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I. INFORMACJA O WPŁYWIE 
I ZAŁATWIANIU WNIOSKÓW

Dane informacyjno-statystyczne
Wpływ spraw do Rzecznika Praw Obywatelskich

I kwartał
2007

styczeń 
-grudzień

2006

Cały okres 
funkcjonowania 
instytucji RPO

(01.01.1988 
– 31.03.2007)

Wpływ ogółem 14 303 49 387 873 767

w tym nowe sprawy  7 662 26 023 558 148
Liczba odpowiedzi
na wystąpienia 
Rzecznika

 5 050 18 157 292 280

W I kwartale 2007 r. w Biurze RPO przyjęto 1430 interesantów oraz 
przeprowadzono 5790 rozmów telefonicznych, udzielając wyjaśnień 
i porad. Wysłano 19 846 pism w 11 683 prowadzonych sprawach, po-
nadto zarejestrowano 13 apeli, listów otwartych, protestów bez ozna-
czenia wnioskodawcy.

1. Rzecznik Praw Obywatelskich 
skierował:

I kwartał
2007

styczeń-
grudzień 

2006
– wystąpień o charakterze generalnym 104 316
– wniosków do Trybunału Konstytucyjnego 

o stwierdzenie niezgodności przepisów 
z Konstytucją

6 15

– przystąpił do postępowania przed 
Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach 
skarg konstytucyjnych

6 27

– pytań prawnych do Sądu Najwyższego 2 6
– kasacji 7 78
– skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem 

prawomocnego orzeczenia (prawo pracy)
- 2
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*) 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.

– skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego

1 7

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

Administracyjnych
4 11

– wniosków do Sądu Wojewódzkiego 
w sprawach o wykroczenia

– 1

oraz
– przystąpił do postępowania sądowego 1 15
– przystąpił do postępowania 

administracyjnego
2 5

2. Sprawy rozpatrzone w I kwartale 2007 r. – 8 678.
Wśród spraw rozpatrzonych:
– podjęto do prowadzenia * 3095 spraw

w tym, w ramach wystąpienia o charakterze
generalnym

184 sprawy

– poprzestano na wskazaniu wnioskodawcy
przysługujących mu środków działania

4865 spraw

– przekazano wniosek wg. właściwości 100 spraw
– zwrócono się do wnioskodawcy o uzupełnienie 

wniosku
458 spraw

– nie podjęto ** 160 spraw
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3. Zakończono postępowanie w 2 861 podjętych sprawach.
Spośród 2861 spraw zakończonych:
1. uzyskano rozwiązanie pozytywne

ze względu na:
19,1%

– zasadność zarzutów wnioskodawcy 13,0% tj. 371 spraw
– uwzględnienie wystąpienia generalnego 

RPO
6,1% tj. 175 spraw

2. odstąpiono od dalszego prowadzenia 
sprawy 
ze względu na:

15,6%

– toczące się w sprawie postępowanie 
(niewyczerpany tryb)

10,3% tj. 295 spraw

– upływ czasu 0,3% tj. 10 spraw
– nieodwracalne skutki prawne 0,2% tj. 5 spraw
- inne względy obiektywne – rezygnacja 

RPO  z dalszego  prowadzenia sprawy       
4,8% tj. 136 spraw

3. nie uzyskano rozwiązania 
pozytywnego ze względu na:

65,3%

- niepotwierdzenie się zarzutów 
wnioskodawcy

61,6% tj. 1764 sprawy

- nieuwzględnienie wystąpienia 
generalnego RPO

3,2% tj. 92 sprawy

-  z powodu wyczerpania przez RPO 
możliwości działania

0,5% tj. 13 spraw

4. Przedmiot nowych spraw (wniosków) w I kwartale  2007 r. 
(7662– 100%)
(według właściwości zespołów merytorycznych):
prawo konstytucyjne i międzynarodowe 4,0%
prawo karne 24,3%
zabezpieczenie społeczne 11,8%
prawo cywilne i gospodarka nieruchomościami 12,2%
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prawo administracyjne i sprawy mieszkaniowe 8,0%
prawo gospodarcze, daniny publiczne i ochrona praw 
konsumenta

10,8%

prawo karne wykonawcze 9,4%
prawo pracy 5,2%
prawa żołnierzy i funkcjonariuszy służb publicznych 1,8%
administracja publiczna, zdrowie i ochrona praw cudzoziemców 6,5%
prawo rodzinne i ochrona praw osób niepełnosprawnych 4,4%
Inne 1,6%

Od 2 sierpnia 2004 r. działa Zespół Terenowy we Wrocławiu, kierowa-
ny przez Pełnomocnika  terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich. 
W I kwartale 2007 r. do Zespołu Terenowego wpłynęło 373 pisma, 
z czego 45 pism przekazano do Biura w Warszawie. Nowych spraw 
wpłynęło 186, z czego 13 przekazano do Biura w Warszawie. Z ogólnej 
liczby 1430 interesantów w Zespole Terenowym przyjęto 232.
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Największy wpływ w Zespole Terenowym we Wrocławiu dotyczył spraw 
z zakresu: 
– prawa cywilnego i gospodarki 

nieruchomościami
20,4% tj. 38 spraw

– prawa administracyjnego i spraw 
mieszkaniowych

15,1% tj. 28 spraw

– prawa karnego 15,1% tj. 28 spraw
– zabezpieczenia społecznego 11,8% tj. 22 sprawy
– prawa gospodarczego, danin 

publicznych i ochrony praw konsumenta
10,2% tj. 19 spraw

W I kwartale 2007 r. w Zespole Terenowym we Wrocławiu rozpatrzono 
212 spraw w tym :
– podjęto do prowadzenia 73 sprawy tj. 34,4%
– udzielono wyjaśnień, wskazano 

wnioskodawcy przysługujące mu 
środki działania

122 sprawy tj. 57,5%

– przekazano wniosek wg. właściwości 1 sprawa tj. 0,5%
– zwrócono się do wnioskodawcy o 

uzupełnienie wniosku
15 spraw tj. 7,1%

– nie podjęto 1 sprawa tj. 0,5%
 

Od 16 maja 2005 r. działa Zespół Terenowy w Gdańsku, kierowany 
przez Pełnomocnika terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich.
W I kwartale 2007 r. do Zespołu Terenowego wpłynęło 431 pism, 
z czego 43 pisma przekazano do Biura w Warszawie. Nowych spraw 
wpłynęło 184, z czego 11 przekazano do Biura w Warszawie. Z ogólnej 
liczby 1430 interesantów w Zespole Terenowym przyjęto 302. 

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

mieszkaniowych
20,7% tj. 38 spraw

– prawa cywilnego i gospodarki 
nieruchomościami

17,9% tj. 33 sprawy

– prawa karnego 15,8% tj. 29 spraw
– zabezpieczenia społecznego 11,4% tj. 21 spraw
– prawa gospodarczego, danin publicznych 

i ochrony praw konsumenta
9,8% tj. 18 spraw
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W I kwartale 2007 r. w Zespole Terenowym w Gdańsku rozpatrzono 
212 spraw w tym :
– podjęto do prowadzenia 65 spraw tj. 30,7%
–  udzielono wyjaśnień, wskazano 

wnioskodawcy przysługujące mu 
środki działania

119 spraw tj. 56,1%

– zwrócono się do wnioskodawcy 
o uzupełnienie wniosku

28 spraw tj. 13,2%

5. W I kwartale 2007 r. Rzecznik Praw Obywatelskich, Zastępca 
Rzecznika Praw Obywatelskich oraz pracownicy Biura RPO odbyli 
następujące spotkania i wizytacje:

1. Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców 
w Warszawie – badanie przestrzegania praw 
cudzoziemców.

03-05.01.2007 r.

2. Urząd Gminy Stężyca oraz Starostwo 
Powiatowe w Puławach – badania 
w ramach programu „Dobra administracja.”

10.01.2007 r.

3. Sąd Rejonowy w Grudziądzu – ocena 
wykonania środków probacyjnych.

12.01.2007 r.

4. Urzędy Gminy: Radomyśl, Krasiczyn, Bircza, 
Ropczyce, Molas oraz Starostwa Powiatowe 
w Sanoku i Krośnie  – badania w ramach 
programu „Dobra administracja.”

16-19.01.2007 r.

5. Urząd Gminy Bełchatów oraz Urząd Gminy 
Widawa – badania w ramach programu 
„Dobra administracja.”

22-23.01.2007 r.

6. 3 Flotylla Okrętów w Gdyni oraz Komenda 
Wojewódzka Policji w Gdańsku – badanie 
przestrzegania praw funkcjonariuszy.

24-26.01.2007 r.

7. Zakład Karny w Krakowie – badanie 
przestrzegania praw osób pozbawionych 
wolności oraz Sąd Okręgowy w Krakowie 
– ocena wykonania środków probacyjnych.

24-26.01.2007 r.

8. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei 
w Warszawie – badanie przestrzegania praw 
funkcjonariuszy.

01.02.2007 r.

9. Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu – ocena 
wykonania środków probacyjnych.

01-02.02.2007 r.

10. Komenda Rejonowa Policji 
w Warszawie – ocena przestrzegania praw 
funkcjonariuszy.

02.02.2007 r.

11. Starostwo Powiatowe w Skierniewicach oraz 
Urząd Gminy Nowy Kawęczyn – badania 
w ramach programu „Dobra administracja.”

05.02.2007 r.
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12. Starostwo Powiatowe w Łomży – badania 
w ramach programu „Dobra administracja.”

06.02.2007 r.

13. Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia 
– ocena wykonania środków probacyjnych.

06-07.02.2007 r.

14. Dziecięca Akademia Medyczna we Wrocławiu 
– ocena przestrzegania praw pacjentów.

08.02.2007 r.

15. Urząd Gminy Bolimów oraz Urząd Gminy 
Nieborów – badania w ramach programu 
„Dobra administracja.”

09.02.2007 r.

16. Komisariat Policji w Warszawie – badanie 
przestrzegania praw funkcjonariuszy.

09.02.2007 r.

17. 8 Flotylla Obrony Wybrzeża w Świnoujściu, 
Komenda Wojewódzka Policji oraz Komenda 
Miejska Policji w Szczecinie – badanie 
przestrzegania praw funkcjonariuszy.

19-22.02.2007 r.

18. Sąd Rejonowy w Lublinie – ocena wykonania 
środków probacyjnych.

05-06.03.2007 r.

19. Areszt Śledczy w Elblągu – rekontrola, Sąd 
Okręgowy w Elblągu – ocena wykonania 
środków probacyjnych. 

12-14.03.2007 r.

20. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie oraz 
Karpacki Oddział Straży Granicznej, Urząd 
Celny i Izba Celna w Nowym Sączu – badanie 
przestrzegania praw funkcjonariuszy. 

14-16.03.2007 r.

21. Miejski Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji 
w Warszawie – badanie warunków przyjęć 
niepełnosprawnych interesantów.

16.03.2007 r.

22. Urząd Wojewódzki w Olsztynie – rozmowy na 
temat m.in. sytuacji zadłużonych rolników. 

22.03.2007 r.

23. 3 Wrocławski Pułk Drogowo – Mostowy 
w Chełmnie – badanie przestrzegania praw 
żołnierzy.

22.03.2007 r.

24. Urząd Miasta w Żarach - przyjęcia 
interesantów w terenie. 

30.03.2007 r.

oraz uczestniczyli w następujących sympozjach, seminariach 
i konferencjach:
1. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich 

w konferencji zorganizowanej przez Polski 
Instytut Spraw Międzynarodowych nt. „Prawa 
człowieka w polityce zagranicznej RP.” Warszawa

12.01.2007r.

2. Seminarium zorganizowane przez Rzecznika 
Praw Obywatelskich nt. „Kryzys Cywilizacji” 
oraz  „Wolność słowa i odpowiedzialność za 
słowo.” Nieborów

13.01.2007 r.
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3. Sesja programowa Kapituły konkursu Pro 
Publico Bono. Podedwórze k. Białej Podlaskiej

02-03.02.2007 r.

4. Spotkanie zorganizowane przez Rzecznika Praw 
Obywatelskich. Tematem spotkania była ocena 
sytuacji Romów w Polsce, edukacja dzieci 
romskich oraz ocena działań przewidywanych 
przez władzę publiczną na rzecz rozwiązywania 
problemów Romów. Warszawa 

08.02.2007 r.

5. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich 
w konwersatorium zorganizowanym przez 
Fundację „Polska w Europie” oraz Polską 
Radę Ruchu Europejskiego nt. „Sytuacja 
w Iraku – 2007. Implikacje dla Bliskiego 
i Środkowego Wschodu.”

09.02.2007 r.

6. Konferencja zorganizowana przez Senacką 
Komisję Praw Człowieka i Praworządności oraz 
Centrum Stosunków Międzynarodowych nt. 
„Problemy z zagwarantowaniem przestrzegania 
Praw Podstawowych w Europie.” Warszawa

12.02.2007 r.

7. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich 
w Międzynarodowym Spotkaniu Ekspertów 
ds. polityki migracyjnej, zorganizowanym 
przez Katolicki Uniwersytet Lubelski. Kraków

13.02.2007 r.

8. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich 
w konferencji zorganizowanej przez Związek 
Banków Polskich nt. „Pozaekonomiczne 
czynniki wzrostu gospodarczego.” Warszawa

15.02.2007 r.

9. Seminarium zorganizowane przez Europejski 
Przegląd Sądowy nt. „Prawo wspólnotowe 
w praktyce sądowej.” Warszawa

16.02.2007 r.

10. Konferencja zorganizowana przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości nt. „Sieć pomocy ofiarom
przestępstw: „Dobre praktyki, niewykorzystane 
szanse, nowe rozwiązania.” Pszczyna

22.02.2007 r.

11. Konferencja zorganizowana przez Organizację 
Pożytku Publicznego nt. „Dzień bez łapówki.” 
Nasielsk

23.02.2007 r.

12. Spotkanie zorganizowane przez Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych dot. „Uzgodnienia 
stanowiska Polski wobec propozycji 
reform systemu Konwencji o ochronie 
praw człowieka i podstawowych wolności.” 
Warszawa

02.03.2007 r.

13. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich 
w II Kongresie Obywatelskim nt. „Rozwój przez 
wspólnotę i konkurencyjność.” Warszawa

10.03.2007 r.
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14. Udział w seminarium naukowym 
zorganizowanym przez Katedrę Prawa 
Europejskiego WPiA Uniwersytetu 
Jagiellońskiego nt. „Prawo do sądu 
w procedurze przyznawania funduszy 
strukturalnych.” Kraków

12.03.2007 r.

15. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz dr hab. 
prof. nadz. Teresa Gardocka p.o. Rektora 
Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda 
Łazarskiego w Warszawie – podpisanie 
Porozumienia o współpracy w dziedzinie 
ochrony wolności i praw człowieka 
i obywatela.

13.03.2007 r.

16. Konferencja zorganizowana przez Uniwersytet 
Rzeszowski nt. „Alternatywne sposoby 
głosowania a aktywizacja elektoratu.” 
Rzeszów

26-27.03.2007 r.

17. Konferencja zorganizowana przez Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu nt. „Prawna 
ochrona danych osobowych w Polsce na tle 
europejskich standardów. 
X- lecie polskiej ustawy o ochronie danych 
osobowych.”

29.03.2007 r.

18. VII ogólnopolska konferencja 
Uniwersyteckich Poradni Prawnych. 
Warszawa

30.03.2007 r.

Współpraca międzynarodowa :

1. Wyjazd Rzecznika Praw Obywatelskich 
do Iraku – zapoznanie się z warunkami 
pełnienia służby Polskiego Kontyngentu Sił 
Stabilizacyjnych w Iraku.

17-24.01.2007 r.

2. Wizyta w Biurze RPO Przewodniczącego 
Koreańskiej Krajowej Komisji Praw Człowieka 
Republiki Korei.

23.01.2007 r.

3. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w 
inauguracji Roku Równych Szans oraz 
udział w  konferencji  nt. „Pierwszy Szczyt 
Równości.” Berlin

30-31.01.2007 r.

4. „Europejskie Warsztaty na temat zwalczania 
dyskryminacji” zorganizowane przez Fińską 
Ligę Praw Człowieka oraz Międzynarodową 
Organizację ds. Migracji. Helsinki

12-13.02.2007 r.
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5. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich 
w seminarium Europejskiej Komisji Rady 
Europy ds. walki z Rasizmem i Nietolerancją. 
Strasburg

22-23.02.2007 r.

6. Warsztaty nt. „Migracja w procesie 
przemian.” Budapeszt

23.02.2007 r.

7. Wizyta Rzecznika Praw Obywatelskich 
w Helsinkach – rozmowy nt. sytuacji prawnej 
obywateli polskich poszukujących pracy 
w Finlandii.

02-05.03.2007 r.

8. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich 
w seminarium” nt. „Mobilność pracowników 
w Unii Europejskiej.” Bruksela

15-18.03.2007 r.

9. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich 
w konferencji nt. „Konstytucjonalizm i prawa 
człowieka w Europie i Ameryce – kontynuacja 
i nowe osiągnięcia.” Waszyngton

28.03.2007 r.

10. Uzupełniające spotkanie Wymiaru Ludzkiego 
OSCE/ODIHR nt. „Wolność zgromadzeń, 
zrzeszania się i wypowiedzi: poparcie dla 
pełnego i równego udziału w społeczeństwie 
pluralistycznym.” Wiedeń

29-30.03.2007 r.
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II. WYSTĄPIENIA O CHARAKTERZE GENERALNYM

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

1. Prezesa Trybunału Konstytucyjnego (RPO-547814-I/06) 
z dnia 2 stycznia 2007 r. – w sprawie problemu niewykonywania 
wyroków Trybunału Konstytucyjnego.

Z uwagi na zagrożenia, jakie dla praw i wolności obywatelskich stwa-
rza sytuacja polegająca na niewykonywaniu bądź opieszałym wykonywa-
niu wyroków Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznik zwrócił się z prośbą 
o przedstawienie aktualnego wykazu wyroków Trybunału Konstytucyjnego, 
których wykonanie wymaga stosownych działań ze strony prawodawcy. 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego (27.02.2007 r.) przekazał in-
formację obejmującą następstwa orzeczeń Trybunału Konstytucyjne-
go w orzecznictwie sądów, piśmiennictwie prawniczym i działalności 
prawodawczej. 

2. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (RPO-542641-
-X/06) z dnia 2 stycznia 2007 r. – w sprawie statusu prawnego 
osoby pełniącej funkcje burmistrza. 

W toku badania indywidualnej sprawy dotyczącej statusu osoby, 
której Prezes Rady Ministrów powierzył pełnienie funkcji burmistrza 
w trybie art. 28f ustawy o samorządzie gminnym, pojawiły się wątpli-
wości co do istnienia luki prawnej w tej materii. Zgodnie z powołanym 
przepisem, w przypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem 
kadencji, jego funkcje do czasu objęcia obowiązków przez nowo wy-
branego wójta pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów. 
Wynagrodzenie dla wyznaczonego wójta ustala Prezes Rady Mini-
strów, a pokrywane jest z budżetu gminy. Problem powstaje wówczas, 
gdy w ustalonym wynagrodzeniu nie zostaną uwzględnione takie ob-
ligatoryjne składniki wynagrodzenia jak np. dodatek z tytułu wysługi 
lat. Obowiązujące przepisy nie dają odpowiedzi na pytanie, kto i na 
jakiej podstawie ma ten dodatek wyznaczonemu wójtowi (burmistrzo-
wi) przyznać. Ponadto Rzecznik zwrócił się o wyjaśnienie, czy osoba 
wyznaczona do pełnienia funkcji wójta (burmistrza) ma składać ślu-
bowanie oraz kiedy nabywa kompetencje wójta (burmistrza). 
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Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji (12.02.2007 r.) poinformował, że zgodnie z art. 29a ustawy 
o samorządzie gminnym, objęcie obowiązków przez wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta) pochodzącego z wyborów, następuje z chwilą zło-
żenia wobec rady gminy ślubowania, natomiast objęcie obowiązków 
przez osobę wyznaczoną w trybie art. 28f ustawy o samorządzie gmin-
nym oraz uzyskanie kompetencji właściwych dla tej funkcji następuje 
z dniem wyznaczenia jej przez Prezesa Rady Ministrów do pełnienia 
funkcji wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Zgodnie z powyższym, 
osoba taka nie jest pracownikiem samorządowym, lecz rządowym. 
Podmiotem wykonującym wobec niej obowiązki pracodawcy jest Pre-
zes Rady Ministrów. Wynagrodzenie osoby wyznaczonej do pełnienia 
funkcji wójta (burmistrza) ustalane jest przez Prezesa Rady Ministrów 
i może być określane w oparciu o zasady wynikające z przepisów usta-
wy o pracownikach samorządowych. 

3. Marszałka Sejmu RP (RPO-544749-I/06) z dnia 2 stycznia 
2007 r. – w sprawie potrzeby wprowadzenia przepisów umożliwia-
jących osobom niepełnosprawnym pełną realizację czynnego prawa 
wyborczego.

