on ubiegać się 
o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia z uwagi na 
niespełnienie wymogu formalnego w postaci odbycia przewidzianej 
przepisami części kary. Sąd dokonał sprostowania dokumentacji 
w tym zakresie i powiadomił Rzecznika, że po uprawomocnieniu się 
postanowienia, odnośna dokumentacja zostanie przesłana do zakła-
du karnego, w którym przebywa skazany.
 Rzecznik zwrócił się do Prezesa Sądu Rejonowego w B. z prośbą 
o podjęcie stosownych działań w celu wyeliminowania w przyszłości 
podobnych uchybień w pracy podległego mu Sądu.

RPO-518141-VII/05
 Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga osadzonego 
Dariusza K. z Zakładu Karnego w P. Skarga dotyczyła odmawiania 
mu przez administrację Zakładu Karnego w P. możliwości odbywania 
praktyki w kuchni więziennej (uczeń zasadniczej szkoły zawodowej 
o profilu kucharz).
 Na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich niezbędnych wyjaśnień 
w sprawie skargi osadzonego, dokonał Dyrektor Okręgowy Służby Wię-
ziennej w Ł. Jak ustalono, Pan Dariusz K. uczy się w Zespole Szkół nr 4 
przy Zakładzie Karnym w P. W ramach realizowanego programu szkoły 
powinien on odbyć praktykę zawodową. W przypadku Pana Dariusza K. 
winno to być zrealizowane poprzez zatrudnienie w kuchni Zakładu Kar-
nego w P. Niestety do takiej pracy Pan Dariusz K. nie został skierowany 
ponieważ Dyrektor Zakładu Karnego w P. odmówił takiego zatrudnienia 
uzasadniając swoją decyzję negatywnym zachowaniem Pana Dariusza K.
 Tego stanowiska nie poparł badający wniosek Dyrektor Okręgowy 
Służby Więziennej w Ł. Stanął on na stanowisku, że jeżeli skazany ze 
względów ochronnych nie może uczestniczyć w części zajęć szkolnych, 
jaką jest praktyczna nauka zawodu będąca elementem nauczania, to 
wówczas Komisja Penitencjarna w Zakładzie Karnym w P. powinna 
zająć stanowisko w sprawie ewentualnego wycofania takiego skaza-
nego z dalszego nauczania w szkole. Kompetencja taka wynika z art. 
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76 § 1 pkt 5 Kodeksu karnego wykonawczego. Natomiast z poczy-
nionych ustaleń wynika, że Komisja Penitencjarna Zakładu Karnego 
w P. nie podjęła takiej decyzji wobec Pana Dariusza K. dlatego powi-
nien mieć on zapewnioną możliwość udziału w pełnym zakresie pro-
gramu nauki zawodu, czyli też w praktycznej nauce zawodu.
 Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Ł. uznał skargę Pana Da-
riusza K. za zasadną.

RPO-516451-VII/05
 Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga Pana Krystiana 
K. przebywającego w Zakładzie Karnym w G.W. Ze skargi wynikało, iż 
w Zakładzie Karnym paczki nie są przyjmowane w dni, w które odby-
wają się widzenia.
 O zbadanie sprawy Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Dy-
rektora Okręgowego Służby Więziennej w Sz. Z poczynionych ustaleń 
wynika, iż rzeczywiście doszło w ww. jednostce do naruszenia obowią-
zujących przepisów w zakresie przyjmowania paczek.
 Zgodnie z porządkiem wewnętrznym obowiązującym w Zakładzie 
Karnym w G.W. paczki są przyjmowane od poniedziałku do piątku, 
z wyłączeniem dni świątecznych. Ograniczenie dni, w których przyj-
mowane są paczki jest sprzeczne z regulaminem organizacyjno-po-
rządkowym wykonywania tymczasowego aresztowania. Zgodnie z § 14 
ust. 2 pkt 13 regulaminu, o którym mowa powyżej, dyrektor jednostki 
określa w porządku wewnętrznym jedynie godziny i sposób przyjmo-
wania i wydawania korespondencji oraz paczek.
 W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością w zakresie dni przyj-
mowania paczek, do Dyrektora Zakładu Karnego w G.W. skierowane 
zostało wystąpienie przez Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej 
(w trybie nadzoru), w którym polecono podjęcie stosownych działań 
mających na celu dostosowanie przepisów wewnętrznych do norm 
określonych w regulaminach organizacyjno-porządkowych.
 Mając powyższe na uwadze Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej 
w Sz. uznał skargę Pana Krystiana K. w tej części za zasadną.