W świetle przepisów Ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu RP do-
stosowanie lokali obwodowych komisji wyborczych do potrzeb wybor-
ców niepełnosprawnych zapewnić ma wójt lub burmistrz (prezydent 
miasta). W Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw brak analogicznych przepisów, co powoduje, że pomiesz-
czenia lokali wyborczych nie zawsze dostosowane są do potrzeb nie-
pełnosprawnych. Rzecznik ponownie zasygnalizował potrzebę wpro-
wadzenia przepisów umożliwiających osobom niepełnosprawnym 
głosowanie przez pełnomocnika, czy też za pośrednictwem środków 
komunikacji. Z tej formy głosowania mogłyby korzystać również oso-
by przebywające w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach 
karnych, aresztach śledczych, osoby hospitalizujące się w domu, bądź 
przebywające w dniu wyborów poza miejscem stałego zamieszkania. 
Wprawdzie w świetle przepisów Ordynacji samorządowej w szpita-
lach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach 
śledczych istnieje możliwość tworzenia obwodów głosowania, jednak 
dopiero po spełnieniu określonych warunków. Ponadto przepisy Or-
dynacji wyborczych nie zapewniają pełnej realizacji czynnego prawa 
wyborczego przez osoby niewidome. Brak jest przepisów, które prze-
widywałyby dla tej grupy wyborców odpowiednie karty do głosowania. 
W Sejmie toczą się prace nad zmianami w prawie wyborczym, dlatego 
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też Rzecznik zwrócił się do Marszałka Sejmu o przekazanie niniejsze-
go wniosku do właściwej komisji. 

4. Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej (RPO-
-428299-XI/03) z dnia 4 stycznia 2007 r. – w sprawie realizacji 
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 

Według danych z Ministerstwa Edukacji Narodowej, obowiązku 
szkolnego bez uzasadnionej przyczyny nie realizuje ponad 6 tysięcy 
dzieci, a obowiązku nauki – ponad 80 tysięcy. W związku z powyższym 
Rzecznik zwrócił się o szczegółowe informacje na temat działań po-
dejmowanych w celu realizowania konstytucyjnego obowiązku nauki 
dzieci do lat 18 oraz informację o działaniach podejmowanych w celu 
usprawnienia procedury kontroli spełniania obowiązku szkolnego 
i obowiązku nauki, a także rzetelności zbieranych informacji. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
(22.02.2007 r.) poinformował, że za kontrolę spełniania obowiązku 
szkolnego odpowiedzialni są dyrektorzy szkół podstawowych i gimna-
zjów w obwodach, w których dzieci zamieszkują, a za kontrolę speł-
niania obowiązku nauki odpowiada gmina, na terenie której zamiesz-
kuje młodzież w wieku 16-18 lat. Ponadto rodzice mają obowiązek 
powiadamiania organów gminy o formie spełniania obowiązku szkol-
nego lub obowiązku nauki i zmianach w tym zakresie. Chcąc ułatwić 
gminom efektywniejszą kontrolę spełniania obowiązku nauki, Mini-
sterstwo zamierza wprowadzić zmiany w ustawie o systemie oświaty. 
Realizacja obowiązku szkolnego jest badana przez GUS na podstawie 
formularza, który wypełniają szkoły podstawowe i gimnazja wg sta-
nu na dzień 30 września każdego roku. Od 2005 r. dane o realiza-
cji obowiązku szkolnego gromadzone są także w systemie informacji 
oświatowej. Ocena rzetelności danych na temat realizacji obowiązku 
szkolnego i obowiązku nauki jest obiektywnie trudna. Dla liczby osób 
zobowiązanych do realizacji obowiązku szkolnego brak jednoznaczne-
go punktu odniesienia. Nie może nim być liczba osób w wieku 7-15 
lat zameldowana na terenie danej gminy, bowiem obowiązek szkolny 
mogą spełniać osoby, które ukończyły 15 lat. Ponadto liczba osób za-
meldowanych nie zawsze jest zgodna z liczbą osób zamieszkałych na 
terenie danej gminy. Podobne trudności dotyczą gromadzenia danych 
o spełnianiu obowiązku nauki. Dane gromadzone w systemie staty-
styki publicznej oraz systemie administracyjnym (informacji oświa-
towej) dają w miarę dokładny obraz skali niespełnienia obowiązku 
szkolnego i obowiązku nauki. 
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5. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (RPO-513178-
-II/05) z dnia 4 stycznia 2007 r. – w sprawie uprawnień straży 
gminnych (miejskich) do kontroli ruchu drogowego, w szczególności 
do używania fotoradarów. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w piśmie z dnia 
11.01.2006 r. podzielił zastrzeżenia Rzecznika co do braku upoważ-
nienia w art. 131 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym dla Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych i Administracji do nadawania strażom 
gminnym (miejskim) innych uprawnień do dokonywania czynności 
z zakresu ruchu drogowego, niż wynika to bezpośrednio z przepisów 
tej ustawy. Projekt nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym, 
w omawianym zakresie, nie jest jeszcze gotowy. Obecnie nie wiadomo, 
który resort – Ministerstwo Transportu czy MSWiA – będzie kontynu-
ować prace nad projektem. Z punktu widzenia przestrzegania praw 
i wolności obywatelskich sytuacja ta jest trudna do zaakceptowania, 
o czym świadczą wnioski obywateli wpływające do Rzecznika. W związ-
ku z powyższym Rzecznik rozważa skierowanie wniosku w tej sprawie 
do Trybunału Konstytucyjnego. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (12.02.2007 r.) 
poinformował, że w dniu 23.01.2007 r. Rada Ministrów – na wnio-
sek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – przyjęła projekt 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, który zmierza 
m.in. do uporządkowania stanu prawnego w zakresie kompetencji 
służb i organów publicznych do dokonywania czynności z zakresu 
kontroli ruchu drogowego, poprzez wprowadzenie do ustawy zapisów 
formułujących wyraźne kompetencje do dokonywania czynności kon-
trolnych m.in. dla strażników straży gminnych (miejskich). Powyższy 
projekt ustawy prowadzi do ostatecznego usunięcia sygnalizowanych 
przez Rzecznika wątpliwości interpretacyjnych dotyczących podsta-
wy prawnej do wykonywania kontroli drogowej przez niektóre organy, 
w tym straże gminne (miejskie). 

6. Ministra Sprawiedliwości (RPO-276047-IV/98) z dnia 8 stycz-
nia 2007 r. – w sprawie potrzeby rozszerzenia kręgu osób uprawnio-
nych do dziedziczenia z mocy ustawy. 

W opinii Rzecznika porządek dziedziczenia ustawowego, w którym 
do spadku dochodzi gmina bądź Skarb Państwa przed stosunkowo 
bliskimi członkami rodziny zmarłego, w niedostateczny sposób chro-
ni konstytucyjne prawo dziedziczenia, a także nie uwzględnia dobra 
rodziny w polityce społecznej i gospodarczej państwa. Obowiązujący 
stan prawny może prowadzić do sytuacji sprzecznych z poczuciem 
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sprawiedliwości. Świadczą o tym sprawy kierowane do Rzecznika, 
w których opisane są podobne okoliczności zdarzeń – w trakcie tra-
gicznego wypadku giną rodzice, a w krótkim czasie po nich, na sku-
tek doznanych obrażeń, umiera także małoletnie dziecko. Spadek po 
rodzicach nabywa za życia ich dziecko, natomiast spadek po dziec-
ku dziedziczy gmina. W jednej ze spraw, którą zajmował się Rzecz-
nik podkreślano, że spadek obejmował wyłącznie mieszkanie, nabyte 
w całości wysiłkiem finansowym dziadków. Obecnie właścicielem 
mieszkania jest gmina. Zstępni zmarłego (dzieci, wnuki) należą do 
pierwszego kręgu spadkobierców, ale nie jest możliwe dziedziczenie 
przez wstępnych (dziadków, pradziadków) po swoich wnukach. Nie 
dziedziczy również rodzeństwo rodziców zmarłego, mimo iż jest możli-
we dziedziczenie przez bratanków i siostrzeńców. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (7.02.2007 r.) 
poinformowała, że obecne uregulowania prawne w zakresie dziedzi-
czenia ustawowego istotnie ograniczają krąg spadkobierców. Wstępni, 
będący dziadkami, nie mogą dziedziczyć spadku z mocy ustawy, gdyż 
nie należą do kręgu spadkobierców wymienionych w tytule II księgi 
czwartej Kodeksu cywilnego. Jedynie, gdyby dziadkowie znaleźli się 
w niedostatku i nie mogli otrzymać należnych im środków utrzymania 
od osób, na których ciąży względem nich ustawowych obowiązek ali-
mentacyjny, mogą wówczas żądać od spadkobiercy środków utrzymania 
w stosunku do swoich potrzeb i do wartości jego udziału spadkowego, 
przy czym spadkobierca może uczynić zadość temu roszczeniu także 
w ten sposób, że zapłaci dziadkom spadkodawcy sumę pieniężną odpo-
wiadającą wartości jednej czwartej części swojego udziału spadkowego 
(art. 938 Kodeksu cywilnego). Za poszerzeniem kręgu krewnych spad-
kodawcy, zaliczanych do jego spadkobierców ustawowych, o dziadków 
i ich zstępnych, przemawiają nie tylko względy słuszności, lecz również 
przekonanie, że służyć to będzie umocnieniu więzów rodzinnych oraz 
że jest zgodne z ideą jak najlepszego użytku gospodarczego z majątku 
spadkodawcy. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego przygotowuje
projekt stosownej nowelizacji Kodeksu cywilnego. Prace nad projektem 
powinny zakończyć się w lutym lub marcu 2007 r. 

7. Komendanta Głównego Policji (RPO-544806-IX/06) z dnia 
9 stycznia 2007 r. – w sprawie nieprawidłowej praktyki stosowanej 
przez przełożonych wobec policjantów delegowanych do służby w mi-
sjach pokojowych. 

W dniu 16.11.2006 r. pracownicy Biura Rzecznika przeprowadzili 
kontrolę przestrzegania praw obywatelskich funkcjonariuszy Szkoły 
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Policji w Słupsku. Powodem wizytacji były m.in. sygnały o niepra-
widłowościach podczas X zmiany polskiego kontyngentu policyjnego 
w ramach misji pokojowej w Kosowie (UNIMIK). Policjanci z Jednostki 
Specjalnej Policji opisali swoje dotychczasowe doświadczenia zwią-
zane z udziałem w misjach pokojowych. Przełożeni często ukrywają 
przed policjantami informacje z Komendy Głównej Policji dotyczące 
naboru na misje pokojowe. Informacje są wywieszane w dniu, kiedy 
upływa termin zgłoszenia, albo po terminie. Gdy policjanci składają 
raporty dotyczące zgłoszenia udziału w misji, przełożeni zastraszają 
ich, że w przypadku wyjazdu zostaną przeniesieni na inne stanowi-
sko, ominą ich awanse, podwyżki uposażenia, nie wspominając już 
o podwyżkach dodatków służbowych czy nagrodach uznaniowych. Po 
powrocie z misji policjanci są przenoszeni na inne równorzędne stano-
wisko, często niezgodne z ich dotychczasowym wyszkoleniem. Często 
zdarza się, że raporty policjantów nie docierają do Komendy Głównej 
Policji (w jednym przypadku przełożony podarł raport w obecności 
aplikującego policjanta). Rzecznik zwrócił się o rozważenie możliwości 
zmiany dotychczasowej praktyki stosowanej przez przełożonych. 

Komendant Główny Policji (18.01.2007 r.) skierował do wszyst-
kich kierowników jednostek organizacyjnych Policji pismo, w którym 
ostro potępił nierespektowanie praw policjantów delegowanych do 
pełnienia służby poza granicami kraju oraz wskazał jako niedopusz-
czalne stosowanie praktyki uzależniania zgody na wyjazd na misje od 
np. złożenia przez policjanta raportu zawierającego prośbę o przenie-
sienie na inne stanowisko służbowe. Informacje o rekrutacji i proce-
durach naboru do polskich kontyngentów policyjnych będą dostępne 
również na stronie internetowej Policji. 

8. Ministra Środowiska (RPO-546541-X/06) z dnia 12 stycznia 
2007 r. – w sprawie potrzeby usprawnienia trybu załatwiania spraw 
rolników, związanych z szacowaniem szkód wyrządzonych przez zwie-
rzynę łowną. 

Do Biura Rzecznika wpływają listy od rolników, którzy sygnalizują 
problemy związane z zapewnieniem prawidłowości szacowania szkód 
wyrządzanych przez zwierzynę łowną w uprawach i płodach rolnych. 
Ostateczne szacowanie i ustalenie szkody poprzedza się dokonaniem 
oględzin, które muszą zostać przeprowadzone w terminie 7 dni od 
dnia jej zgłoszenia. W wielu przypadkach osoby upoważnione przez 
zarządców lub dzierżawców obwodów łowieckich nie dokonują oglę-
dzin w terminie określonym w przepisach, co utrudnia, a niekiedy 
wręcz uniemożliwia uzyskanie odszkodowania przez rolników. Wnio-



23

skodawcy postulują wprowadzenie regulacji, które w sposób jedno-
znaczny spowodują przestrzeganie tego terminu, na przykład poprzez 
możliwość zastosowania sankcji za niedopełnienie obowiązków sza-
cowania. Niejednokrotnie rolnicy skarżą się, że nie otrzymywali od-
powiedzi od kół łowieckich na pisma w sprawie bezczynności na zgło-
szenia szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych. Pracownicy 
Biura Rzecznika zwracali się do zarządów kół łowieckich z żądaniem 
udzielenia odpowiedzi. W kilku sprawach zarządy kół udzieliły od-
powiedzi dopiero po kilku miesiącach i to po interwencjach w Zarzą-
dzie Głównym Polskiego Związku Łowieckiego. Sytuację taką należy 
uznać za niezgodną z obowiązującym prawem, bowiem podmioty te, 
jako wykonujące również zadania z zakresu administracji publicznej, 
zobowiązane są do udzielania Rzecznikowi żądanych przez niego in-
formacji i wyjaśnień. 

Minister Środowiska (7.02.2007 r.) poinformował, że regulacje 
prawne dotyczące szacowania szkód łowieckich oraz wypłaty za nie 
odszkodowań uwzględniają zarówno interes rolników, którym zwie-
rzęta łowne wyrządzają szkody w uprawach i płodach rolnych, jak 
i interes zarządców i dzierżawców (koła łowieckie) obwodów łowiec-
kich, którzy zobowiązani są do wypłaty odszkodowań. Liczba kon-
fliktów na tle szacowania szkód i wypłaty za nie odszkodowań jest 
stosunkowo niewielka. Większość spraw jest załatwiana polubownie 
i niewiele z nich kończy się dochodzeniem roszczeń na drodze postę-
powania sądowego. Z informacji napływających od rolników i kół ło-
wieckich wynika, że w praktyce obie strony dopuszczają się nieprawi-
dłowości w swych działaniach. Coraz częściej rolnicy zawyżają żądania 
w stosunku do rzeczywistych szkód, chcąc uzyskać możliwie wysokie 
odszkodowanie, nie zawsze adekwatne do poniesionych strat. 

9. Ministra Spraw Zagranicznych (RPO-491365-I/06) z dnia 12 
stycznia 2007 r. – w sprawie prac nad nowelizacją ustawy o funk-
cjach konsulów. 

Rzecznik zwrócił się z prośbą o przekazanie informacji o aktual-
nym stanie prac nad nowelizacją ustawy z dnia 13.02.1984 r. o funk-
cjach konsulów. Wcześniejsze wystąpienia w tej sprawie Rzecznik 
skierował do Ministra Spraw Zagranicznych w dniu 7.12.2004 r. oraz 
11.04.2006 r. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
(23.03.2007 r.) poinformował, że MSZ planuje przeprowadzenie nie-
zbędnej nowelizacji ustawy o funkcjach konsulów RP wraz z noweli-
zacją ustawy o służbie zagranicznej, która ujęta została w planie prac 
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legislacyjnych rządu na czerwiec 2007 r. Ostatnia, większa noweliza-
cja ustawy konsularnej została połączona z wejściem w życie usta-
wy o służbie zagranicznej. Planowana na 2007 r. nowelizacja ustawy 
o służbie zagranicznej stwarza zatem dogodną okazję do wprowadze-
nia tą drogą zmian w zakresie procedury postępowania przed kon-
sulem bezpośrednio w przepisach ustawy o funkcjach konsulów RP. 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformuje Rzecznika o skiero-
waniu omawianego projektu do uzgodnień międzyresortowych. 

10. Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego (RPO-
-548579-VII/07) z dnia 15 stycznia 2007 r. – w sprawie uniemoż-
liwienia przedstawicielom Rzecznika rozmowy z Panią Marią S., byłą 
główną księgową spółek Marka Dochnala, na temat okoliczności za-
trzymania jej przez policję i warunków pobytu w zakładzie karnym. 

W dniu 11.01.2007 r. przedstawiciel Rzecznika udał się do Zakładu 
Karnego Nr 1 w Grudziądzu w celu zbadania poszanowania prawa 
w związku z zatrzymaniem i osadzeniem w tej jednostce tymczasowo 
aresztowanej Marii S. oraz jej dziecka. Podstawą do podjęcia czynno-
ści sprawdzających były zarówno doniesienia prasowe, jak i wniosek 
męża Pani Marii S., skierowany do Rzecznika. Dyrektor Zakładu Kar-
nego odmówił jednak zgody na przeprowadzenie przez przedstawiciela 
Rzecznika rozmowy z tymczasowo aresztowaną. Rzecznik zwrócił się 
do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego o spowodowa-
nie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec Dyrektora Zakła-
du Karnego Nr 1 w Grudziądzu oraz Prokuratora Okręgowego, który 
zażądał od pracownika Biura Rzecznika przesłania wniosku o udzie-
lenie widzenia, mimo iż jest to sprzeczne z ustawowym uprawnieniem 
przedstawiciela Rzecznika do zbadania każdej sprawy na miejscu. 

Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny (28.02.2007 r.) 
poinformował, że w dniu 11.01.2007 r. kierownik Działu Ewidencji 
Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu zwróciła się do Prokuratury 
Apelacyjnej o zajęcie stanowiska w sprawie dopuszczalności odbycia 
przez przedstawiciela Rzecznika indywidualnej rozmowy z tymczaso-
wo aresztowaną Marią S. Prokurator uznał, stosownie do brzmienia 
art. 217 § 1 k.k.w., że także przedstawiciel Rzecznika ma obowiązek 
uzyskania zarządzenia o zezwoleniu na widzenie w celu przeprowa-
dzenia indywidualnej rozmowy z tymczasowo aresztowaną. Prokura-
tor podkreślał przy tym gotowość natychmiastowego wyrażenia zgody 
na spotkanie z tymczasowo aresztowaną, po wpłynięciu stosownego 
wniosku. Przedstawiciel Rzecznika, po konsultacji z przełożonymi, 
takiego wniosku nie złożył. Jak się wydaje, żaden z przepisów ko-
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deksowych nie zwalnia Rzecznika z obowiązku uzyskania od organu 
dysponującego zezwolenia na widzenie z osobą tymczasowo areszto-
waną. Przy nowelizacji prawa karnego wykonawczego należałoby roz-
ważyć możliwość wprowadzenia wyraźnego uprawnienia Rzecznika do 
odbywania bezpośrednich rozmów z tymczasowo aresztowanym bez 
zgody organu, w którego dyspozycji pozostaje, tak aby w przyszłości 
nie dochodziło do kontrowersji. W żadnej mierze intencją prokuratora 
nie było uniemożliwienie bądź utrudnienie Rzecznikowi wykonywania 
jego ustawowych, mających konstytucyjne umocowanie, zadań. 

11. Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (RPO-545954-VIII/
06) z dnia 16 stycznia 2007 r. – w sprawie potrzeby objęcia bezpo-
średnim nadzorem górniczym firm zewnętrznych wykonujących pracę 
w ruchu zakładów górniczych.

Zdaniem Głównego Inspektora Pracy, w sytuacji wzrostu udziału 
firm zewnętrznych wykonujących pracę w ruchu zakładów górniczych, 
wskazane jest objęcie tych podmiotów bezpośrednim nadzorem górni-
czym, co pozwoliłoby na uproszczenie procedur decyzyjnych organów 
nadzoru górniczego dotyczących pracowników tych firm. Konsekwen-
cją podjęcia takich działań może być poprawa bezpieczeństwa pracy 
w polskich kopalniach węgla kamiennego. Rzecznik zwrócił się o za-
jęcie stanowiska w tej sprawie, a także o przekazanie ustaleń Komisji 
do zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia i wybuchu metanu oraz 
wypadku zbiorowego w Kopalni Węgla Kamiennego „Halemba”. 