RPO-519069-VII/05
 Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga Pana Piotra F., 
który skarżył się, iż nie został wpuszczony na widzenie do szwagra, 
pomimo faktu, iż wcześniej takie widzenia odbywał.
 O zbadanie sprawy Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Dy-
rektora Okręgowego Służby Więziennej w L. Pismem z dn. 3.02.2006 r. 
wpłynęła do Rzecznika odpowiedź, iż Pan Piotr F. jako szwagier nie 
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jest osobą najbliższą dla skazanego, zgodnie z art. 105a § 4 Kodek-
su karnego wykonawczego – widzenie z osobą nie będącą członkiem 
rodziny lub inną osobą bliską skazany może otrzymać za zezwole-
niem dyrektora zakładu karnego. Skazany nie wystąpił do dyrektora 
zakładu o uzyskanie zgody na widzenie z Panem Piotrem F., dlatego 
też widzenie takie nie mogło się odbyć. Wcześniejsze widzenia Pana 
Piotra F. ze skazanym odbywały się za każdorazową pojedynczą zgodą 
dyrektora zakładu, która po wykorzystaniu traci ważność.
 Ponieważ zaprezentowana argumentacja, nie znajduje uzasadnie-
nia w obowiązujących przepisach prawnych Rzecznik wystąpił z po-
nownym pismem do Dyrektora przywołując, iż po pierwsze art. 105a 
§ 4 Kkw wymagając zgody Dyrektora na widzenie, posługuje się poję-
ciami osoby nie będącej członkiem rodziny oraz innej osoby bliskiej.
 Nawet wykładnia literalna tych dwóch pojęć prowadzi do wniosku, 
iż przepisy odnoszące się do rodziny i osób najbliższych w Kodeksie 
karnym wykonawczym ma szerszy zakres niż definicja osoby najbliż-
szej w art. 115 i 11 Kodeksu karnego.
 Stanowisko takie prezentuje zarówno Rzecznik jak i Minister Spra-
wiedliwości.
 Po drugie Kodeks karny określa w art. 115 § 11 osobę najbliższą, po-
sługując się pojęciami zaczerpniętymi z Kodeksu rodzinnego i opiekuń-
czego (małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo powinowaty w tej samej 
linii lub stopniu), których treść jest jednoznaczna. Niemniej ze względu 
na pewne niejasności w sformułowaniu komentowanego przepisu, na 
gruncie identycznego art. 120 § 5 Kk z 1969 r., SN orzekł, że w zakres 
pojęcia osoby najbliższej wchodzą także małżonkowie rodzeństwa oraz 
pasierb oskarżonego (wyr. z 10.XI.1976 r., OSNKW 1977, nr 3, poz. 27 
i wyr. z 5.XI.1981 r., OSNKW 1981, nr 12, poz. 73) – zob. A. Marek, Ko-
deks karny, Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, 2005, wyd. II.
 Zaprezentowaną argumentację poparł także pismem z dnia 9 mar-
ca 2006 r. Dyrektor, zmieniając własne uprzednie stanowisko w spra-
wie.
 Mając na uwadze poczynione ustalenia oraz obowiązujący stan 
prawny stwierdzić należy, iż skarga Pana Piotra F. jest zasadna, 
a działanie funkcjonariuszy SW nie znajdowało uzasadnienia w art. 
105a § 4 Kkw i jako nieprawidłowe naruszyło jego prawo do uzyskania 
widzenia ze szwagrem.