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego (8.02.2007 r.) poinformo-
wał, że z ustawy – Prawo geologiczne i górnicze wynika, że organy nad-
zoru górniczego sprawują nadzór i kontrolę także nad zewnętrznymi 
firmami wykonującymi prace w ruchu zakładu górniczego. Zgodnie 
z art. 79 tej ustawy, przepisy o ruchu zakładu górniczego stosuje się 
odpowiednio do podmiotów wykonujących w zakresie swojej działal-
ności zawodowej powierzone im czynności w ruchu zakładu górnicze-
go. W przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości powstałych wsku-
tek naruszenia przepisów o ruchu zakładu górniczego przez podmioty 
wykonujące w zakresie swej działalności zawodowej powierzone im 
czynności, organy nadzoru górniczego mogą nakazać w drodze decyzji 
ich usunięcie (art. 113 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo geologiczne i gór-
nicze). W razie bezpośredniego zagrożenia dla zakładu górniczego, jego 
pracowników, bezpieczeństwa powszechnego lub środowiska, mogą 
wstrzymać roboty, które wywołały to zagrożenie i nakazać podjęcie 
niezbędnych środków. W stosunku do pracowników firm zewnętrz-
nych organ nadzoru górniczego może wydać zakaz na czas określony, 
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do dwóch lat, wykonywania określonych czynności osobom narusza-
jącym dyscyplinę i porządek pracy. Za niewykonanie takich decyzji 
organy nadzoru górniczego mogą karać w drodze mandatu karnego. 
Instrument ten może być też stosowany przez organy nadzoru gór-
niczego w przypadku wykroczenia przeciwko nakazom lub zakazom 
zawartym w aktach wykonawczych o bezpieczeństwie pracy. Biorąc 
pod uwagę fakt wzrostu ilości wypadków w związku z zatrudnieniem 
w zakładach górniczych pracowników firm zewnętrznych, Wyższy 
Urząd Górniczy podjął prace nad próbą sformułowania zaostrzonych 
wymagań wobec podmiotów wykonujących czynności w ruchu pod-
ziemnych zakładów górniczych. 

12. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo-
łecznej (RPO-440136-III/06) z dnia 17 stycznia 2007 r. – w sprawie 
zróżnicowanego terminu przedawnienia w odniesieniu do należności 
z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zwrotu nadpłaco-
nych składek.

Z odpowiedzi na wcześniejsze wystąpienia Rzecznika w tej sprawie 
(z dnia 29.06.2006 r. oraz 9.08.2006 r.) wynikało, że propozycje no-
wych rozwiązań idące w kierunku zrównania terminów przedawnienia 
zostaną przedstawione podczas najbliższej nowelizacji ustawy o syste-
mie ubezpieczeń społecznych. Rzecznik podtrzymuje swe stanowisko 
o konieczności pilnej zmiany stanu prawnego w tym zakresie. 

13. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo-
łecznej (RPO-537568-III/06) z dnia 17 stycznia 2007 r. – w spra-
wie braku przepisów przejściowych dotyczących osób uprawnionych 
do wcześniejszej emerytury w 2008 r. powodującego, że osoby te 
otrzymałyby niższe świadczenie, aniżeli ubezpieczeni przechodzący 
na emeryturę od 2009 r. 

W wystąpieniu z dnia 7.08.2006 r. Rzecznik przedstawił problem 
braku regulacji prawnej w sprawie zasad ustalania wysokości eme-
rytury dla osób przechodzących na wcześniejszą emeryturę w 2008 
r. na podstawie art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych. Brak takiej regulacji spowoduje, że przy-
znane w 2008 r. emerytury będą w zdecydowanie niższej wysokości 
niż wypłacane dla osób, które złożą wniosek o emeryturę w latach 
2009-2013. W odpowiedzi z dnia 4.09.2006 r., w której podzielono 
stanowisko Rzecznika co do konieczności uregulowania zasad licze-
nia emerytury mieszanej dla emerytur wcześniejszych, przyznanych 
w 2008 r., poinformowano również o trwających pracach nad zmianą 
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w tym zakresie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS. 
Rzecznik zwrócił się o przedstawienie informacji o stanie prac legisla-
cyjnych w przedstawionej sprawie. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 
(15.03.2007 r.) poinformował, że w Ministerstwie prowadzone są in-
tensywne prace koncepcyjne nad prawidłowym uregulowaniem zasad 
ustalania wysokości emerytury dla osób, które w 2008 r. osiągną wiek 
uprawniający do wcześniejszej emerytury na warunkach określonych 
w art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych. 

14. Ministra Budownictwa (RPO-549187-V/07) z dnia 18 stycz-
nia 2007 r. – w sprawie najnowszej nowelizacji ustawy o ochronie 
praw lokatorów. 

W dniu 15.12.2006 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmia-
nie Kodeksu cywilnego. Uchwalenie ustawy było podyktowane przede 
wszystkim koniecznością dostosowania stanu prawnego, w zakresie 
ustalania wysokości czynszu najmu oraz innych opłat za używanie 
lokalu mieszkalnego oraz zasad kontrolowania zasadności podwyżki, 
do treści wyroków Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19.04.2005 r. 
(sygn. akt K 4/05) oraz z dnia 17.05.2006 r. (sygn. akt K 33/05), 
a także do wytycznych wskazanych w postanowieniu sygnalizacyjnym 
z dnia 29.06.2005 r. (sygn. akt S 1/05). Niestety, po raz kolejny zi-
gnorowany został apel Trybunału Konstytucyjnego o to, aby zmiany 
w obowiązującym prawie miały kompleksowy charakter. Poza zakre-
sem unormowania w ustawie nowelizującej pozostały takie kwestie 
podnoszone w postanowieniu sygnalizacyjnym, jak: stworzenie do-
datkowych instrumentów kontroli pozwalających sądom na wnikliwą 
ocenę podstaw ustalania czynszów oraz ich podwyżek, problematyka 
dodatków mieszkaniowych, instrumenty niezbędnego wsparcia wła-
ścicieli zobowiązanych do ponoszenia dodatkowych kosztów utrzyma-
nia budynku, niespójność regulacji dotyczących praw i obowiązków 
stron stosunku najmu lokalu mieszkalnego. 

Minister Budownictwa (15.02.2007 r.) poinformował, że przygo-
towanie w przyspieszonym trybie uchwalonej w dniu 15.12.2006 r. 
nowelizacji ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego nie 
oznacza rezygnacji z prac nad przygotowaniem kompleksowej noweli-
zacji tej ustawy. Opracowanie takiego projektu zmian lub nowej usta-
wy wymaga przeprowadzenia szczegółowych konsultacji i uzyskania 
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ekspertyz odnoszących się do obowiązującego obecnie stanu praw-
nego. Przewiduje się, że zakończenie tych prac nastąpi w IV kwartale 
2007 r. 

Minister Budownictwa (29.03.2007 r.) w uzupełnieniu wcześniej-
szej odpowiedzi poinformował o opinii przekazanej przez Komisję Ko-
dyfikacyjną. Jak wynika z opinii nie zachodzi potrzeba „przeniesienia” 
przepisów art. 6a-6e ustawy o ochronie lokatorów (…) do Kodeksu 
cywilnego, co postulował Trybunał Konstytucyjny w postanowieniu 
z dnia 29.06.2005 r. (sygn. akt S 1/05). W projekcie nowelizacji usta-
wy o ochronie praw lokatorów (…) należy zmodyfikować wymienione 
wyżej przepisy tak, aby miały zastosowanie do wszystkich stosunków 
uprawniających do używania lokali mieszkalnych za wyjątkiem prawa 
własności. 

15. Podlaskiego Kuratora Oświaty (RPO-548572-I/07) z dnia 18 
stycznia 2007 r. – w sprawie uzyskiwania przez nauczycieli zwolnie-
nia od pracy na czas niezbędny do obchodzenia świąt. 

Rzecznik podjął przedmiotową sprawę na podstawie m.in. publi-
kacji prasowej w „Życiu Warszawy” z dnia 6.01.2007 r. pt. „Podla-
ska kurator oświaty skraca uczniom święta”. Zgodnie z art. 42 ust. 
1 ustawy z dnia 17.05.1989 r. o gwarancjach wolności sumienia 
i wyznania, osoby należące do kościołów i innych związków wyznanio-
wych, których święta religijne są dniami ustawowo wolnymi od pra-
cy, mogą na własną prośbę uzyskać zwolnienie od pracy lub nauki 
na czas niezbędny do obchodzenia tych świąt, zgodnie z wymogami 
wyznawanej przez siebie religii. Brak zatem przesłanek natury praw-
nej uniemożliwiających udzielenie zwolnienia od pracy także nauczy-
cielom wyznania prawosławnego. Rzecznik poprosił o odniesienie się 
do treści publikacji i przedstawienie uzasadnienia decyzji podjętych 
w przedmiotowej sprawie. 

16. Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego (RPO-
-523660-II/06) z dnia 19 stycznia 2007 r. – w sprawie zakresu 
pomocy prawnej świadczonej przez radców prawnych.

W projekcie z dnia 27.11.2006 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 
postępowania karnego, ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks 
postępowania karnego, ustawy – Kodeks postępowania w sprawach 
o wykroczenia oraz ustawy o kuratorach sądowych, przewiduje się 
zmianę treści art. 88 k.p.k. W ocenie Rzecznika proponowane zmia-
ny nie likwidują sprzeczności pomiędzy przepisami ustawy o radcach 
prawnych i przepisami Kodeksu postępowania karnego. Stosownie 
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do art. 4 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, wykonywanie zawodu 
radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej, z wyjąt-
kiem występowania w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym 
i w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe. Zachowanie 
w art. 88 § 3 k.p.k. sformułowania, że radca prawny w postępowaniu 
karnym może występować w roli pełnomocnika osoby prawnej innej 
niż przewidziana w § 2 art. 88 k.p.k., jednostki organizacyjnej nie ma-
jącej osobowości prawnej, a także osoby fizycznej jedynie w zakresie
roszczeń majątkowych powoduje, iż w dalszym ciągu istotna część 
aktywności radców prawnych określona w art. 4 ust. 1 ustawy o rad-
cach prawnych byłaby niedostępna dla tej grupy zawodowej. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
(29.03.2007 r.) poinformował, że propozycja nowelizacji art. 88 k.p.k. 
rozszerza zakres uprawnień radcy prawnego do reprezentowania osób 
fizycznych w postępowaniu karnym niezależnie od tego, czy osoba ta 
prowadzi działalność gospodarczą. Jednocześnie wiąże udział takie-
go pełnomocnika z zakresem roszczeń majątkowych osoby fizycznej,
jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, czy też oso-
by prawnej innej niż przewidziana w § 2 tego przepisu. Postępowa-
nie karne w zakresie regulowanym przepisami Kodeksu postępowa-
nia karnego stanowi margines spraw, którymi zajmują się radcowie 
prawni podczas wykonywania swoich obowiązków. Przepisy ustawy 
o radcach prawnych należy traktować jako normy o charakterze gene-
ralnym, określające ogólne kompetencje radców prawnych. Natomiast 
procedura karna, jako specjalna część procedury sądowej, przewidu-
je, że tylko określone kategorie podmiotów mają legitymację do wystę-
powania w roli pełnomocników stron w tym postępowaniu. 

17. Ministra Zdrowia (RPO-548847-VIII/07) z dnia 19 stycznia 
2007 r. – w sprawie wypowiedzi Ministra Zdrowia o potrzebie przepro-
wadzenia reformy w polskich szpitalach.

Na podstawie doniesień prasowych Rzecznik powziął wiadomość 
o zwolnieniu z pracy lekarza ze Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie. 
Powodem zwolnienia było umieszczenie pacjenta w Szpitalu Dzieciątka 
Jezus w Warszawie bez konsultacji z przełożonym. Jak wynika z artyku-
łu prasowego, Minister Zdrowia określił zwolnienie tego lekarza z pracy 
jako „absolutny skandal”, dodając, że nie mógł, w świetle obowiązują-
cych przepisów, podjąć interwencji. Zapowiedział jednak przeprowadze-
nie zmian, które miałyby zapobiec takim sytuacjom w przyszłości. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (12.02.2007 r.) 
poinformował, że po analizie aktualnego stanu prawnego w zakresie 
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zarządzania zakładami opieki zdrowotnej uznano, że normy prawne 
ustawy o zakładach opieki zdrowotnej dopuszczają wprowadzenie 
jako alternatywnego do systemu „ordynatorsko-profesorskiego” tzw. 
systemu konsultanckiego. System ten pozwala na stworzenie zespo-
łu konsultanckiego, w którego skład wchodzi lekarz – konsultant 
o doświadczeniu zawodowym, pozwalającym na samodzielne wykony-
wanie zadań leczniczych w danej specjalności oraz asystenci i staży-
ści. Aby umożliwić wprowadzenie tego systemu, Ministerstwo Zdrowia 
przygotowało nowelizację pakietu rozporządzeń do ustawy o zakła-
dach opieki zdrowotnej. Publikacji tych aktów prawnych należy ocze-
kiwać w ciągu najbliższych kilku tygodni. 

18. Ministra Zdrowia (RPO-548443-VIII/07) z dnia 22 stycznia 
2007 r. – w sprawie zastrzeżeń lekarzy do sposobu wyliczenia przez 
NFZ kwoty na wzrost wynagrodzenia.

Do Rzecznika zwrócił się lekarz dentysta skarżąc się na sposób 
wyliczenia kwoty na wzrost wynagrodzenia dokonany przez Śląski 
Oddział Wojewódzki NFZ na podstawie ustawy z dnia 22.07.2006 r. 
o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost 
wynagrodzeń. Zdaniem wnioskodawcy przepisy tej ustawy dyskry-
minują świadczeniodawców, którzy zawarli z NFZ umowy wielolet-
nie później niż w styczniu 2006 r., a przed wejściem w życie ustawy, 
względem świadczeniodawców, którzy mieli zawarte umowy przez cały 
okres I półrocza 2006 r. Prezes NFZ wyraził pogląd, że poruszony pro-
blem może zostać rozwiązany jedynie w drodze zmiany stanu prawne-
go. Rzecznik zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie, 
uwzględniającego ewentualną potrzebę zmiany przepisów. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (21.02.2007 r.) poin-
formował, że brak jest podstaw dla podejmowania czynności zmierza-
jących do zmiany ustawy w postulowanym zakresie. W 2007 r. nie 
będzie możliwości sfinansowania większej (wartościowo) liczby świad-
czeń niż w 2006 r., co powoduje, że nie ma możliwości zwiększenia 
zobowiązań finansowych NFZ z tytułu wzrostu wynagrodzeń świad-
czeniodawcom. 

19. Ministra Zdrowia (RPO-527434-VIII/06) z dnia 23 stycznia 
2007 r. – w sprawie migracji zarobkowej personelu medycznego (kon-
tynuacja wystąpienia z dnia 3.04.2006 r.). 

Z informacji zawartej w artykule „Szpitalom brakuje młodych le-
karzy i specjalistów”, który ukazał się w „Gazecie Prawnej” dnia 
18.01.2007 r. wynika, iż Ministerstwo Zdrowia opracowuje komplek-
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sowy raport oceniający skalę zjawiska migracji personelu medycznego 
od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Rzecznik zwrócił 
się z prośbą o przekazanie raportu i poinformowanie o działaniach, 
jakie są podejmowane lub mają być podjęte w celu zapobieżenia zjawi-
sku masowej migracji pracowników służby zdrowia i jego negatywnym 
skutkom. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (15.02.2007 r.) 
poinformował, że działania reformujące system ochrony zdrowia są 
realizowane w ramach programu określonego w przyjętej przez Radę 
Ministrów „Informacji o sytuacji w ochronie zdrowia” przedstawionej 
przez Ministra Zdrowia dnia 7.06.2006 r. w Sejmie RP. W ramach 
realizacji zadań określonych w tym dokumencie opracowano ustawę 
z dnia 22.07.2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczenio-
dawcom na wzrost wynagrodzeń, umożliwiającą Narodowemu Fundu-
szowi Zdrowia przekazanie świadczeniodawcom środków na podwyż-
szenie wynagrodzeń zatrudnionych przez nich osób. Zjawisko migracji 
personelu medycznego będzie nadal monitorowane. Raport z realizacji 
programu monitorowania migracji lekarzy, pielęgniarek i położnych 
w okresie dwóch lat po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej został 
opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. 

20. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (RPO-
-390054-VIII/01) z dnia 23 stycznia 2007 r. – w sprawie potrze-
by dostosowania do wyroku Trybunału Konstytucyjnego przepisów 
o rozwiązaniu stosunku pracy w drodze wypowiedzenia z mianowa-
nym pracownikiem samorządowym. 

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 5.12.2000 r. (sygn. akt K 
35/99) orzekł, iż art. 13 ust. 1 pkt 5 ustawy o pracownikach urzędów 
państwowych, w zakresie, w jakim stwarza podstawę do rozwiązania 
stosunku pracy w drodze wypowiedzenia z mianowanym urzędnikiem 
państwowym – kobietą wcześniej niż z mianowanym urzędnikiem 
państwowym – mężczyzną, jest niezgodny z art. 32 i art. 33 Konsty-
tucji RP. W tym samym wyroku Trybunał uznał, że art. 10 ust. 1 pkt 
5 ustawy o pracownikach samorządowych w zakresie, w jakim stwa-
rza podstawę do rozwiązania stosunku pracy w drodze wypowiedzenia 
z mianowanym pracownikiem samorządowym – kobietą, w razie naby-
cia przez nią prawa do emerytury, wcześniej niż z mianowanym pra-
cownikiem samorządowym – mężczyzną, jest niezgodny z art. 32 i art. 
33 Konstytucji RP. W myśl art. 190 ust. 3 Konstytucji RP orzeczenie 
Trybunału Konstytucyjnego wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, jeśli 
Trybunał nie określi innego terminu utraty mocy obowiązującej aktu 
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normatywnego. Należy zatem przyjąć, że oba przepisy utraciły moc 
obowiązującą z dniem ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw, czyli 
w dniu 13.12.2000 r. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotychczas 
nie znalazł odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach. Rzecznik 
zwrócił się o spowodowanie nadania biegu przedmiotowej sprawie. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (23.02.2007 r.) 
poinformował, że właściwość Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji w zakresie działu „administracja publiczna” nie obejmuje 
spraw związanych z poszczególnymi pragmatykami służbowymi, tym 
bardziej z aspektami świadczeń emerytalnych oraz równości praw so-
cjalnych. Wydaje się, że prace legislacyjne w tym zakresie należą do 
właściwości Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 

21. Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (RPO-
-548865-XI/07) z dnia 23 stycznia 2007 r. – w sprawie potrzeby 
ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło 13.12.2006 r. nową Konwencję 
o prawach osób niepełnosprawnych. Tekst Konwencji został ustalony 
w porozumieniu z organizacjami społecznymi zrzeszającymi osoby nie-
pełnosprawne oraz ich rodziny i bliskich. Konwencja swoim zakresem 
obejmuje nie tylko osoby niepełnosprawne fizycznie, lecz także osoby 
niepełnosprawne intelektualnie, zajmuje się ich zdrowiem, edukacją, 
dostępem do usług i budynków, prawami politycznymi i socjalnymi. 
Stanowi istotny krok na drodze likwidowania dyskryminacji i popra-
wiania bytu 650 mln osób niepełnosprawnych na świecie, z których 
około 5,5 mln mieszka w Polsce. W związku z powyższym Rzecznik 
zwrócił się do Pełnomocnika Rządu z wnioskiem o podjęcie prac przy-
gotowawczych w celu jak najszybszej ratyfikacji niniejszej Konwencji
przez Prezydenta RP i wcielenia w życie jej postanowień. 

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (30.01.2007 r.) 
poinformował, że Konwencję zamierza podpisać w dniu 30.03.2007 r. 
Komisja Europejska, a według oczekiwań Prezydencji Niemieckiej 
i szeregu innych państw UE, powinny to zrobić również wszystkie pań-
stwa UE. Konieczne jest więc pilne rozważenie możliwości podpisa-
nia przez Polskę Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych oraz 
Protokołu Fakultatywnego. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
wszczęło już odpowiednie procedury. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. 
Osób Niepełnosprawnych skierowało do innych resortów i właściwych 
merytorycznie departamentów MPiPS prośbę o analizę, czy postano-
wienia Konwencji znajdują już odzwierciedlenie w polskim porządku 
prawnym, czy też niezbędne byłoby dokonanie zmian w obowiązują-
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cych przepisach. Stanowiska resortów i departamentów MPiPS po-
służą do opracowania uzasadnienia do projektu wniosku o udzielenie 
zgody na podpisanie (w przewidywanym terminie, tj. 30.03.2007 r.) 
Konwencji oraz Protokołu Fakultatywnego. 

22. Dyrektora Zarządzającego Międzynarodowego Komitetu 
Paraolimpijskiego (RPO-543548-I/06) z dnia 23 stycznia 2007 r. 
– w sprawie uprawnienia do świadczenia pieniężnego dla byłych repre-
zentantów Polski w igrzyskach paraolimpijskich przed 1992 rokiem. 

Rzecznik otrzymuje skargi od byłych reprezentantów Polski uczest-
niczących w igrzyskach paraolimipijskich  przed 1992 rokiem. No-
welizacją ustawy o kulturze fizycznej z dnia 18.10.2006 r. ta grupa
niepełnosprawnych zawodników została wyłączona z kręgu benefi-
cjentów przewidzianego w ustawie świadczenia pieniężnego od pań-
stwa. Tylko uczestnictwo w igrzyskach paraolimpijskich po 1992 roku 
uprawnia do ubiegania się o świadczenie pieniężne ze strony państwa. 
Igrzyska paraolimpijskie w okresie przed 1992 r. uznaje się bowiem 
za nie wyczerpujące kryterium konkurencyjności. Rzecznik zwrócił 
się o przedstawienie stanowiska w tej sprawie, w szczególności, czy 
w stosunku do igrzysk paraolimpijskich odbywających się przed 1992 
rokiem został spełniony warunek konkurencyjności. 