RPO-519171-VIII/05
 Do Rzecznika Praw Obywatelskich w październiku 2005 r. skiero-
wali anonimową skargę pracownicy Domu Pomocy Społecznej w G.K. 
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na nieprawidłowe działania pracodawcy dotyczące wypłaty wynagro-
dzeń za pracę.
 Powyższą skargę Rzecznik Praw Obywatelskich przesłał do Pań-
stwowej Inspekcji Pracy celem rozważenia możliwości przeprowadze-
nia kontroli w ww. zakładzie pracy.
 W styczniu 2006 r. Państwowa Inspekcja Pracy poinformowa-
ła Rzecznika, iż na jego wniosek, została przeprowadzona kontrola 
przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy. Kontrola ta 
ujawniła nieprawidłowe naliczanie i wypłacanie niektórych składni-
ków wynagrodzeń za pracę (dodatków za pracę w porze nocnej, do-
datków za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia) jak również 
w zakresie wypłaty wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz doko-
nywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę.
 W związku z tym inspektor pracy przeprowadzający kontrolę skie-
rował do pracodawcy wystąpienie o naliczenie i wypłacenie uprawnio-
nym pracownikom wyrównań zaniżonych kwot wyżej wymienionych 
świadczeń pieniężnych.
 Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych jak również po ich za-
kończeniu oraz ustaleniach kontrolnych została poinformowana prze-
wodnicząca Rady Związku Zawodowego Pracowników Pomocy Spo-
łecznej przy DPS w G.K.

RPO-516939-VIII/05
 Do Rzecznika Praw Obywatelskich w październiku 2005 r. skie-
rowała w imieniu pracowników – doradców zawodowych w Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w S., pismo Pani Małgorzata M. Pra-
cownicy ci zostali zobowiązani do pracy w wyższym wymiarze pensum 
w stosunku do pozostałych pracowników Poradni.
 W związku z tym Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ów-
czesnego Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu o zajęcie stano-
wiska w przedmiotowej sprawie.
 W listopadzie 2005 r. Ministerstwo zajęło stanowisko wyjaśniając 
problematykę dotyczącą zatrudniania pracowników Poradni. Treść 
tego stanowiska została przesłana zainteresowanej.
 W styczniu 2006 r. Pani Małgorzata M. poinformowała Rzecznika, 
że w wyniku interwencji zmienione zostały umowy o pracę doradcom 
zawodowym Poradni, uregulowano kwestie finansowe dotyczące go-
dzin ponadwymiarowych, jakie przepracowali. Od około miesiąca pra-
cownicy ci pracują w takim samym wymiarze godzin, co pozostałe 
osoby zatrudnione w Poradni.
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RPO-518060-VIII/05
 Do Rzecznika Praw Obywatelskich skierowała skargę nauczycielka 
Pani Alicja K. Skarga dotyczyła przewlekłości działań podejmowanych 
przez Dyrektora Szkoły, Prezydenta Miasta G. i Kuratora Oświaty 
w sprawie jej awansu zawodowego.
 W odpowiedzi udzielonej skarżącej poinformowano ją o uprawnieniach 
przysługujących w związku z opieszałym działaniem urzędników.
 Z treści nadesłanych przez skarżącą załączników wynikało także, iż 
sąd administracyjny rozpoznając sprawę zainteresowanej wskazał na 
uchybienia merytoryczne w działaniach Dyrektora Szkoły oraz Kura-
tora Oświaty.
 W związku z tym Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Mi-
nisterstwa Edukacji i Nauki o zbadanie sprawy. Ministerstwo po zba-
daniu sprawy stwierdziło istnienie powyższych naruszeń i zwróciło 
się do Kuratora Oświaty o wzmożenie nadzoru pedagogicznego w za-
kresie prawidłowości stosowania przez dyrektorów szkół i organów 
prowadzących szkoły przepisów prawa, w tym przypadku dotyczących 
awansu zawodowego nauczycieli.

RPO-508851-VIII/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Grzegorz B. 

z prośbą o udzielenie pomocy w anulowaniu decyzji Prezydenta miasta 
W. z dnia 16 września 2004 r. orzekającej o utracie statusu osoby bez-
robotnej i utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych z dniem 1 sierpnia 
2004 r. Decyzja ta utrzymana została w mocy przez Wojewodę M.

Powyższe decyzje wydane zostały w związku z jak się wydawało 
bezspornym faktem, że zainteresowany był zatrudniony od 1 sierpnia 
– do 31 sierpnia 2004 r. na podstawie umowy zlecenia po uzyskaniu 
statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku, co potwierdzało zaświadcze-
nie wydane przez zleceniodawcę.
 Z uwagi na fakt, że wśród kserokopii dokumentów nadesłanych 
Rzecznikowi przez Pana Grzegorza B. znalazły się wyjaśnienia zlecenio-
dawcy wystawione z późniejszą datą, z których jednocześnie wynikało, 
że zleceniobiorcą był nie zainteresowany lecz Jego syn - Rzecznik zwró-
cił się do Dyrektora Urzędu Pracy miasta W. z prośbą o przedstawienie 
stanu prawnego sprawy. Ponieważ w uzyskanych wyjaśnieniach zna-
lazły się znane już wcześniej Rzecznikowi informacje o utrzymaniu się 
w mocy decyzji organu zatrudnienia I stopnia przez Wojewodę M. oraz 
zaskarżeniu decyzji Wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego, a także odrzuceniu skargi przez ten Sąd (z uwagi na nieuzupeł-
nienie braków formalnych) – brak było natomiast odniesienia do póź-
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niejszego dokumentu zleceniodawcy. Rzecznik zwrócił się do Dyrektora 
Urzędu Pracy z prośbą o ponowne zbadanie sprawy Pana Grzegorza B.

Kolejne wyjaśnienia nie zawierały ustosunkowania się do tego 
dokumentu. Rzecznik wystąpił o nadesłanie akt administracyjnych 
sprawy.
 Przeprowadzona analiza akt wykazała, że zaskarżenie decyzji Woje-
wody spowodowało, iż wyjaśnienia zleceniodawcy o pomyłkowym zna-
lezieniu się danych Pana Grzegorza B. zamiast Jego syna – spowodo-
wało, że zarówno organ zatrudnienia I stopnia jak i organ odwoławczy 
nie skorzystał z możliwości uchylenia swych błędnych decyzji.
 W tej sytuacji Rzecznik ponownie wystąpił do Wojewody M. o prze-
analizowanie sprawy.
 Pismem z dnia 1 lutego 2006 r. poinformowano Rzecznika, że Wo-
jewoda M. po ponownym przeanalizowaniu sprawy skorzystał z moż-
liwości określonej w art. 154 Kpc i z urzędu orzekł o zmianie decyzji 
własnej utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta miasta W. w całości 
oraz przywróceniu Panu Grzegorzowi B. z dniem 1 sierpnia 2004 r. 
statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

RPO-488158-IX
 Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Andrzej W. zwol-
niony ze służby w Siłach Powietrznych z prośbą o pomoc w przywró-
ceniu do zawodowej służby wojskowej.
 W wyniku wystąpienia Rzecznika do Dowódcy Sił Zbrojnych, 
w którym wskazane zostały uchybienia w trakcie procesu zwalniania 
z zawodowej służby, organ ten poinformował Rzecznika o przywróce-
niu do służby Pana Andrzeja W., wyznaczeniu na odpowiednie stano-
wisko i wystąpieniu do Dyrektora Departamentu Kadr i Szkolnictwa 
Wojskowego MON o mianowanie oficera na stopień podpułkownika.
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