23. Ministra Zdrowia (RPO-545486-X/06) z dnia 23 stycznia 
2007 r. – w sprawie niewystarczającej ilości i jakości posiłków w szpi-
talach.

Środki masowego przekazu co pewien czas podejmują problem nie-
dożywienia pacjentów szpitali publicznych. Pojawiają się w mediach 
opinie ekspertów wskazujące, że złe żywienie niekorzystnie rzutuje 
na skuteczność stosowanych procedur medycznych. Kwestia nie-
wystarczającej ilości i jakości posiłków w szpitalach powraca także 
w skargach pacjentów i ich rodzin. Problem refundacji kosztów poby-
tu pacjentów w publicznych ZOZ udzielających świadczeń całodobo-
wych rozwiązany jest w dwojaki sposób. Stosownie do art. 34a ust. 1 
i 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, pacjent zakładu opiekuń-
czo-leczniczego i pielęgnacyjno-opiekuńczego ponosi koszty wyżywie-
nia i zakwaterowania, wnosząc miesięczną opłatę w wysokości od-
powiadającej 250% najniższej emerytury, nie więcej jednak niż 70% 
swego miesięcznego dochodu. W wypadku dzieci, opłata wynosi rów-
nowartość 200% najniższej emerytury, ale nie może być wyższa niż 
kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu na osobę w rodzi-
nie. Natomiast świadczenia zdrowotne, na które składają się także 
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koszty wyżywienia i zakwaterowania, udzielane są przez publiczne 
szpitale nieodpłatnie. Zachodzi tu więc pewne zróżnicowanie praw 
pacjentów szpitali publicznych i innych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej, udzielających świadczeń całodobowych. W sytuacji nie-
doboru środków finansowych umożliwiających zapewnienie pacjen-
tom szpitali publicznych należytych standardów, należałoby rozważyć 
zmianę podejścia w omawianym zakresie. Obowiązek świadczenia po-
mocy w tym zakresie powinien być powiązany z sytuacją materialną 
potencjalnego świadczeniobiorcy. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (01.03.2007 r.) po-
informował, że zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy o zakładach opie-
ki zdrowotnej, szpital zapewnia przyjętemu pacjentowi pomieszczenie 
i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia. Brzmienie tego przepisu 
wskazuje obowiązek szpitala, którego wypełnienie nie może być uza-
leżnione od wniesienia opłaty. Przedstawiona propozycja powiązania 
zapewnienia wyżywienia w szpitalach z konkretną sytuacją materialną 
potencjalnego świadczeniobiorcy stanowi zasadniczą zmianę zakresu 
obowiązków zakładu opieki zdrowotnej wobec pacjenta, która z pew-
nością wywoła bardzo duży oddźwięk społeczny. Dlatego też ewen-
tualne zmiany ustawowe oraz ich zakres wymagają podjęcia decyzji 
politycznych, które powinny być poprzedzone szeroką dyskusją oraz 
wnikliwą analizą wszystkich aspektów sprawy. 

24. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (RPO-
-538355-VI/06) z dnia 23 stycznia 2007 r. – w sprawie trudności 
przedsiębiorców w egzekwowaniu należności z tytułu holowania i par-
kowania pojazdów. 

Rzecznik, zaniepokojony sytuacją, w jakiej znajdują się przedsię-
biorstwa wykonujące usługi holowania i parkowania pojazdów wy-
padkowych, skradzionych, czy znalezionych przez pomoc drogową, 
zasygnalizował potrzebę przygotowania nowelizacji przepisów obowią-
zujących w tym zakresie. Przepis art. 130a ustawy – Prawo o ruchu 
drogowym został znowelizowany ustawą z dnia 22.09.2006 r., jednak 
nadal nie uregulowano problemu rozliczeń pomiędzy Skarbem Pań-
stwa a przedsiębiorcami. Przedsiębiorcy nie tylko nie mogą odzyskać 
należności za holowanie i parkowanie pojazdów od ich pierwotnych 
właścicieli, ale także od Skarbu Państwa. Muszą więc ponosić dalsze 
koszty przechowania pojazdów, do czasu aż organy państwowe po-
dejmą decyzję o ich odbiorze. Kierowanie pojazdów na parkingi przez 
policję powinno wiązać się z jednoczesnym zawiadomieniem urzędu 
skarbowego o skierowaniu pojazdu na dany parking oraz informacją 
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o terminie, w jakim pojazd powinien być odebrany z parkingu, a także 
o dniu, w którym pojazd przejdzie na rzecz Skarbu Państwa w przy-
padku jego nieodebrania przez właściciela. Przepisy powinny określać 
także zasady pokrywania kosztów parkowania pojazdów, które nie zo-
stały odebrane z parkingu w terminie 6 miesięcy od dnia wypadku 
i skierowania na parking, a których stan techniczny umożliwia jedy-
nie złomowanie. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (27.02.2007 r.) 
poinformował, że z uwagi na liczne wątpliwości interpretacyjne na tle 
praktyki stosowania przepisów dotyczących trybu usuwania i parko-
wania pojazdów, w MSWiA trwają prace nad projektem nowelizacji 
ustawy – Prawo o ruchu drogowym w omawianym zakresie. Projekt 
nowelizacji zakłada, że pojazd jest usuwany z drogi, umieszczany oraz 
przechowywany na parkingu strzeżonym na koszt właściciela lub po-
siadacza. Jeżeli ustalenie właściciela lub posiadacza pojazdu nie bę-
dzie możliwe, koszty wynikające z usunięcia pojazdu, umieszczenia 
oraz przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym ponosi Skarb 
Państwa reprezentowany przez właściwego miejscowo naczelnika 
urzędu skarbowego. Projekt przewiduje również skrócenie z 6 do 3 
miesięcy okresu, po upływie którego pojazd nieodebrany z parkingu 
uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Z tytułu likwidacji 
pojazdu od właściciela lub posiadacza pojazdu będzie pobierana opła-
ta likwidacyjna będąca dochodem budżetu państwa. 

25. Ministra Sprawiedliwości (RPO-544269-IV/06) z dnia 23 
stycznia 2007 r. – w sprawie wymogów nałożonych na strony w po-
stępowaniu sądowym w sprawach gospodarczych.

W skargach do Rzecznika podnoszony jest problem regulacji art. 
130 (2) § 4 k.p.c., zgodnie z którym nienależycie opłacone przez przed-
siębiorcę pisma procesowe są zwracane, a środki zaskarżenia lub 
środki odwoławcze odrzucane, także wówczas, gdy przedsiębiorcy nie 
reprezentuje adwokat lub radca prawny. Zgodnie ze stanowiskiem 
prezentowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości omawiana regu-
lacja wynika z założenia, że przedsiębiorca jest profesjonalistą, który 
potrafi samodzielnie ustalić wysokość opłaty stałej bądź obliczyć opła-
tę stosunkową. Tymczasem w sprawach, które badał Rzecznik strona 
była „zaskakiwana” informacją zawartą w postanowieniu o odrzuce-
niu środka zaskarżenia lub środka odwoławczego, że miała obowiązek 
uiścić opłatę. 

Problem może powstać także w momencie zakwalifikowania danej
sprawy pod względem przedmiotowym, od czego zależy wysokość opła-
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ty. W tym kontekście nie jest zrozumiała odrębność reżimu prawne-
go dla uzupełnienia braków pisma procesowego, tzn. innych braków 
niż w zakresie opłat sądowych. Stronami postępowania w sprawach 
gospodarczych są bardzo często drobni przedsiębiorcy, którzy nie za-
wsze korzystają z profesjonalnej reprezentacji procesowej. Postępo-
wanie w sprawach gospodarczych, zwłaszcza po ostatniej nowelizacji, 
zaprojektowane jest w taki sposób, że strony mają ogromne trudności 
w przedstawieniu roszczeń, o ile nie są reprezentowani przez adwo-
kata lub radcę prawnego. Rzecznik przedstawił również uwagi do 
art. 479 (17) k.p.c. ograniczającego zasadę jawności, art. 479 (14) 
§ 4 k.p.c. dotyczącego zarzutu potrącenia zgłoszonego w toku pro-
cesu, art. 479 (4) § 2 k.p.c. ograniczającego możliwość dokonywania 
zmian przedmiotowych i podmiotowych w toku procesu.  

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (20.02.2007 
r.) poinformował, że w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 
postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw dotyczącym 
uproszczenia procedury cywilnej przewiduje się uchylenie § 4 w art. 
130 (2) k.p.c. Projekt wprowadza w art. 130 (2a) dodatkowe rozwią-
zanie, zgodnie z którym każde pismo procesowe wniesione przez ad-
wokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego, które podlega 
opłacie stałej, podstawowej lub stosunkowej obliczonej od wskazanej 
przez stronę wartości przedmiotu sporu i które nie zostało należycie 
opłacone, podlega zwrotowi lub odrzuceniu bez możliwości uzupełnie-
nia tej opłaty. Natomiast w przypadku przedsiębiorców niereprezen-
towanych przez profesjonalnych pełnomocników, pozew nienależycie 
opłacony podlega wprawdzie zwrotowi, jednak powód – przedsiębior-
ca, może w terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia 
o zwrocie pozwu uiścić brakującą opłatę. Zarządzenie o zwrocie pisma 
powinno zawierać określenie wysokości należnej opłaty oraz wska-
zanie skutków ponownego wniesienia pisma. Uiszczanie opłat przez 
przedsiębiorców od pozostałych pism procesowych odbywać się będzie 
według ogólnych zasad dotyczących stron niereprezentowanych przez 
profesjonalnych pełnomocników. Projekt został przyjęty przez Komi-
tet Rady Ministrów w dniu 29.11.2006 r. i jest obecnie przedmiotem 
prac Komisji Prawniczej w Rządowym Centrum Legislacji. Odnosząc 
się szczegółowo do uwag Rzecznika dotyczących niektórych rozwiązań 
postępowania sądowego w sprawach gospodarczych - art. 479 (17) 
k.p.c., art. 479 (14) § 4 k.p.c. oraz art. 479 (4) § 2 k.p.c. stwierdzono, 
że obecna konstrukcja tych przepisów zmierza do tego, aby – przy za-
chowaniu gwarancji procesowych stron – umożliwić sądowi rozstrzy-
gnięcie sprawy bez zbędnej zwłoki. 
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26. Dyrektora Generalnego Służby Więziennej (RPO-322798-
-VII/04) z dnia 29 stycznia 2007 r. – w sprawie zatrudniania więź-
niów. 

Jedną z największych bolączek więziennictwa jest brak możliwości 
zapewnienia osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych 
konstruktywnego zajęcia. Mimo, iż wskaźnik zatrudnienia więźniów 
rośnie, to jedynie około jedna trzecia osadzonych wykonuje pracę, od-
płatnie lub nieodpłatnie. Ogromna część więźniów w dalszym ciągu 
przez prawie całą dobę pozostaje w celi. Pewną poprawę istniejącego 
stanu mogłoby przynieść zatrudnienie osadzonych przy sezonowych 
pracach porządkowych na terenie miast i gmin. Rzecznik zwrócił się 
z zapytaniem, czy istnieją możliwości skierowania skazanych do prac 
tego rodzaju. 

Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej 
(27.02.2007 r.) poinformował, że z inicjatywą nieodpłatnego zatrudnie-
nia skazanych na rzecz lokalnej społeczności powinien wystąpić do dy-
rektora zakładu karnego odpowiedni organ samorządu terytorialnego 
lub administracji publicznej. Nie wszędzie jednak istnieje   zaintereso-
wanie taką formą zatrudnienia skazanych. Według danych na dzień 
31.12.2006 r. zatrudnionych było 24 874 osadzonych spośród 88 374 
osób przebywających w jednostkach penitencjarnych, co wyraża się 
wskaźnikiem powszechności zatrudnienia ogółu populacji więziennej 
w wysokości 28,1 %. Wskaźnik ten dla skazanych i ukaranych (ponad 
74,2 tys. osób) wynosił 32,3 %. Z powodu braku pracy zatrudnienia nie 
miało 30 741 skazanych, co dało wskaźnik bezrobocia w tej grupie osa-
dzonych na poziomie 41,4 %. W odpowiedzi stwierdzono ponadto, że 
zwiększenia ilości skazanych zatrudnionych nie da się osiągnąć poprzez 
kierowanie osadzonych do prac porządkowych. Podstawowym proble-
mem związanym z zatrudnieniem więźniów jest bowiem wprowadzenie 
takich rozwiązań systemowych, które pozwoliłyby uczynić je powszech-
nym także w odniesieniu do tych, których nie można zatrudniać bez kon-
wojenta lub w zmniejszonym systemie konwojowania. Służba Więzienna 
od kilku lat inicjuje działania, głównie o charakterze systemowym, ukie-
runkowane na zwiększenie zatrudnienia skazanych. Istotnym zagroże-
niem dla rozszerzenia skali zatrudniania więźniów jest niepewność przy-
szłości organizacyjnej i prawnej przywięziennych zakładów pracy. 

27. Ministra Zdrowia (RPO-546532-VIII/06) z dnia 29 stycznia 
2007 r. – w sprawie podstawy prawnej oraz zakresu przedmiotowego 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20.10.2005 r. w sprawie spe-
cjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.
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Rzecznik sygnalizuje, że przepis art. 16 ust. 2 ustawy o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty nie zawiera upoważnienia do uregulowa-
nia w rozporządzeniu materii wynagrodzenia zasadniczego lekarzy 
odbywających specjalizację. Tymczasem wydane na podstawie tego 
przepisu rozporządzenie Ministra Zdrowia stanowi w § 30 ust. 4, że 
lekarz, który odbywa specjalizację w ramach rezydentury, otrzymuje 
zasadnicze wynagrodzenie miesięczne ustalane corocznie przez mi-
nistra właściwego do spraw zdrowia do dnia 30 marca roku poprze-
dzającego rok, w którym lekarz rozpoczyna lub odbywa specjalizację, 
na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszane-
go przez Prezesa GUS w „Monitorze Polskim” w drodze obwieszczenia 
do dnia 15 stycznia każdego roku, w wysokości nie mniejszej niż 70% 
tego wynagrodzenia. Rozporządzenie to wykracza zatem poza zakres 
przedmiotowy upoważnienia ustawowego. Rzecznik zwrócił się o po-
informowanie na temat zamierzeń mających na celu usunięcie zaist-
niałej nieprawidłowości. 

28. Szefa Służby Celnej (RPO-451191-IX/03) z dnia 29 stycz-
nia 2007 r. – w sprawie potrzeby podjęcia zdecydowanych działań 
zmierzających do wypełnienia luki prawnej w ustawie o Służbie Celnej 
w zakresie braku możliwości przywrócenia funkcjonariuszy celnych 
do służby oraz wypłaty wstrzymanej części wynagrodzenia. 

Pomimo upływu już ponad dwóch lat od wydania przez Trybunał 
Konstytucyjny wyroku z dnia 19.10.2004 r. (sygn. akt K 1/04), Mi-
nisterstwo Finansów nie podjęło skutecznych działań zmierzających 
do opracowania projektu zmian legislacyjnych zmierzających do wy-
pełnienia luki prawnej w ustawie o Służbie Celnej, dotyczącej bra-
ku możliwości przywrócenia funkcjonariuszy celnych do służby oraz 
wypłaty wstrzymanej części wynagrodzenia. Z otrzymywanych przez 
Rzecznika pism wynika, że prowadzone są działania, tylko nie widać 
ich rezultatów. Stąd też trudno odmówić słuszności zarzutom Federa-
cji Związków Zawodowych Służby Celnej, iż stanowiska Szefa Służby 
Celnej przedstawiane są na wysokim stopniu ogólności. Rozgorycze-
nie to jest także zawarte w indywidualnych wnioskach wpływających 
od celników, którzy kwestionują sposób i prawidłowość reprezentowa-
nia ich interesów przez odpowiednie organy Służby Celnej. 

Szef Służby Celnej (14.03.2007 r.) poinformował, że prace nad 
stworzeniem unormowań w taki sposób, aby w pełni uwzględniały 
kwestie wskazane w wyroku Trybunału Konstytucyjnego wymagały 
dodatkowych analiz, a przede wszystkim określenia szacunkowych 
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kosztów wprowadzenia świadczeń w przypadku przywrócenia funk-
cjonariuszy celnych do służby. W związku z powyższym Departament 
Służby Celnej Ministerstwa Finansów wystąpił do dyrektorów izb cel-
nych o przesłanie danych dotyczących liczby funkcjonariuszy celnych 
zwolnionych ze służby na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 8a i 8b ustawy 
o Służbie Celnej. Sporządzone na podstawie przesłanych danych ze-
stawienie kwot ewentualnie przysługujących świadczeń pieniężnych 
za okres pozostawania poza służbą funkcjonariuszy przywróconych 
do służby będzie stanowiło podstawę do dalszych prac i przyjęcia sto-
sownych rozwiązań prawnych. 

29. Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (RPO-547713-X/
06) z dnia 31 stycznia 2007 r. – w sprawie problemu przewozu nad 
terytorium Polski, przy wykorzystaniu transportu lotniczego, materia-
łów rozszczepialnych. 

W dniu 18.12.2006 r. odbył się w ramach tzw. prawa nieregular-
nego przelotu, transport z Republiki Federalnej Niemiec do Federa-
cji Rosyjskiej wysokowzbogaconego paliwa nuklearnego, samolotem 
rosyjskim IŁ-76. Przelot odbył się na podstawie art. 5 Konwencji 
o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym podpisanej w Chicago dnia 
7.12.1944 r. Nie można wykluczyć sytuacji, w której w wyniku ka-
tastrofy samolotu przewożącego ładunek zużytego paliwa nuklearne-
go doszłoby do nieodwracalnego skażenia znacznego obszaru Polski. 
Omawiany problem będzie narastał w związku z planowanym przewo-
żeniem drogą lotniczą zużytego paliwa nuklearnego z poradzieckich 
elektrowni atomowych usytuowanych we wschodniej części Republiki 
Federalnej Niemiec do Rosji. Zgodnie z art. 74 Konstytucji RP, wła-
dze publiczne zobowiązane są do prowadzenia polityki zapewniającej 
bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom, 
a ochrona środowiska jest ich obowiązkiem. Rzecznik prosi o poin-
formowanie o decyzji w przedmiocie ewentualnego wniosku do Rady 
Ministrów o wprowadzenie do systemu prawa instrumentów ograni-
czających, o ile nawet nie zabraniających tego typu przewozów nad 
i przez terytorium Polski. 

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki (13.02.2007 r.) poinfor-
mował, że wspomniany w wystąpieniu Rzecznika transport lotniczy 
w dniu 18.12.2006 r. z Niemiec do Rosji dotyczył paliwa nieużywane-
go, co oznacza, że w razie katastrofy samolotu nie doszłoby do ska-
żenia terenu. Podobny transport lotniczy zbędnego paliwa jądrowego 
odbył się jesienią 2006 r. W obu przypadkach było to paliwo produkcji 
radzieckiej, objęte programem Global Threat Reduction Initiative za-
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pewniającym m.in. zwrot paliwa do kraju producenta na koszt USA. 
W listopadzie 2006 r. Państwowa Agencja Atomistyki podjęła prace 
zmierzające do wprowadzenia odstępstw od postanowień „Instrukcji 
technicznych bezpiecznego transportu towarów niebezpiecznych dro-
gą lotniczą”, w odniesieniu do transportu lotniczego przez terytorium 
Polski wypalonego paliwa jądrowego i odpadów promieniotwórczych. 

30. Marszałka Sejmu RP (RPO-539146-VI/06) z dnia 2 lutego 
2007 r. – w sprawie wykonywania zadań zleconych przez jednostki 
samorządu terytorialnego.

Rzecznik zwrócił się z prośbą o przekazanie właściwym komisjom 
sejmowym do zbadania sprawy finansowania zadania zleconego gmi-
nom, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Są-
dowym. Przepis ten stanowi, że gminy, jako zadania zlecone, wykonu-
ją czynności związane z prowadzeniem Rejestru, polegające na zapew-
nieniu zainteresowanym wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności, 
urzędowych formularzy wniosków umożliwiających rejestrację spółek 
jawnych, dostępu do informacji o wysokości opłat, sposobie ich uisz-
czania oraz właściwości miejscowej sądów rejestrowych. Wspomniana 
ustawa nie zawiera regulacji dotyczącej przekazania środków finanso-
wych dla realizacji tego zadania zleconego. Minister Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji poinformował Rzecznika, że przedstawiony pro-
blem zostanie uregulowany w sposób nie budzący wątpliwości. Mając 
na uwadze konieczność podjęcia pilnych działań w tej materii, Rzecz-
nik przedstawił przedmiotowe zagadnienie Marszałkowi Sejmu RP. 

31. Ministra Sprawiedliwości (RPO-472486-VI/04) z dnia 2 lu-
tego 2007 r. – w sprawie potrzeby wyłączenia z opodatkowania nieod-
płatnego świadczenia pomocy prawnej osobom ubogim. 

Kierowane do Rzecznika na przestrzeni ostatnich lat skargi i proś-
by wskazują na potrzebę uruchomienia i wspomagania przez Pań-
stwo bezpłatnego doradztwa prawnego, z którego mogliby korzystać 
potrzebujący pomocy prawnej. Przepis art. 8 ust. 2 ustawy  z dnia 
11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług obciążył VAT-em nieod-
płatne świadczenie usług prawnych dokonywanych przez profesjona-
listów na rzecz osób ubogich, w sytuacji gdy wykonanie tych usług 
nie jest związane z prowadzonym przedsiębiorstwem. W obowiązu-
jącym stanie prawnym nie ma przepisów, które uprawniałyby adwo-
kata, radcę prawnego czy notariusza do udzielenia pomocy prawnej 
bez pobierania wynagrodzenia. Świadczący usługi prawnicze zobowią-
zany jest do pobrania przynajmniej stawki minimalnej i tylko w wy-
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jątkowych przypadkach może odstąpić od pobrania wynagrodzenia. 
W ocenie Rzecznika ustawodawca powinien wprowadzić takie zmia-
ny legislacyjne, dzięki którym fakt nieodpłatnego udzielenia pomocy 
prawnej osobie ubogiej zostanie odnotowany w ewidencji podatkowej, 
w sposób pozwalający na weryfikację osoby, która uzyskała poradę. 
Rzecznik zwrócił się z prośbą o rozważenie przedstawienia tego pro-
blemu Radzie Ministrów oraz o podjęcie działań mających na celu 
wprowadzenie odpowiednich regulacji w tym zakresie. W tej mate-
rii Rzecznik występował już do Ministra Finansów, jednak resort nie 
podjął oczekiwanych działań. 

32. Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia (RPO-545822-
-III/06) z dnia 2 lutego 2007 r. – w sprawie potrzeby ustawowego 
uregulowania definicji „zamieszkania” w celu uniknięcia rozbieżnej 
praktyki stosowania przepisów o podleganiu ubezpieczeniu zdrowot-
nemu przez osoby czasowo przebywające na terenie państw trzecich 
(kontynuacja wystąpienia z dnia 11.12.2006 r.). 

Wcześniejsze wystąpienie Rzecznika, oprócz przedstawienia stano-
wiska w sprawie indywidualnej, które zostało podzielone przez Se-
kretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, miało także wymiar ogólny, 
gdyż dotyczyło wniosku o rozważenie możliwości ustawowego ure-
gulowania definicji „zamieszkania” w ustawie z dnia 27.08.2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w tej kwestii. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (23.02.2007 r.) poin-
formował, że nie widzi potrzeby ustawowego uregulowania definicji
„zamieszkania” w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze środków publicznych. Doktryna prawnicza i orzecznictwo 
wypracowały w sposób wyczerpujący interpretację tego pojęcia. 

33. Ministra Gospodarki (RPO-531228-III/06) z dnia 2 lutego 
2007 r. – w sprawie braku kompleksowej regulacji prawnej dotyczą-
cej zasad opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w sytuacji 
zawieszenia działalności gospodarczej. 

Do Rzecznika napływają skargi od osób prowadzących działalność 
gospodarczą dotyczące w szczególności zasad opłacania składek na 
ubezpieczenia społeczne (ZUS i zdrowotne) w sytuacji okresowej prze-
rwy w prowadzeniu działalności gospodarczej. Organy rentowe, stosu-
jąc przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, dopuszczają 
możliwość wyrejestrowania z ubezpieczeń z tytułu faktycznego zaprze-
stania działalności gospodarczej, podczas gdy w świetle stanowiska or-
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ganów NFZ ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych nie dopuszcza możliwości zawieszenia obo-
wiązku opłacania składek na to ubezpieczenie w związku z faktycznym 
zaprzestaniem wykonywania działalności gospodarczej. W rezultacie 
mamy do czynienia z trudną do zaakceptowania praktyką odmiennej 
interpretacji obowiązku ubezpieczenia przy prowadzeniu działalności 
gospodarczej na potrzeby jednego i drugiego systemu ubezpieczenia. 
Inicjatywa uregulowania tych zagadnień została podjęta przez posłów 
na Sejm RP i przybrała formę dwóch komisyjnych projektów ustaw: 
o swobodzie działalności gospodarczej (druk sejmowy nr 890) oraz 
o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej (druk sejmowy nr 
821). Prace nad wymienionymi projektami ustaw zostały jednak wstrzy-
mane w związku z zapowiedzianą przez rząd inicjatywą kompleksowego 
uregulowania tych problemów w odrębnej ustawie. Rzecznik poprosił 
o poinformowanie w sprawie terminu złożenia projektu ustawy w Sejmie 
oraz przewidywanej daty wejścia w życie jej podstawowych przepisów.

Minister Gospodarki (12.02.2007 r.) poinformował, że projekt noweli-
zacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej został przekazany do 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie 
przez Komitet Rady Ministrów. Zawieszenie wykonywania działalności 
gospodarczej nie występuje obecnie na gruncie prawa ubezpieczeniowe-
go, natomiast możliwość niepłacenia składek następuje na podstawie 
uznaniowej decyzji ZUS. Uregulowanie kwestii zawieszenia wykonywa-
nia działalności gospodarczej ma przede wszystkim ochronić przedsię-
biorców przed błędnymi i krzywdzącymi interpretacjami obecnego pra-
wa. Wielu przedsiębiorców, którzy zgodnie z obecną nieformalną prakty-
ką za zgodą ZUS wyrejestrowali się z ubezpieczeń, zostało uznanych za 
dłużników zalegających ze składkami na ubezpieczenie społeczne. Prze-
pisy projektowanej nowelizacji określają m.in. tryb zgłaszania zawiesze-
nia wykonywania działalności oraz precyzyjnie wskazują okres, na jaki 
przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności. Przewiduje się 
także uregulowanie kwestii związanych z utrzymaniem przedsiębiorstwa 
w okresie zawieszenia. Zawieszenie wykonywania działalności gospodar-
czej będzie skutkować wyłączeniem z ubezpieczenia emerytalnego i ren-
towego, nie będzie jednak dotyczyć ubezpieczenia zdrowotnego. Odmien-
ne uregulowanie wynika z charakteru tego ubezpieczenia. 

34. Ministra Sprawiedliwości (RPO-498090-IX/05) z dnia 2 lu-
tego 2007 r. – w sprawie opóźnień w wydaniu rozporządzenia do-
tyczącego rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Służby Więziennej 
(kontynuacja wystąpienia z dnia 20.02.2006 r.). 
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Pomimo upływu ponad 5 lat od wejścia w życie przepisu art. 32 ust. 
2 ustawy o Służbie Więziennej, który zobowiązuje Ministra Sprawie-
dliwości do wydania aktu wykonawczego określającego zasady rozkła-
du czasu służby funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz po upływie 
około 2 lat od wystosowania przez Rzecznika pierwszego wystąpienia 
w tej sprawie, problem ten do chwili obecnej nie został rozwiązany. 
W ocenie Rzecznika funkcjonariusze powinni uzyskiwać czas wolny 
za pełnienie służby w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa jednostek 
organizacyjnych Służby Więziennej oraz działań związanych z zapo-
bieganiem skutkom klęsk żywiołowych. Rzecznik zwrócił się o spowo-
dowanie przyspieszenia prac legislacyjnych w przedstawionym zakre-
sie oraz poinformowanie o przewidywanym terminie wejścia w życie 
oczekiwanych rozwiązań legislacyjnych. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
(15.03.2007 r.) poinformował, że w Centralnym Zarządzie Służby 
Więziennej trwają końcowe prace legislacyjne nad projektem ustawy 
o funkcjonariuszach i pracownikach Służby Więziennej, w którym 
przewidziano rozwiązania prawne regulujące problem czasu służby 
zgodnie ze standardami konstytucyjnymi oraz prawem Unii Europej-
skiej. W planie pracy Rady Ministrów projekt przewidziano do rozpa-
trzenia w czerwcu 2007 r. Obecna wersja projektu przewiduje wejście 
w życie ustawy z dniem 1.01.2008 r. 

35. Ministra Sprawiedliwości (RPO-545969-I/06) z dnia 2 lutego 
2007 r. – w sprawie utrudnionego dostępu do informacji publicznej. 

Do Rzecznika zwrócili się przedstawiciele Stowarzyszenia Dzienni-
karzy Polskich oraz Centrum Monitoringu Wolności Prasy w sprawie 
utrudniania im dostępu do informacji publicznej. Zastępca Prokurato-
ra Generalnego uzależnił udostępnienie żądanej informacji publicznej 
od wykazania powodów, dla których spełnienie żądania wniosku bę-
dzie szczególnie istotne dla interesu publicznego. W ocenie Rzecznika 
środowisko dziennikarskie jako najbardziej zainteresowane kwestiami 
funkcjonowania prasy w demokratycznym państwie i odpowiedzialno-
ści karnej dziennikarzy, powinno mieć dostęp do informacji takich jak 
np. liczba toczących się postępowań sprawdzających oraz postępo-
wań przygotowawczych w sprawach dotyczących dziennikarzy, licz-
ba prowadzonych postępowań przeciwko dziennikarzom w związku 
z publikacjami prasowymi, wyniki rozstrzygnięć sądowych, aktualny 
stan spraw postępowań zawisłych w sądach. Informacje takie mogą 
wpłynąć na warunki funkcjonowania „IV władzy”, a w szczególności 
przyczynić się do ujawnienia nieprawidłowości w obowiązującym sta-
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nie prawnym, stanowiących zagrożenia dla konstytucyjnej wolności 
słowa. Rzecznik zwrócił się o rozważenie ponownego zbadania przed-
miotowego wniosku o udostępnienie informacji publicznej. 

Zastępca Prokuratora Generalnego (02.03.2007 r.) poinformo-
wał o braku podstaw do zmiany zajętego w tej sprawie stanowiska. 
Działania podjęte przez Prokuraturę Krajową mają oparcie w prze-
pisach ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicz-
nej. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich oraz Centrum Monitoringu 
Wolności Prasy uzyskało z Prokuratury Krajowej informację ogólną 
o liczbie postępowań prowadzonych przeciwko dziennikarzom oraz 
o zapadłych w tych sprawach rozstrzygnięciach. Materiały dotyczące 
poszczególnych postępowań nadesłane przez prokuratury apelacyjne 
zostały wykorzystane przez Prokuraturę Krajową przy sporządzeniu 
analizy dla potrzeb Sejmu RP. Przekazanie wnioskodawcom opraco-
wań w pierwotnej postaci, zawierających dane umożliwiające identy-
fikację osób fizycznych, stanowiłoby naruszenie ustawy o ochronie 
danych osobowych. 

36. Ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPO-547687-III/06) 
z dnia 5 lutego 2007 r. – w sprawie zasad podlegania ubezpiecze-
niu chorobowemu przez osoby prowadzące działalność pozarolniczą, 
w tym działalność gospodarczą. 

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 
osoby prowadzące działalność gospodarczą podlegają dobrowolnemu 
ubezpieczeniu chorobowemu. Ubezpieczenie to ustaje od pierwszego 
dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie należ-
nej składki (art. 14 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy). Przepis ten przewiduje 
możliwość wnioskowania do ZUS o wyrażenie zgody na opłacenie skład-
ki po terminie. Osoby, które nieprawidłowo opłaciły składkę na ubez-
pieczenie chorobowe, w wielu przypadkach tracą możliwość dalszego 
pozostawiania w ubezpieczeniu chorobowym, a w konsekwencji prawo 
do zasiłku chorobowego. Problemy związane z brakiem należytej ochro-
ny ubezpieczonych podlegających dobrowolnemu ubezpieczeniu choro-
bowemu były przedmiotem wystąpień Rzecznika w latach 2000-2002 
do Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W odpowiedziach zapewniano, 
iż osoby, które nie zapłaciły składki w terminie i w pełnej wysokości, ale 
później opłacały ją prawidłowo, mimo niezłożenia ponownego wniosku 
o objęcie ubezpieczeniem chorobowym są traktowane jak osoby, któ-
re złożyły taki wniosek. Ze skarg wpływających do Rzecznika wynika, 
że organy rentowe nie stosują tej zasady. Rzecznik zwrócił się z wnio-
skiem o wprowadzenie do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 



45

zasady, że osoby, które poprzednio nie zapłaciły składek w terminie 
i w pełnej wysokości, ale później opłacają je w prawidłowej wysokości 
i w odpowiednim terminie, mimo braku złożenia ponownego wniosku 
o objęcie ubezpieczeniem chorobowym, traktowane są jak osoby, które 
złożyły zgłoszenie do tego ubezpieczenia. Uznanie, że takie osoby pozo-
stają w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym zapewni im prawo do 
świadczeń z tytułu ubezpieczenia chorobowego. 

37. Ministra Finansów (RPO-549874-VI/07) z dnia 5 lutego 
2007 r. – w sprawie skarg obywateli związanych ze zniesieniem moż-
liwości dokonywania opłaty skarbowej znakami opłaty skarbowej. 

Zgodnie z art. 8 ustawy o opłacie skarbowej, od 1.01.2007 r. opłatę 
skarbową dokonuje się gotówką w kasie organu skarbowego lub bez-
gotówkowo na rachunek tego organu. Ustawa nie zawiera przepisów 
przejściowych dotyczących wycofywania dotychczas obowiązujących 
znaków opłaty skarbowej. W dniu 27.12.2006 r. Ministerstwo Finan-
sów wydało komunikat w sprawie likwidacji znaków opłaty skarbowej, 
w którym poinformowało m.in. o możliwości zwrotu nie sprzedanych 
znaków opłaty skarbowej, jednak tylko przez podmioty prowadzące 
punkty sprzedaży detalicznej tych znaków i to w krótkim okresie od 
2 do 31.01.2007 r. Bardzo krótkie vacatio legis (ustawa została opu-
blikowana 8.12.2006 r.) w sytuacji, gdy wprowadzone zmiany mają 
duże znaczenie społeczne, daje podstawę do kwestionowania konsty-
tucyjności takiego rozwiązania. Krytykowanym rozwiązaniem, zwłasz-
cza w środowiskach osób zawodowo zajmujących się obsługą prawną, 
jest obecne ukształtowanie przepisów w zakresie opłaty skarbowej od 
pełnomocnictw. W poprzednio obowiązującym stanie prawnym opłata 
skarbowa należna była od sporządzenia pełnomocnictwa, obecnie sta-
ła się należna od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie peł-
nomocnictwa. Oznacza to, iż w przypadku wielokrotnego użycia tego 
samego pełnomocnictwa za każdym razem po jego złożeniu pobierana 
będzie opłata skarbowa, zaś wycofanie znaków opłaty skarbowej znacz-
nie utrudnia i przedłuża załatwienie tego typu spraw. Rzecznik zwrócił 
się o rozważenie możliwości zmiany stanowiska resortu finansów do-
tyczącego zwrotu „ceny” niewykorzystanych znaków opłaty skarbowej. 
Z uwagi na okoliczności wprowadzenia nowych uregulowań w zakresie 
opłaty skarbowej, dotychczas zajmowane stanowisko może doprowa-
dzić do podważenia zaufania obywateli wobec państwa. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (7.03.2007 r.) po-
informował, że przepisy o opłacie skarbowej nie przewidują zwrotu 
kupionych i niewykorzystanych znaków opłaty skarbowej, z uwagi na 
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to, że wpływy z opłaty skarbowej stanowią dochód gmin. Mając jednak 
na względzie fakt, że w posiadaniu różnych podmiotów znajdują się 
zakupione i niewykorzystane do końca 2006 r. znaki opłaty skarbo-
wej, podjęto w trybie pilnym prace legislacyjne w zakresie nowelizacji 
ustawy o opłacie skarbowej, której celem jest umożliwienie dokony-
wania zapłaty opłaty skarbowej pozostającymi w obrocie znakami tej 
opłaty. Uchwalenie stosownej ustawy spowoduje, iż pozostające w ob-
rocie znaki opłaty skarbowej będą mogły być wykorzystane, jednak 
nie później niż do 31.12.2007 r. 

38. Ministra Sprawiedliwości (RPO-503394-VI/05) z dnia 7 
lutego 2007 r. – w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów 
i usług wynagrodzenia biegłych sądowych. 

Do Rzecznika zwracają się biegli sądowi wykonujący czynności na 
zlecenie sądu, którzy w oparciu o obowiązujące przepisy dekretu z dnia 
26.10.1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępo-
waniu sądowym oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 
18.12.1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzania dowodu z opinii 
biegłych w postępowaniu sądowym, nie mogą dochodzić od organów 
procesowych zapłaty w cenie wykonanej usługi stawki podatku od to-
warów i usług. Problem odmowy zapłaty w cenie wykonanej eksperty-
zy VAT’u dotyczy również biegłych instytucjonalnych, którzy zgodnie 
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług są kwalifikowani
do podmiotów wykonujących samodzielnie działalność gospodarczą. 
Czynności wykonywane przez biegłych sądowych na zlecenie orga-
nów procesowych są opodatkowane podstawową stawką podatku od 
towarów i usług w wysokości 22 %. Biegły wykonując usługę zleconą 
przez organy procesowe jest obowiązany wystawić fakturę VAT. Sądy 
żądają od biegłych sądowych wystawiania faktur VAT bez naliczonego 
podatku od towarów i usług. Biegli, w sytuacji braku zasądzania wy-
nagrodzeń zawierających podatek od towarów i usług są zmuszeni do 
pokrywania kwoty podatku z własnych przychodów. Jest to niezgodne 
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którą do 
wartości „netto” wykonanej usługi dolicza się VAT, który przenoszony 
jest na konsumenta wykonanej usługi. Końcowym odbiorcą usługi 
jest sąd, a mimo to nie ponosi on ciężaru tego podatku. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
(09.03.2007 r.) poinformował, że – zgodnie ze stanowiskiem prezen-
towanym przez Ministra Sprawiedliwości - usytuowanie biegłych są-
dowych w ustawodawstwie polskim tworzy stan, w którym stosunek 
łączący biegłego i organ procesowy jest stosunkiem o charakterze 



47

publicznoprawnym. W związku z powyższym wynagrodzenie biegłych 
wykonujących czynności na zlecenie sądu bądź innych organów pro-
cesowych nie powinno być obciążone podatkiem od towarów i usług. 
Odmienne stanowisko zajął Minister Finansów w urzędowej interpre-
tacji z dnia 29.04.2005 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów 
ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług do czynno-
ści wykonywanych na zlecenie sądu przez adwokatów, biegłych sądo-
wych i tłumaczy przysięgłych. Ministerstwo Sprawiedliwości od 2005 r. 
podejmowało starania o zmianę wskazanej interpretacji, w odniesie-
niu do biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych. Obecnie wniosek 
w tej sprawie jest rozpatrywany w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
Dalsze czynności Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzeń 
biegłych i tłumaczy będą uzależnione od stanowiska Prezesa Rady 
Ministrów. W Ministerstwie Sprawiedliwości rozważana jest autopo-
prawka do projektu ustawy o biegłych w postępowaniu sądowym oraz 
innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw, w zakre-
sie wprowadzenia zapisu, który wyraźnie stwierdzałby, że stosunek 
łączący biegłego z organem procesowym jest stosunkiem o charakte-
rze publicznoprawnym, co powodowałoby, że wynagrodzenie biegłych 
nie byłoby obciążone podatkiem od towarów i usług. 

39. Prezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej (RPO-
-548324-IX/07) z dnia 10 lutego 2007 r. – w sprawie warunków 
służby żołnierzy w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Iraku. 

Podczas wizyty Rzecznika w Polskim Kontyngencie Wojskowym 
w Iraku w dniach 17-24.01.2007 r. żołnierze często podnosili sprawę 
zapowiadanego zwiększenia tzw. dodatku wojennego. Rzecznik zwró-
cił się do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o podanie terminu ewentu-
alnego wprowadzenia zapowiadanej podwyżki. W wystąpieniu do Mi-
nistra Obrony Narodowej Rzecznik przedstawił najczęściej poruszane 
problemy, w tym kwestię dodatkowych dni wolnych za wykonywanie 
zadań oraz służby pełnione w soboty, niedziele oraz w dni ustawowo 
wolne od pracy. Powodem niezadowolenia był fakt, że zmiana przepi-
sów nastąpiła w trakcie pełnienia służby w Iraku. Żołnierze przedsta-
wili propozycję zróżnicowania finansowego poszczególnych misji w za-
leżności od rejonu i miejsca ich pełnienia, a w szczególności od stop-
nia zagrożenia. Brak możliwości awansowania z korpusu szeregowych 
do korpusu podoficerów był problemem najczęściej poruszanym przez 
szeregowych zawodowych. Różnice w uposażeniu to problem podno-
szony przez żołnierzy służby nadterminowej. Pomimo, że wykonują ta-
kie same zadania jak szeregowi zawodowi, ich uposażenie jest niższe. 
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Ponadto nie otrzymują trzynastej pensji. Postulowano też usprawnie-
nie funkcjonowania komisji lekarskich, które przeprowadzają bada-
nia żołnierzy po powrocie do kraju. Badania lekarskie powinny być 
przeprowadzane przed skierowaniem na urlop, a nie podczas urlopu. 

Minister Obrony Narodowej (13.03.2007 r.) poinformował, że 
w świetle obowiązujących przepisów brak podstaw do dalszego zwiększa-
nia liczby dni wolnych z tytułu służby poza granicami państwa. Mając 
na uwadze zmieniający się w 2006 r. kurs dolara amerykańskiego w 
stosunku do złotego, Minister Obrony Narodowej dwukrotnie uruchomił 
fundusze na nagrody pieniężne dla żołnierzy pełniących służbę w Pol-
skich Kontyngentach Wojskowych. Obecnie stawki należności wypłaca-
ne w dolarach amerykańskich zostaną zastąpione stawkami w złotych, 
wzrosną kwoty należności zagranicznych dla żołnierzy zawodowych, 
a także znacznie podwyższony zostanie dodatek wojenny. W wyniku no-
welizacji przepisów, zwiększenie należności w przypadku wystąpienia 
warunków zagrożenia utraty zdrowia lub życia albo trudnych warunków 
klimatycznych lub zakwaterowania nastąpi obligatoryjnie. Obowiązują-
ce przepisy dają możliwość szeregowym zawodowym zmiany korpusu 
na podoficerski, przy założeniu, że łącznie zostaną spełnione warunki 
art. 29 wojskowej ustawy pragmatycznej. Różnice w uposażeniu między 
żołnierzami służby nadterminowej a szeregowymi zawodowymi wynikają 
z rodzaju pełnionej służby. W celu usprawnienia przeprowadzania ba-
dań lekarskich Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia WP wydał 
wytyczne z dnia 12.01.2006 r., zgodnie z którymi wojskowe komisje le-
karskie mają obowiązek traktować priorytetowo orzekanie w stosunku 
do żołnierzy powracających po odbyciu służby poza granicami państwa.            

40. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (RPO-491024-I/06) 
z dnia 10 lutego 2007 r. – w sprawie przedłużających się prac nad 
zmianą rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
23.07.2004 r. w sprawie rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych 
oraz wzorów dyplomów wydawanych przez uczelnie.

Rzecznik, nawiązując do wcześniejszej korespondencji w tej spra-
wie, zwrócił się o poinformowanie, na jakim etapie znajdują się prace 
nad rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
23.07.2004 r. w sprawie rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych 
oraz wzorów dyplomów wydawanych przez uczelnie.

41. Głównego Inspektora Pracy (RPO-550960-VIII/06) z dnia 
12 lutego 2007 r. – w sprawie przestrzegania praw osób zatrudnio-
nych w handlu.
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W dniu 26.01.2007 r. w „Rzeczpospolitej” ukazał się artykuł „Prawa 
osób zatrudnionych w handlu są nagminnie łamane”, z którego wyni-
ka, że w grudniu 2006 r. inspektorzy pracy skontrolowali prawie 300 
placówek handlowych na terenie całego kraju pod kątem przestrzega-
nia prawa pracowników. Na konferencji prasowej w dniu 25.01.2007 r. 
Główna Inspektor Pracy stwierdziła, że wyniki kontroli wykazały ra-
żące nieprawidłowości, m.in. nadmierne obciążanie kasjerek dźwiga-
niem towarów w ciągu dnia pracy. Rzecznik zwrócił się o przekazanie 
informacji o wynikach powyższych kontroli. 

Zastępca Głównego Inspektora Pracy (15.03.2007 r.) prze-
słał informację o wynikach kontroli przestrzegania przepisów pra-
wa pracy przeprowadzonych w 2006 r. w placówkach handlowych 
w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. 
Przeprowadzono 194 kontrole w 144 placówkach wielkopowierzch-
niowych zatrudniających 16 922 pracowników. W wyniku przepro-
wadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali 1403 decyzje, z któ-
rych wykonano 52% oraz 532 wnioski w wystąpieniach. 55 osób 
ukarano grzywną w drodze mandatów karnych na łączną kwotę 
36 900 zł. W mniejszych placówkach handlowych przeprowadzo-
no 90 kontroli w 82 placówkach zatrudniających 2 245 pracow-
ników. Ustalenia poczynione przez inspektorów pracy stanowiły 
podstawę 619 decyzji, z których wykonano 43% oraz 371 wniosków 
w wystąpieniach. Na 27 osób nałożono grzywnę w drodze manda-
tów karnych na łączną kwotę ogółem 15 000 zł. Spośród ogólnej 
liczby 532 wniosków wystosowanych w wyniku kontroli placówek 
wielkopowierzchniowych, ponad 73% dotyczyło prawnej ochrony 
pracy. Z tej liczby aż 60% stanowiły postulaty dotyczące zgodnego 
z prawem rozliczania czasu pracy. W mniejszych placówkach han-
dlowych spośród 300 wniosków dotyczących prawnej ochrony pra-
cy, 51 % dotyczyło zagadnień związanych z czasem pracy. Ponad 34 
% stanowiły naruszenia w zakresie stosunku pracy (nieprawidłowe 
prowadzenie akt osobowych, nieinformowanie pracowników o nie-
których warunkach zatrudnienia).  Głównym problemem w zakre-
sie przestrzegania przepisów bhp, zwłaszcza w większych placów-
kach, było zapewnienie bezpiecznych warunków pracy przy pracach 
transportowych i składowaniu towarów. 21% decyzji nakazowych w 
supermarketach dotyczyło nieprawidłowości w zakresie transportu 
wewnątrzzakładowego, a 20% w zakresie składowania towarów. In-
spektorzy pracy ujawnili 32 przypadki przekroczenia dopuszczal-
nych mas towarowych przewożonych wózkiem ręcznym. 



50

42. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (RPO-540784-
-X/06) z dnia 13 lutego 2007 r. – w sprawie rozbieżności przepisów 
rozporządzeń Ministra Środowiska.

Rzecznik zwrócił się o podjęcie działań legislacyjnych w zakresie 
harmonizacji dwóch rozporządzeń Ministra Środowiska regulują-
cych problematykę metod referencyjnych oznaczania normatywnych 
wskaźników zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych po-
chodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, 
w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, 
handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg 
i parkingów. Metody te zostały ustalone na podstawie rozporządzenia 
z dnia 23.01.2003 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia po-
miarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarzą-
dzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem 
oraz rozporządzenia z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodne-
go. Rozbieżności dotyczą badania substancji ropopochodnych, oceny 
spełnienia warunków odprowadzenia ścieków do środowiska i często-
tliwości wykonywania badań analitycznych, zróżnicowania jednostek 
natężenia przepływu wód opadowych i roztopowych podlegających 
ocenie. 

43. Ministra Zdrowia (RPO-551333-X/07) z dnia 13 lutego 
2007 r. – w sprawie problemów poruszanych w artykułach praso-
wych dotyczących sytuacji w służbie zdrowia. 

Rzecznik, po zapoznaniu się z treścią artykułów zamieszczonych 
w „Rzeczpospolitej” z dnia 12.01.2007 r. pt. „Zarazki atakują szpitale” 
oraz z dnia 26.01.2007 r. pt. „Zbigniew Religa musi odejść” zaintere-
sowany jest stanowiskiem oraz działaniami resortu zdrowia w szcze-
gółowych kwestiach sygnalizowanych w tych artykułach. Rzecznikowi 
w szczególności chodzi o sprawę zakresu wykorzystania śmigłowca 
sanitarnego GOPR w Zakopanem, ograniczenia zakażeń pacjentów 
w szpitalach oraz oszczędności w zakładach opieki zdrowotnej czynio-
nych kosztem jakości leczenia pacjentów. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (8.03.2007 r.) po-
informował, że przy Ministrze Zdrowia powstał Zespół do opracowania 
założeń zmian legislacyjnych regulujących funkcjonowanie dobrowol-
nych prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Dostrzegając koniecz-
ność stworzenia „koszyka świadczeń gwarantowanych” Minister Zdro-
wia powołał Agencję Oceny Technologii Medycznych. Ponadto powołał 
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Zespoły Ekspertów do prac nad Centralną Bazą Świadczeń Opieki 
Zdrowotnej. Działania te mają na celu stworzenie koszyka świadczeń 
gwarantowanych, co ma przyczynić się do bardziej racjonalnego fi-
nansowania świadczeń opieki zdrowotnej. Odnosząc się do kwestii 
zakażeń szpitalnych poinformowano, że działania zapobiegające za-
każeniom szpitalnym powinny podejmować przede wszystkim same 
szpitale. Administracyjne działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
polegające na wstrzymywaniu funkcjonowania szpitala bądź oddziału 
szpitalnego są podejmowane w tych sytuacjach, kiedy własne dzia-
łania służące likwidacji zagrożenia epidemiologicznego podejmowane 
przez zespoły kontroli zakażeń szpitalnych są nieskuteczne lub nie 
są podejmowane wcale. Kolejną sprawą, która wymaga uregulowa-
nia jest wykorzystanie śmigłowca TOPR. Obecnie istnieje tylko jeden 
podmiot, który jest w stanie spełnić, narzucone ustawą o Państwo-
wym Ratownictwie Medycznym, warunki realizacji świadczeń przez 
lotnicze zespoły ratunkowe. Jest nim Samodzielny Publiczny ZOZ 
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Warszawie, posiadający 
bazy we wszystkich miastach wojewódzkich, wyposażone w śmigłow-
ce ratunkowe. 

44. Ministra Sprawiedliwości (RPO-531295-IV/06) z dnia 14 
lutego 2007 r. – w sprawie doręczeń pism procesowych dla komor-
ników. 

Do Rzecznika zwracają się osoby dochodzące od komornika od-
szkodowania na podstawie art. 23 ustawy o komornikach sądowych 
i egzekucji. Strona, która chce pozwać komornika zobowiązana jest 
wskazać w piśmie procesowym miejsce zamieszkania osoby, która 
pełni bądź pełniła funkcję komornika, a nie adres kancelarii komor-
niczej. Teoretycznie możliwe jest ubieganie się o dane adresowe na 
podstawie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Zgod-
nie z tą regulacją, dane ze zbiorów meldunkowych mogą być udo-
stępniane osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym 
interes prawny. Przed wszczęciem procesu stronie trudno jest wyka-
zać taki interes prawny, a po wytoczeniu powództwa ustalenie adresu 
w ewidencji ludności może okazać się niemożliwe w tygodniowym ter-
minie do uzupełnienia braków pisma procesowego. Zdaniem Rzeczni-
ka należy rozważyć zmianę art. 133 k.p.c. wprowadzającą regulację, 
zgodnie z którą pisma procesowe dla komornika doręcza się na adres 
jego kancelarii. Zmiana ta ułatwi stronom postępowania dochodzenie 
roszczeń na drodze sądowej, a z drugiej strony zapewni ochronę da-
nych osobowych komorników. 
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
(21.03.2007 r.) poinformowała, że zmiana art. 133 k.p.c. w kierunku 
przedstawionym przez Rzecznika nie wydaje się celowa. 

45. Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego (RPO-543449-
-V/06) z dnia 14 lutego 2007 r. – w sprawie zasad pobierania wpisu 
w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 

W wyroku z dnia 7.03.2006 r. (sygn. akt SK 11/05) Trybunał Kon-
stytucyjny orzekł, że § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
16.12.2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobie-
rania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi sta-
nowiący, iż wpis stały od skargi wnoszonej przez adwokata lub radcę 
prawnego uiszcza się na wezwanie, jest niezgodny z art. 221 ustawy 
– Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz z art. 
2 Konstytucji RP. Przepis art. 221 wspomnianej ustawy stanowi, że 
pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są 
należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez 
wezwania o uiszczenia opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej. Po 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego należało oczekiwać, iż przepis § 5 
ust. 1 rozporządzenia zostanie dostosowany do nowej sytuacji praw-
nej, niestety tak się nie stało. Nie dokonując nowelizacji tego przepi-
su Rada Ministrów nie określiła w istocie szczegółowych zasad po-
bierania wpisu. Lukę tę usiłują wypełnić niektóre wojewódzkie sądy 
administracyjne, zamieszczając na swoich stronach internetowych 
informacje dotyczące zasad pobierania wpisu, które zmieniają treść 
§ 5 ust. 1 rozporządzenia. Napływające do Rzecznika skargi wskazu-
ją, że wojewódzkie sądy administracyjne odrzucają skargi wnoszone 
przez adwokatów i radców prawnych, z uzasadnieniem, że nie zostały 
należycie opłacone, powołując się na art. 221 ustawy – Prawo o po-
stępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wnioski o przywrócenie 
terminu do uiszczenia wpisu od skargi załatwiane są odmownie, co 
uniemożliwia skuteczne złożenie skargi bądź skargi kasacyjnej, a więc 
powoduje zamknięcie drogi sądowej. 

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego (1.03.2007 r.) po-
informował, że po wydaniu przez Trybunał Konstytucyjny wyroku 
z dnia 7.03.2006 r., podjęto prace nad rozwiązaniem problemu uisz-
czania opłaty sądowej w postaci wpisu stałego przez adwokata lub 
radcę prawnego od skargi wnoszonej do sądu administracyjnego za 
pośrednictwem organu. Minister Sprawiedliwości wystąpił z inicja-
tywą nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.12.2003 
r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu 
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w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Po analizie proble-
mu okazało się, że jego rozwiązanie nie może nastąpić w drodze nowe-
lizacji wspomnianego rozporządzenia, tylko w drodze nowelizacji art. 
221 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjny-
mi. Nie był to jedyny przepis tej ustawy wymagający zmiany. Przyjęto 
więc – w uzgodnieniu z Kancelarią Prezydenta RP – że zostanie przed-
stawiony kompleksowy projekt nowelizacji. Po wyroku Trybunału 
powstały pewne trudności techniczne z uiszczaniem wpisów stałych. 
Trudności te usiłowały usunąć wojewódzkie sądy administracyjne, 
zamieszczając m.in. na swych stronach internetowych komunikaty, 
mające ułatwić pełnomocnikom stron uiszczenie opłaty sądowej w po-
staci wpisu stałego. Komunikaty te nie nakładały na pełnomocników 
dodatkowych obowiązków, od spełnienia których uzależnione byłoby 
przyjęcie lub odrzucenie skargi. 

46. Ministra Zdrowia (RPO-546682-X/07) z dnia 14 lutego 
2007 r. – w sprawie trudności z uzyskaniem specjalizacji przez lekarzy. 

Do Rzecznika zwracają się lekarze zainteresowani podnoszeniem 
kwalifikacji, w sprawie drastycznego – w porównaniu z poprzednimi 
latami - obniżenia liczby płatnych etatów umożliwiających uzyska-
nie specjalizacji. W ocenie zainteresowanych, liczba etatów rezydenc-
kich przyznanych zakładom opieki zdrowotnej w poszczególnych wo-
jewództwach zdecydowanie odbiega od realnego zapotrzebowania na 
lekarzy specjalistów. Niezależnie od własnych aspiracji i perspektyw 
zawodowych, skarżący się wskazują na postępujący niedobór leka-
rzy – specjalistów, mogący w bliskiej przyszłości poważnie utrudnić 
normalne funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Szczególnie kry-
tycznie oceniana jest sytuacja w Warszawie, gdzie liczba takich eta-
tów została zmniejszona z 300 w latach poprzednich, do około 100 
w bieżącym roku. Rzecznik zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące za-
łożeń polityki kształcenia podyplomowego lekarzy, z uwzględnieniem 
zasad ustalania limitów etatów rezydenckich umożliwiających uzy-
skanie specjalizacji,  a także przyczyn istotnego zmniejszenia w bie-
żącym roku liczby tych etatów. Rzecznik poprosił także o informację 
dotyczącą prognozowanego zapotrzebowania na lekarzy specjalistów 
oraz ocenę, czy obecnie skala kształcenia lekarzy – specjalistów pozo-
staje w prawidłowej relacji do tego zapotrzebowania. 

Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Mi-
nisterstwie Zdrowia (28.02.2007 r.) poinformował, że uruchamianie 
nowych miejsc specjalizacyjnych jest uzależnione od wolnych miejsc 
akredytacyjnych w danej specjalności. Akredytacja jest następstwem 
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ubiegania się placówek o wpis na listę Ministra Zdrowia jednostek 
prowadzących specjalizację lub staż kierunkowy i przyznania okre-
ślonej liczby miejsc szkoleniowych poprzez składanie wniosków 
podlegających zaopiniowaniu przez zespół ekspertów. Pierwszeń-
stwo w przyznawaniu miejsc szkoleniowych w trybie prezydenckim 
mają dziedziny określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
22.12.2003 r. w sprawie uznania dziedzin medycyny za priorytetowe 
- epidemiologia, geriatria, medycyna rodzinna, onkologia kliniczna, 
patomorfologia i rehabilitacja medyczna. Z uwagi na migrację leka-
rzy w określonych specjalnościach, Ministerstwo Zdrowia przyznaje 
w tych dziedzinach rezydentury, aby zabezpieczyć określonego rodza-
ju świadczenia medyczne. Ponadto rezydentury zostały przydzielone 
w dziedzinach podstawowych stanowiących specjalizację wyjściową 
dla specjalizacji szczegółowych np. chirurgia ogólna, choroby we-
wnętrzne, pediatria. Z uwagi na ograniczone środki finansowe, Mi-
nisterstwo mogło przyznać jedynie 807 rezydentur i zapewnić kon-
tynuację finansowania rezydentur wcześniej przyznanych. Przygoto-
wywany jest nowy, jednostopniowy system specjalizacji lekarskich. 
Wprowadzenie takiego rozwiązania udrożni system poprzez skrócenie 
okresu odbywania specjalizacji i umożliwi szkolenia większej liczby 
lekarzy w tej samej jednostce. 

47. Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego (RPO-
-548840-II/07) z dnia 15 lutego 2007 r. – w sprawie dostępu do akt 
postępowania przygotowawczego dla stron postępowania. 

Przepis art. 156 § 5 k.p.k. określa zasadę niejawności akt sprawy 
w postępowaniu przygotowawczym (w przeciwieństwie do postępo-
wania sądowego) i fakultatywności udostępniania stronom tych akt. 
Wiedza podejrzanego lub jego obrońcy o faktach i dowodach stanowią-
cych podstawę do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów 
oraz postanowienia o zastosowaniu lub przedłużeniu tymczasowego 
aresztowania oparta jedynie na uzasadnieniach tych postanowień, 
jest wiedzą ułomną. Nawet jeśli podejrzany lub jego obrońca uczest-
niczą w posiedzeniu sądu w przedmiocie stosowania tymczasowego 
aresztowania, ich pozycja w porównaniu z prokuratorem znającym 
całokształt dowodów w sprawie, jest słabsza. Naruszona zostaje zasa-
da „równości broni” wynikająca z prawa do sądu i prawa do obrony. 
W wystąpieniu RPO-447621-II/03 z dnia 10.10.2003 r. Rzecznik po-
stulował wprowadzenie do Kodeksu postępowania karnego uregu-
lowania nakładającego na organy postępowania obowiązek umożli-
wienia tymczasowo aresztowanemu podejrzanemu oraz jego obrońcy 
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zapoznania się z materiałami postępowania przygotowawczego, na 
których oparta została decyzja o zastosowaniu lub przedłużeniu sto-
sowania tego środka. Zastępca Prokuratora Generalnego uznał jednak 
że zapewnienie obrońcy i podejrzanemu dostępu do akt postępowania 
przygotowawczego nie wymaga zmian legislacyjnych. W związku z po-
wtarzającymi się przypadkami odmowy wglądu obrońcy w akta postę-
powania przygotowawczego, Rzecznik postuluje ponowne rozważenie 
potrzeby zmiany przepisów w tym zakresie, względnie podjęcie działań 
zmierzających do wyegzekwowania poleceń zawartych w piśmie z dnia 
22.12.2003 r. do prokuratorów apelacyjnych. 

Zastępca Prokuratora Generalnego (12.03.2007 r.) podtrzymał 
pogląd zawarty w piśmie Zastępcy Prokuratora Generalnego z dnia 
29.12.2003 r. adresowanym do Rzecznika, iż zachowanie standardów 
określonych w art. 6 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Czło-
wieka i Podstawowych Wolności jest możliwe na gruncie obowiązu-
jących przepisów procedury karnej. Przepisy Kodeksu postępowania 
karnego nie zawierają żadnych ograniczeń w zakresie ubiegania się 
przez podejrzanego lub jego obrońcę o zgodę prowadzącego postępo-
wanie przygotowawcze na udostępnienie akt sprawy. Wytyczne Pro-
kuratury Krajowej z dnia 22.12.2003 r. w zakresie szerokiego udo-
stępniania akt w postępowaniu przygotowawczym są realizowane. 
Każde zarządzenie w przedmiocie odmowy udostępnienia akt w postę-
powaniu przygotowawczym, jeśli zostało zaskarżone, podlega kontroli 
instancyjnej także pod kątem zasadności takiej decyzji. 

48. Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej (RPO-527001-IV/06) 
z dnia 16 lutego 2007 r. – w sprawie trudności we współdziałaniu 
Rzecznika Praw Obywatelskich z samorządem adwokackim w zakre-
sie ochrony praw i wolności obywatelskich. 

Rzecznik, podejmując działania na podstawie ustawy o Rzeczniku 
Praw Obywatelskich, wielokrotnie zwraca się do organów samorządu 
adwokackiego, wnosząc o zbadanie sprawy, bądź o udzielenie wyja-
śnień i informacji na temat wyników prowadzonego postępowania. 
Uzyskanie tych informacji jest niezbędne, aby Rzecznik mógł podjąć 
dalsze czynności w sprawie zgłoszonej przez skarżącego. Niestety, w 
wielu przypadkach organy samorządu adwokackiego nie reagują na 
wystąpienia Rzecznika, bądź odpowiadają ze znacznym opóźnieniem, 
nieraz ponad rocznym. Działalność organów samorządu adwokackie-
go niekiedy czyni wręcz niemożliwym wykonywanie przez Rzecznika 
jego ustawowych zadań. W ten sposób uprawnienie każdego podmio-
tu praw i wolności konstytucyjnych, aby jego wniosek został rozpa-
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trzony przez Rzecznika, nie może być w pełni realizowane. Działanie 
organów adwokatury narusza art. 1 ustawy – Prawo o adwokaturze, 
zgodnie z którym adwokatura powołana jest do udzielania pomocy 
prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich 
oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa. Rzecznik zwrócił się o pod-
jęcie działań przewidzianych przez art. 58 pkt 2 i 3 ustawy – Prawo 
o adwokaturze (nadzór Naczelnej Rady Adwokackiej nad działalno-
ścią Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej i okręgowych rad adwo-
kackich), co ułatwi współdziałanie Rzecznika i organów adwokatury 
w ochronie praw i wolności obywatelskich. 

 
49. Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury (RPO-

-550272-IX/07) z dnia 16 lutego 2007 r. – w sprawie przedłużają-
cych się prac legislacyjnych nad projektem ustawy o Straży Kolejowej. 

Z informacji uzyskanych od kierownictwa Straży Ochrony Kolei 
i przedstawicieli związków zawodowych wynika, że istnieje wola po-
lityczna utworzenia odrębnej formacji straży kolejowej działającej na 
podstawie ustawy pragmatycznej oraz, że prowadzone są w tym za-
kresie działania legislacyjne. W ocenie rozmówców oczekiwana usta-
wa weszłaby już w życie, gdyby nie spory dotyczące przynależności 
tej służby mundurowej, pomiędzy Ministrem Transportu a Ministrem 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ze względu na istniejące obec-
nie wątpliwości prawne w kwestii podstaw prawidłowego funkcjono-
wania tej formacji, oraz duże znaczenie jakie ona odgrywa w zakresie 
ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego istnieje potrzeba pil-
nego wprowadzenia w życie projektowanej ustawy.

50. Ministra Gospodarki (RPO-542153-V/06) z dnia 19 lutego 
2007 r. – w sprawie zasad finansowania przyłączenia do sieci gazo-
wej, elektroenergetycznej i ciepłowniczej.

Do Rzecznika wpływają skargi dotyczące § 6 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
6.04.2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia pod-
miotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci. Kwestio-
nowany przepis przewiduje obowiązek dostarczenia mapy archiwal-
nej terenu lub innej mapy do celów projektowych wraz z wnioskiem 
o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej. Również zda-
niem Rzecznika omawiane rozporządzenie zostało wydane z przekro-
czeniem granic upoważnienia ustawowego zawartego w art. 9 Prawa 
energetycznego. Upoważnienie to nie zawiera bowiem umocowania do 
uregulowania w rozporządzeniu dalszych, nieprzewidzianych w usta-
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wie, kosztów obciążających podmioty starające się o przyłączenie do 
sieci gazowej. 

Podobne wątpliwości dotyczące przekroczenia upoważnienia usta-
wowego odnoszą się do przepisu § 6 ust. 4 pkt 2-3 rozporządzenia 
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20.12.2004 r. w sprawie szcze-
gółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenerge-
tycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci oraz przepisu § 6 ust. 2 pkt 
2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30.06.2004 r. 
w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sie-
ci ciepłowniczych oraz eksploatacji tych sieci. W związku z powyż-
szym, Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w tej sprawie, 
a w sytuacji, w której Minister podzieliłby wątpliwości Rzecznika 
– o podjęcie działań w celu zmiany obowiązującego stanu prawnego. 

Minister Gospodarki (27.03.2007 r.) poinformował, że kwestiono-
wane rozporządzenia nie nakładają dodatkowych ciężarów finanso-
wych związanych z przyłączeniem do sieci gazowej, elektroenergetycz-
nej i cieplnej. Inną kwestią jest, czy przedsiębiorstwa energetyczne 
prawidłowo interpretują, a tym samym stosują przepisy w tym zakre-
sie. Jednocześnie Minister poinformował, że kwestie poruszone przez 
Rzecznika zostaną ponownie przeanalizowane w związku z toczącymi 
się w Ministerstwie Gospodarki pracami nad nową ustawą – Prawo 
energetyczne. 

 
51. Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego (RPO-

-548579-VII/07) z dnia 19 lutego 2007 r. – w sprawie warunków 
wykonywania kary pozbawienia wolności wobec kobiet w ciąży oraz 
matek z małymi dziećmi.

Rzecznik powrócił do opisanej w wystąpieniu z dnia 15.01.2007 r. 
sprawy zatrzymania i osadzenia w Zakładzie Karnym tymczasowo 
aresztowanej Marii S., na 2 tygodnie przed terminem porodu. W oce-
nie Rzecznika niektóre czynności procesowe przeprowadzone wobec 
Marii S. miały postać nieludzkiego i okrutnego traktowania. Konwojo-
wanie ciężarnej na trasie Kraków-Katowice i Katowice-Grudziądz nie 
było poprzedzone badaniem lekarskim. Rodzinie odmawiano zgody na 
widzenie, nawet w obecności funkcjonariusza Służby Więziennej lub 
Policji, przez cały okres stosowania tymczasowego aresztowania. 

Z poczynionych ustaleń wynika, że przyjmowanie do Zakładu Kar-
nego Nr 1 w Grudziądzu kobiet od 28 tygodnia ciąży nie ma charakte-
ru wyjątkowego. W 2006 r. przyjęto 69 ciężarnych, w tym 24 kobiety 
w 28 tygodniu ciąży lub powyżej. Rzecznik postuluje zmianę rozporzą-
dzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13.01.2004 r. w sprawie czyn-
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ności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego 
aresztowania (…), która wyeliminowałaby możliwość przyjmowania 
do zakładu karnego i aresztu śledczego kobiet od 28 tygodnia ciąży. 
Zdaniem Rzecznika warto rozważyć wprowadzenie takiego zakazu do 
Kodeksu karnego wykonawczego. 

Ponadto zmiany wymaga rozporządzenie Ministra Sprawiedliwo-
ści z dnia 17.09.2003 r. w sprawie trybu przyjmowania dzieci matek 
pozbawionych wolności do domów dla matki i dziecka przy wskaza-
nych zakładach karnych oraz szczegółowych zasad organizowania 
i działania tych placówek. W rozporządzeniu znajdują się regulacje do-
tyczące tymczasowo aresztowanych matek, co wykracza poza zakres 
upoważnienia ustawowego zawartego w art. 87 § 5 Kodeksu karnego 
wykonawczego, a tym samym nie jest zgodne z art. 92 Konstytucji RP. 
Celowe wydaje się również określenie w tym rozporządzeniu standar-
dów opieki nad dzieckiem. 

Zastępca Prokuratora Generalnego (21.03.2007 r.) nie zgodził się 
z poglądem, że wykonywanie czynności procesowych z udziałem Marii 
S. stanowiło przejaw okrutnego traktowania. Maria S. po zatrzymaniu 
została zbadana. W związku z treścią opinii biegłego oraz niezgłasza-
niem przez Marię S. żadnych dolegliwości odstąpiono od ponownego 
badania podejrzanej przed rozpoczęciem konwojowania do Zakładu 
Karnego w Grudziądzu. Podczas konwoju w ambulansie obecny był 
lekarz oraz dwóch ratowników medycznych. Po przyjęciu do Zakładu 
Karnego Maria S. została ponownie zbadana. Badania nie wykazały 
odchyleń od stanu prawidłowego. 

Postulowana zmiana § 33 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 13.01.2004 r. w sprawie czynności administracyjnych związa-
nych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środ-
ków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumento-
wania tych czynności, bez zmiany przepisów k.p.k. i k.k.w., które nie 
wyłączają możliwości zastosowania tymczasowego aresztowania oraz 
rozpoczęcia kary pozbawienia wolności wobec kobiet od 28 tygodnia 
ciąży, byłaby wyrazem niespójności systemu prawnego. 

Pogląd dotyczący wykroczenia przepisów rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 17.09.2003 r. w sprawie trybu przyjmowania 
dzieci matek pozbawionych wolności do domów dla matki i dziecka 
przy wskazanych zakładach karnych oraz szczegółowych zasad or-
ganizowania i działania tych placówek, poza upoważnienie ustawowe 
zawarte w art. 87 § 5 k.k.w., nie jest trafny. 

W odpowiedzi nie zgodzono się również z zarzutem, że zbyt małe 
odzwierciedlenie w treści rozporządzenia znajdują potrzeby w zakresie 
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zabezpieczenia prawidłowego rozwoju dziecka. Stwierdzono, że za-
pewnieniu tych potrzeb służą prowadzone z matkami dzieci zajęcia 
edukacyjne, wychowawcze, terapeutyczne i resocjalizacyjne, bowiem 
przygotowują one matki do sprawowania właściwej opieki nad dzieć-
mi. 

52. Ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPO-551342-III/07) 
z dnia 19 lutego 2007 r. – w sprawie emerytur pomostowych.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z Fundu-
szu Ubezpieczeń Społecznych, dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 
31.12.1948 r. zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szcze-
gólnym charakterze, z wyjątkiem ubezpieczonych mających prawo do 
emerytury na warunkach określonych w art. 32-34, 39, 40, 46, 48-50, 
184 oraz w art. 88 Karty Nauczyciela, zostaną ustanowione emerytu-
ry pomostowe. Zasady, warunki i tryb ustanowienia emerytur pomo-
stowych miała określić odrębna ustawa. Z końcem 2007 r. wygasają 
dotychczasowe uprawnienia do wcześniejszych emerytur z tytułu za-
trudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. 
Dalsze przesuwanie terminu wprowadzenia w życie instytucji emerytur 
pomostowych będzie generować nowe koszty obciążające społeczeń-
stwo. Emerytury pomostowe powinny być adresowane do konkretnych 
stanowisk pracy, a nie osób lub zawodów. Kwalifikowanie stanowisk
pracy do kategorii szczególnych warunków lub szczególnego charak-
teru powinno odbywać się wyłącznie na podstawie kryteriów medycz-
nych. Rzecznik postuluje finansowanie kosztu emerytur pomosto-
wych poza powszechnym systemem emerytalnym poprzez dodatkową 
składkę. Konieczne jest stworzenie funduszu emerytur pomostowych, 
do którego trafiałyby składki, inwestowane na rynkach finansowych.
Niezależnie od tego włączenia do finansowania systemu pracodawców 
zatrudniających pracowników w szczególnych warunkach lub szczegól-
nym charakterze, konieczne będzie utrzymanie zaangażowania budże-
tu w zakresie finansowania zaszłości poprzedniego systemu oraz części 
kosztu związanej z zatrudnieniem na takich stanowiskach w przedsię-
biorstwach należących do sektora publicznego. Emerytury pomostowe 
byłyby rozwiązaniem przejściowym, a nie docelowym. Rzecznik oczeku-
je na stanowisko Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 

53. Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego, Dy-
rektora Generalnego Służby Więziennej (RPO-551681-VII/07) 
z dnia 20 lutego 2007 r. – w sprawie stosowania i wykonywania tym-
czasowego aresztowania.
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Znaczną część korespondencji wpływającej do Biura Rzecznika 
stanowią wnioski dotyczące stosowania i wykonywania tymczasowe-
go aresztowania. Skargi dotyczące tej problematyki wpływają także 
do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, który 
w znacznej części przypadków stwierdza ich zasadność. Sytuacja ta 
budzi zaniepokojenie Rzecznika. Dlatego też w Biurze Rzecznika doko-
nano analizy sytuacji w zakresie stosowania i wykonywania tymcza-
sowego aresztowania. Rzecznik przekazał Ministrowi Sprawiedliwości 
– Prokuratorowi Generalnemu oraz Dyrektorowi Generalnemu Służby 
Więziennej opracowanie będące wynikiem dokonanej analizy, zawiera-
jące ocenę istniejącego stanu oraz propozycje działań naprawczych. 

54. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (RPO-
-548579-VII/07) z dnia 21 lutego 2007 r. – w sprawie konwojowa-
nia osób przez Policję. 

Badana przez Rzecznika sprawa tymczasowo aresztowanej kobiety 
w zaawansowanej ciąży wskazuje, że brak jest przepisów regulują-
cych zasady konwojowania przez Policję. Obowiązujące w tym zakre-
sie regulacje prawne zostały sformułowane bardzo ogólnie. Zgodnie 
art. 14 ust. 2 ustawy o Policji, Policja wykonuje również czynności 
na polecenie sądu, prokuratora, organów administracji państwowej 
i samorządu terytorialnego w zakresie, w jakim obowiązek ten został 
określony w odrębnych ustawach. Z kolei § 2 pkt 5 rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2.02.1999 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu zadań i zasad organizacji policji są-
dowej wskazuje tylko, że jednym z zadań tej policji jest konwojowanie 
i doprowadzanie osób na polecenie sądów, prokuratorów i właściwych 
komendantów Policji. W praktyce stosowany jest także załącznik do 
rozkazu Nr 2/95 Komendanta Głównego Policji z dnia 3.04.1995 r. 
w sprawie wykonywania przez policjantów służby konwojowej, który 
jednak w świetle Konstytucji nie jest już źródłem prawa. Rzecznik 
zwrócił się o spowodowanie uregulowania w porozumieniu z ministra-
mi właściwymi do spraw sprawiedliwości oraz zdrowia sytuacji zwią-
zanej z konwojowaniem osób przez Policję, z uwzględnieniem kobiet 
w ciąży i innych osób, których przewożenie z uwagi na stan zdrowia 
lub wiek obarczone jest ryzykiem. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (30.03.2007 r.) 
poinformował, że potwierdził, że obowiązujące przepisy nie zawiera-
ją szczególnych postanowień dotyczących konwojowania przez Policję 
osób, których przewożenie z uwagi na stan zdrowia lub wiek obarczo-
ne jest ryzykiem. Jednocześnie dodał, że zgodnie z § 5 ust. 1 rozpo-
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rządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31.10.2003 r. w sprawie 
szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania świadczeń zdrowot-
nych osobom pozbawionym wolności przez zakłady opieki zdrowotnej 
dla osób pozbawionych wolności, przed przetransportowaniem oso-
bę pozbawioną wolności poddaje się badaniom kontrolnym, a lekarz 
przeprowadzający badania wydaje zalecenia co do dopuszczalności 
i sposobu przewiezienia tej osoby. 

55. Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Komendanta 
Głównego Policji (RPO-551675-II/07) z dnia 21 lutego 2007 r. 
– w sprawie stosowania środków przymusu bezpośredniego bez wzglę-
du na sytuację i zachowanie osób zatrzymanych.

Rzecznik zwrócił się do Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
o poinformowanie, czy w trakcie zatrzymania lub konwojowania ordy-
natora kliniki kardiochirurgii szpitala MSWiA w Warszawie był stoso-
wany wobec niego środek przymusu w postaci kajdanek, a jeśli tak, to 
jakie przesłanki uzasadniały zastosowanie tego środka. Zastrzeżenia 
Rzecznika wywołuje sposób przeprowadzania przez Policję i inne służ-
by zatrzymań osób podejrzewanych, powodujący zbędne dolegliwości 
dla tych osób. W szczególności dokonywanie czynności zatrzymania 
przed kamerami stacji telewizyjnych niejednokrotnie nie znajduje uza-
sadnienia w celu prowadzonych działań. Wątpliwości budzi także sto-
sowanie wobec osób zatrzymywanych lub tymczasowo aresztowanych 
środków przymusu bezpośredniego w postaci kajdan lub prowadnic. 
Przepis art. 16 ustawy o Policji wskazuje jako podstawę do stosowania 
przez funkcjonariuszy środków przymusu bezpośredniego niepodpo-
rządkowanie się wydanym na podstawie prawa poleceniom organów 
Policji lub jej funkcjonariuszy. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Mi-
nistrów z dnia 17.09.1990 r. w sprawie określenia przypadków oraz 
warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu 
bezpośredniego, środek przymusu bezpośredniego w postaci kajda-
nek lub prowadnic stosowany jest prewencyjnie w celu udaremnienia 
ucieczki albo zapobieżenia czynnej napaści lub czynnemu oporowi. 
Wydaje się, iż użycia tych środków, skądinąd w niektórych przypad-
kach niezbędnego, nie da się uzasadnić niepodporządkowaniem się 
poleceniom. Rozważenia wymaga, czy sformułowania zawarte w roz-
porządzeniu nie wychodzą poza zakres upoważnienia ustawowego. 

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego (23.02.2007 r.) poin-
formował, że czynności zatrzymania ordynatora kliniki kardiochirurgii 
szpitala MSWiA w Warszawie podjęte przez funkcjonariuszy CBA zo-
stały dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W myśl 
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§ 6 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17.11.2006 r. 
w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez 
funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, który miał za-
stosowanie w omawianym przypadku, funkcjonariusze mają obowią-
zek zakładania kajdanek osobom podejrzanym lub oskarżonym o po-
pełnienie przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu albo skazanych 
za takie przestępstwo. 

Komendant Główny Policji (13.03.2007 r.) poinformował, że za-
kres uprawnień Policji reguluje ustawa o Policji. Należy do nich mię-
dzy innymi prawo zatrzymywania osób oraz prawo używania środków 
przymusu bezpośredniego. Wykorzystując te uprawnienia, policjanci 
mają obowiązek przestrzegać także przepisów wynikających z rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 17.09.1990 r. w sprawie określe-
nia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów 
środków przymusu bezpośredniego oraz rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 26.07.2005 r. w sprawie sposobu postępowania przy wy-
konywaniu niektórych uprawnień Policji oraz wzorów dokumentów 
stosowanych w tych sprawach. 

Każdej osobie zatrzymanej przysługuje prawo wniesienia zażalenia 
do sądu. Zatrzymanego poucza się o przysługującym prawie oraz od-
biera od niego oświadczenie w tym względzie, co znajduje odzwiercie-
dlenie w odpowiednich rubrykach protokołu zatrzymania. Ponadto, 
zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy o Policji,  na sposób zatrzymania przez 
organy Policji przysługuje zażalenie do prokuratora. 

Dziennikarze mają możliwość, na podstawie ustawy – Prawo praso-
we, dokumentowania interwencji funkcjonariuszy Policji w miejscach 
publicznych. Przekazywanie przez służby prasowe informacji o prze-
prowadzonym zatrzymaniu odbywa się w oparciu o wspomnianą usta-
wę i następuje w sposób chroniący dobra osobiste zatrzymanych. 

56. Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego (RPO-
-548015-II/06) z dnia 22 lutego 2007 r. – w sprawie kompensaty 
przysługującej ofiarom niektórych przestępstw. 

Z wpływających do Rzecznika wniosków wynika, że osoby ciężko po-
szkodowane przestępstwem nie mają możliwości uzyskania kompen-
saty jedynie ze względu na to, że przepisy ustawy o państwowej kom-
pensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych 
mają zastosowanie wyłącznie do przestępstw popełnionych od dnia 
wejścia w życie ustawy, czyli od 21.09.2005 r. Dyrektywa Rady UE 
z dnia 29.04.2004 r. nr 2004/80/WE odnosząca się do kompensaty 
dla ofiar przestępstw stanowi (art. 18 ust. 2), że państwa członkowskie 
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mogą przewidzieć, że środki przeznaczone do wykonania tej dyrektywy 
będą miały zastosowanie wyłącznie do wnioskujących, którzy doznali 
uszczerbku w wyniku przestępstw popełnionych po dniu 30.06.2005 r. 
W ocenie Rzecznika przepis art. 23 omawianej ustawy powinien doty-
czyć wnioskujących, którzy doznali uszczerbków w wyniku przestępstw 
popełnionych przed dniem 30.06.2005 r. Dyrektywa unijna wskazuje, 
że kompensata przysługuje ofiarom przestępstw z użyciem przemocy, 
natomiast ustawa zawęża to pojęcie do osób, które doznały ciężkie-
go uszczerbku na zdrowiu. Rzecznik postuluje również w tym zakresie 
poszerzenie kręgu osób uprawnionych do kompensaty. Ponadto wyso-
kość maksymalnej kwoty kompensaty określonej w omawianej ustawie 
może być w niektórych wypadkach niewystarczająca. Zgodnie z art. 6 
ustawy, kompensata nie może przekroczyć 12.000 zł. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
(29.03.2007 r.) potwierdził, że przepis art. 23 ustawy z dnia 
7.07.2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom nie-
których przestępstw umyślnych, w zestawieniu z datą wejścia w życie 
ustawy, nie spełnia wymogów określonych w art. 18 ust. 2 Dyrektywy 
Rady Unii Europejskiej nr 2004/80/EC w sprawie odszkodowań dla 
ofiar przestępstw. Przedłożony Sejmowi rządowy projekt ustawy o pań-
stwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw 
umyślnych przewidywał wejście w życie ustawy z dniem 1.07.2005 r. 
Potrzeba nowelizacji art. 23 ustawy wymaga analizy w uzgodnieniu 
z zainteresowanymi resortami, wynikach której Rzecznik zostanie 
poinformowany. Nie można zgodzić się z zarzutem, że zakres przed-
miotowy ustawy określony w art. 2 pkt 1 nie znajduje uzasadnienia 
w dokumentach Unii Europejskiej. Ograniczenie przedmiotowe przyjęte 
w tym przepisie wprawdzie stanowi minimum wymagane przez prawo 
unijne, ale jest zgodne ze standardami europejskimi. Ponadto znajdu-
je uzasadnienie w realiach budżetowych Skarbu Państwa, z którego 
wypłacane są kompensaty. Dyrektywa pozostawia kwestię wysokości 
kompensaty w zakresie swobody państwom członkowskim. Określenie 
w art. 6 ustawy górnego limitu kompensaty do kwoty 12.000 zł wyni-
ka z sytuacji budżetowej państwa, na co powołano się w uzasadnie-
niu do rządowego projektu ustawy. Z dotychczasowej praktyki wynika, 
że przyznano jedynie kilka kompensat w maksymalnej wysokości, zaś 
średnia kwota zasądzonej kompensaty nie przekracza 2.000 zł. 

57. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (RPO-
-552094-I/07) z dnia 22 lutego 2007 r. – w sprawie danych ujaw-
nionych w raporcie o Wojskowych Służbach Informacyjnych. 
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W dniu 16.02.2007 r. opublikowany został Raport o działaniach 
żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organiza-
cyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywia-
du wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9.07.2003 r. 
o Wojskowych Służbach Informacyjnych w zakresie określonym 
w art. 67 ust. 1 pkt 1-10 ustawy z dnia 9.06.2006 r. „Przepisy wpro-
wadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz o Służ-
bie Wywiadu Wojskowego oraz ustawy o służbie funkcjonariuszy 
Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowe-
go” oraz o innych działaniach wykraczających poza sprawy obronno-
ści państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 
W treści Raportu pojawiły się informacje, które w ocenie Rzecznika 
mogą stanowić dane wrażliwe w rozumieniu art. 27 ust. 1 ustawy 
o ochronie danych osobowych. W co najmniej kilku przypadkach 
w stosunku do osób, wobec których dane osobowe zawarte w Rapor-
cie pozwalają na nie budzące wątpliwości ustalenie tożsamości poja-
wiają się w szczególności informacje dotyczące nałogu alkoholowego 
oraz informacje o stanie zdrowia. W związku z powyższym Rzecznik 
zwrócił się o zbadanie sprawy oraz poinformowanie o zajętym stano-
wisku. 

Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 
(5.03.2007 r.) poinformował, że obowiązujące ustawodawstwo w spo-
sób jednoznaczny wyłączyło kompetencje kontrolne organu do spraw 
ochrony danych osobowych w stosunku do przetwarzania danych 
przez wojskowe służby specjalne. Przetwarzanie informacji przez zli-
kwidowane WSI oraz powstałe: Służbę Kontrwywiadu Wojskowego 
i Służbę Wywiadu Wojskowego odbywa się zasadniczo w trybie okre-
ślonym w ustawie o ochronie informacji niejawnych, który wyłącza 
stosowanie postanowień ustawy o ochronie danych osobowych. Oso-
by, które czują się pokrzywdzone treściami zawartymi w Raporcie 
z likwidacji WSI są uprawnione do wystąpienia o ochronę prawną swo-
ich dóbr osobistych zarówno na drodze postępowania cywilnego, jak 
i karnego. W przypadku zaś uzasadnionego podejrzenia, iż w związ-
ku z publikacją Raportu z likwidacji WSI popełnione zostało prze-
stępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, każda osoba może także 
złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do właściwych or-
ganów ścigania. 

58. Ministra Środowiska (RPO-513894-IV/05) z dnia 26 lutego 
2007 r. – w sprawie konieczności wzmocnienia pozycji prawnej człon-
ków spółek wodnych. 
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Wystąpienie dotyczy wadliwości niektórych rozwiązań ustawy – Pra-
wo wodne, które w niedostateczny sposób chronią prawa członków 
spółek wodnych. Wątpliwości Rzecznika budzi praktyczne pozbawie-
nie tych osób nadzoru nad działalnością spółki. W świetle przepisów 
Prawa wodnego, jedyną dopuszczalną formą sprawowania kontroli 
i nadzoru nad działalnością spółek wodnych jest nadzór zewnętrzny, 
leżący w gestii starosty. W razie połączenia spółek wodnych w związek, 
organem właściwym w tych sprawach staje się marszałek wojewódz-
twa. W razie odmowy podjęcia przez organy administracyjne czynno-
ści nadzorczych w stosunku do spółek wodnych bądź ich związków, 
członkowi spółki nie służą żadne skuteczne „środki przymuszające” 
starostę np. do żądania od zarządu przedstawienia uchwał spółki 
czy dokonania oceny ich zgodności z prawem. Jedynym środkiem 
w tym wypadku pozostaje składanie skarg i wniosków do starosty. Co 
gorsza, żaden przepis Prawa wodnego nie przyznaje członkowi spółki 
uprawnienia do zaskarżenia danej uchwały do sądu powszechnego, co 
w połączeniu z brakiem możliwości skutecznego dochodzenia swych 
praw na drodze administracyjnej, całkowicie pozbawia członków spół-
ek wodnych należnej im ochrony. Członkowie spółek wodnych powin-
ni mieć m.in. prawo decydowania o tym, kto sprawuje władzę w or-
ganach spółki, także poprzez możliwości zakwestionowania uchwał 
walnego zgromadzenia o wyborze członków tych organów. 

59. Komendanta Głównego Policji (RPO-552608-I/07) z dnia 26 
lutego 2007 r. – w sprawie zbierania przez funkcjonariuszy policji 
informacji o ekologach protestujących w obronie Doliny Rospudy. 

Uwagę Rzecznika zwróciły doniesienia prasowe na temat polece-
nia służbowego Komendanta Głównego Policji skierowanego do woje-
wódzkich komend policji oraz Komendy Stołecznej Policji, dotyczące-
go rejestrowania i zbierania informacji przez funkcjonariuszy policji 
o ekologach protestujących w obronie Doliny Rospudy (por. Gazeta 
Wyborcza z dnia 23.02.2007 r., „Policjanci zbierają haki na ekolo-
gów”). Rzecznik zwrócił się do Komendanta Głównego Policji z prośbą 
o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie. 

Komendant Główny Policji (29.03.2007 r.) poinformował, że pod-
jęcie przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych w związku 
z protestami dotyczącymi obwodnicy w Dolinie Rospudy nastąpiło na 
podstawie i w granicach prawa, czyli zgodnie z art. 7 Konstytucji RP. 

60. Ministra Finansów (RPO-547545-VI/06) z dnia 27 lutego 
2007 r. – w sprawie zróżnicowanej kwalifikacji prawnopodatkowej
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sprzedaży miejsc postojowych znajdujących się w garażu budynków 
mieszkalnych. 

Do Rzecznika napływają skargi w sprawie dokonywanej przez orga-
ny skarbowe zróżnicowanej kwalifikacji prawnopodatkowej sprzedaży 
miejsc postojowych znajdujących się w garażu budynków mieszkal-
nych. Na tym tle dochodzi do nierównego traktowania podatników, 
którzy w oparciu o urzędowe interpretacje przepisów ustawy o po-
datku od towarów i usług naliczają od wartości sprzedaży miejsc po-
stojowych podatek według 22% lub 7% stawki, co z kolei ma bezpo-
średni wpływ na cenę nieruchomości nabywanej przez konsumentów. 
Interpretacje urzędów skarbowych nie uwzględniają w omawianym 
zakresie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych. Rzecznik 
zwrócił się do Ministrów Finansów o podjęcie działań, które zapewnią 
jednolite stosowanie stawki podatku VAT przy opodatkowaniu sprze-
daży miejsca postojowego wraz z mieszkaniem. 

61. p.o. Szefa Kancelarii Prezydenta RP (RPO-534590-II/06) 
z dnia 27 lutego 2007 r. – w sprawie postępowania ułaskawieniowego. 

W wystąpieniu z dnia 7.11.2006 r. Rzecznik zwrócił się do Ministra 
Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego o rozważenie potrzeby 
znowelizowania art. 564 k.p.k. Zgodnie z art. 564 § 1 k.p.k., jeżeli 
w sprawie, w której wniesiono prośbę o ułaskawienie orzekał tylko 
sąd pierwszej instancji, w razie braku podstaw do wydania opinii po-
zytywnej, pozostawia on prośbę bez dalszego biegu. Z kolei art. 564 
§ 3 k.p.k. stanowi, iż sąd odwoławczy pozostawia prośbę o ułaska-
wienie bez dalszego biegu tylko wtedy, gdy wydaje opinię negatywną, 
a opinię taką wydał już sąd pierwszej instancji. Zdaniem Rzecznika do 
Prezydenta powinna trafiać każda prośba o ułaskawienie i jedynie on 
może podjąć decyzję, także w przedmiocie odmowy zastosowania pra-
wa łaski. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości nie po-
dzielił wątpliwości Rzecznika informując, że przedstawione stanowisko 
pomija inne przepisy rozdziału 59 k.p.k., które przewidują wdrożenie 
postępowania przez Prokuratora Generalnego (567 § 1 k.p.k.) bądź na 
żądanie Prezydenta RP (567 § 2 k.p.k.). Pozostawienie prośby o uła-
skawienie przez sąd bez dalszego biegu nie ogranicza prawa Prezyden-
ta RP do skorzystania z prawa łaski, jeśli prośba taka zostanie skie-
rowana do niego bezpośrednio. Ponadto norma art. 139 Konstytucji 
nie może być odczytywana jako nakaz stosowania prawa łaski wprost, 
zasadnym zatem wydaje się pozostawienie prośby o ułaskawienie bez 
dalszego biegu, jeżeli nie zostanie ona zaopiniowana pozytywnie przez 
choćby jeden z sądów orzekających w sprawie. Rzecznik zwrócił się 
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do Szefa Kancelarii Prezydenta z prośbą o zbadanie przedstawionego 
problemu i poinformowanie o zajętym stanowisku.

62. Ministra Finansów (RPO-530478-VI/06) z dnia 27 lutego 
2007 r. – w sprawie przesłanek wprowadzenia warunków zwolnienia 
od podatku akcyzowego dla gazu płynnego. 

Instytucja składu podatkowego została wprowadzona w ustawie 
o podatku akcyzowym. Szczegółowe regulacje w zakresie funkcjono-
wania składów podatkowych zawarte zostały w dwóch rozporządze-
niach Ministra Finansów z dnia 1.03.2004 r. Rozporządzenie Mini-
stra Finansów z dnia 26.04.2004 r. w sprawie zwolnień od podatku 
akcyzowego nałożyło obowiązek stosowania składu podatkowego jako 
czynnik zapobiegający ewentualnym nadużyciom mogącym powstać 
w związku z funkcjonowaniem zwolnienia. Według wyjaśnień Mini-
sterstwa Finansów na podstawie § 15 ust. 2 pkt 2 tego rozporządzenia, 
zwolnieniu od akcyzy podlegał gaz płynny zużywany do innych celów 
niż do napędu pojazdów samochodowych, pod warunkiem, że był do-
starczany cysterną ze składu podatkowego do uprawnionego nabywcy 
oraz sprzedawca uzyskał od nabywcy oświadczenie, że gaz płynny nie 
będzie przeznaczony do napędu pojazdów samochodowych. Wyjaśnie-
nia Ministerstwa nie wydają się być wyczerpujące. Zgodnie z art. 30 
ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym tylko produkcja i przetwarzanie 
wyrobów akcyzowych zharmonizowanych mogą odbywać się wyłącznie 
w składzie podatkowym. W odniesieniu do magazynowania wysyłania 
i przyjmowania tych wyrobów takiego ograniczenia nie ma. Możliwa 
jest zatem sytuacja podmiotów, które prowadzą działalność jedynie 
w zakresie magazynowania wysyłania i przyjmowania wyrobów zhar-
monizowanych i w związku z tym uważających, że status składu po-
datkowego nie będzie konieczny dla wypełnienia warunków zwolnienia 
podatkowego. Powstaje też wątpliwość, czy przesłanki skorzystania 
ze zwolnienia zawarte w tym rozporządzeniu odpowiadają dyspozycji 
ustawowej (art. 24 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (30.03.2007 r.) 
poinformował, że rozporządzenie z dnia 26.04.2004 r. w sprawie zwol-
nień od podatku akcyzowego wydano na podstawie delegacji z art. 25 
oraz art. 24 ustawy o podatku akcyzowym. Uważna analiza przepisów 
tej ustawy pozwala stwierdzić, że fakt, iż posiadanie przez sprzedające-
go pośrednikowi bądź zużywającemu zwolniony wyrób zgodnie z prze-
znaczeniem statusu składu podatkowego będzie warunkiem niezbęd-
nym do skorzystania z możliwości zwolnienia gazu płynnego z podat-
ku akcyzowego, był możliwy do ustalenia już w chwili zapoznania się 
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z treścią ustawy. Ustawa została opublikowana w dniu 26.02.2004 r., 
a przepisy rozporządzenia zaczęły obowiązywać od 1.05.2004 r. Wy-
daje się, że okres ten był wystarczająco długi, aby umożliwić podatni-
kom dostosowanie się do nowych regulacji prawnych, tym bardziej, że 
już od 1.03.2004 r. obowiązywały przepisy ustawy o podatku akcyzo-
wym i odpowiednie przepisy wykonawcze umożliwiające podatnikom 
podjęcie działań w zakresie tworzenia składów podatkowych. Wobec 
powyższego, wprowadzając przepisy rozporządzenia z dnia 26.04.2004 
r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, Minister Finansów nie 
naruszył w istotny sposób zasad legislacji. 

63. Ministra Finansów (RPO-489470-VI/04) z dnia 27 lutego 
2007 r. – w sprawie zasad opodatkowania menedżerów. 

W dniu 10.03.2006 r. Rzecznik skierował wniosek do Trybunału 
Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności art. 13 pkt 9 ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych. W „Rzeczpospolitej” z dnia 
23.01.2007 r. w publikacji „Zamiast być menedżerem, lepiej założyć 
spółkę” wskazuje się na dopuszczalność świadczenia usług zarządza-
nia przez spółkę jawną lub komandytową. Wówczas spółka podpisuje 
umowę o zarządzanie i powierza wykonywanie tych czynności jedne-
mu ze wspólników. W artykule podano, że organ podatkowy zaakcep-
tował opodatkowanie dochodów z udziału w spółce jawnej stawką li-
niową 19 %. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Ministra 
Finansów o wyjaśnienie zasad opodatkowania menedżerów. 

64. Ministra Finansów (RPO-551982-VI/07) z dnia 28 lutego 
2007 r. – w sprawie problemów wynikających z opóźnionego publiko-
wania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

Stosowanie do dochodów uzyskiwanych od dnia 1.01.2005 r. umo-
wy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec 
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków 
od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14.05.2003 r., 
w istotny sposób zmieniło sytuację osób zamieszkałych w Niemczech, 
którym emerytury lub renty wypłaca ZUS. Rzecznik otrzymuje w tej 
sprawie skargi podatników, w których podnoszona jest m.in. wątpli-
wość, czy były podstawy do stosowania tej umowy do dochodów uzy-
skanych od 1.01.2005 r., bowiem została ona opublikowana w dniu 
20.01.2005 r. Umowa weszła w życie dnia 19.12.2004 r. Wątpliwo-
ści do zasad stosowania umowy miał również ZUS. Kolejny przykład 
umowy opublikowanej w roku następnym po roku, w którym weszła 
w życie stanowi Konwencja między Rządem RP a Rządem Królestwa 
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Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, podpisana 
w dniu 19.11.2004 r.  Ustawa z dnia 14.04.2000 r. o umowach mię-
dzynarodowych stanowi, że ratyfikowana umowa międzynarodowa 
jest ogłaszana niezwłocznie z Dzienniku Ustaw RP. Przepis ten nie 
statuuje jednak obowiązku publikowania umów o unikaniu podwój-
nego opodatkowania w roku, w którym wchodzą one w życie. Rzecznik 
zwrócił się o zajęcie stanowiska, czy umowa polsko-niemiecka miała 
zastosowanie do dochodów za 2005 r. oraz czy konwencja polsko-
-szwedzka stosowała się do dochodów za 2006 r. oraz poinformowa-
nie o przyczynach opublikowania tych umów z opóźnieniem. Rzecznik 
zwrócił się również o rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej 
w celu wprowadzenia do postanowień ustawy o umowach między-
narodowych uregulowania nakładającego obowiązek publikowania 
umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w roku, w którym we-
szły w życie. 

65. Ministra Zdrowia (RPO-551634-X/07) z dnia 28 lutego 
2007 r. – w sprawie określonych w ustawie o zakładach opieki zdro-
wotnej obowiązków szpitala w razie śmierci pacjenta. 

Rzecznik otrzymał list Przedsiębiorców Pogrzebowych Ziemi Czę-
stochowskiej, z którego wynika, że znaczna część zakładów opieki 
zdrowotnej nie wypowiedziała umów z przedsiębiorcami pogrzebowy-
mi dzierżawiącymi prosektoria przyszpitalne, a inne planują przepro-
wadzenie przetargów na odbiór zwłok pacjentów zmarłych w szpitalu 
i ich przechowywanie w chłodniach na terenie przedsiębiorstw po-
grzebowych. Zdaniem wnioskodawców praktyki te naruszają przepisy 
ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, w świetle której zakład opie-
ki zdrowotnej powinien w szczególności wyjaśnić przyczynę śmierci 
pacjenta, umyć i ubrać ciało, przechowywać je w odpowiednich wa-
runkach i wydać je wyłącznie osobom uprawnionym. Prezentowa-
nej opinii trudno odmówić racji. W związku z powyższym Rzecznik 
zwrócił się do Ministra Zdrowia z prośbą o spowodowanie zbadania 
podnoszonych kwestii oraz zajęcie stanowiska w tej materii, a także 
o przekazanie informacji odnośnie działań resortu zdrowia mających 
na celu zapewnienie przestrzegania przepisów ustawy o zakładach 
opieki zdrowotnej. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (26.03.2007 r.) po-
informował, że w sytuacji wątpliwości co do prawidłowości relacji mię-
dzy zakładem opieki zdrowotnej a zakładem pogrzebowym, osoby za-
interesowane mogą wystąpić o wyjaśnienia do podmiotu, który utwo-
rzył zakład. Może on dokonać kontroli i oceny działalności zakładu 
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i pracy kierownika zakładu. Jeśli zachodzą podejrzenia o popełnieniu 
przestępstwa, osoba je posiadająca ma możliwość zawiadomienia pro-
kuratury. Obowiązujące przepisy nie wykluczają współpracy pomię-
dzy zakładem opieki zdrowotnej i zakładem pogrzebowym. Zgłaszane 
wątpliwości wynikały z interpretacji art. 1 ust. 4 ustawy o zakładach 
opieki zdrowotnej wprowadzającego zakaz prowadzenia na terenie za-
kładu opieki zdrowotnej działalności uciążliwej dla pacjenta lub prze-
biegu leczenia, albo innej działalności, która nie służy zaspokajaniu 
potrzeb pacjenta i realizacji jego praw, w szczególności reklamy lub 
akwizycji skierowanych do pacjenta oraz działalności polegającej na 
świadczeniu usług pogrzebowych. 

66. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (RPO-
-536745-IX/06) z dnia 1 marca 2007 r. – w sprawie wątpliwości 
w zakresie stosowania przepisu dotyczącego wymiaru coroczne-
go płatnego urlopu dodatkowego dla policjantów pełniących służbę 
w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. 

Do Rzecznika zwrócił się z prośbą o pomoc funkcjonariusz Poli-
cji zajmujący stanowisko oficera dyżurnego. Wątpliwości Rzecznika 
wzbudziły dwa różne stanowiska w kwestii rozumienia przepisu § 11 
ust. 1 pkt 2 lit. g rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji z dnia 7.06.2002 r. w sprawie urlopów policjantów. Stano-
wisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Prawnego MSWiA wskazy-
wało, iż uprawnienie do dodatkowego płatnego urlopu w wymiarze 9 
dni roboczych przysługuje policjantowi, który pełni służbę przy nasłu-
chu radiowym przez co najmniej 80 godzin w miesiącu. Odmienną in-
terpretację przedmiotowego przepisu wyraził organ Policji decydujący 
o przyznaniu dodatkowego urlopu za służbę w warunkach szczególnie 
uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Podzielając stanowisko Za-
stępcy Dyrektora, Rzecznik zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z prośbą o zobligowanie podległego organu do 
przestrzegania wyrażonej przez Departament Prawny interpretacji 
spornego przepisu. 

67. Ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPO-518547-VIII/05) 
z dnia 5 marca 2007 r. – w sprawie potrzeby wprowadzenia jasnych 
regulacji prawnych dotyczących prawa do świadczenia przedemery-
talnego osób, które rozwiązały umowę o pracę z przyczyn dotyczących 
pracodawcy. 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w piśmie z dnia 18.04.2006 r. 
udzieliło wyjaśnień w sprawie osób starających się o nabycie prawa 
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do świadczenia przedemerytalnego, które w okresie poprzedzającym 
uzyskanie statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku rozwiązały 
umowę o pracę ze swym pracodawcą na podstawie art. 55 § 1 (1) Ko-
deksu pracy, tzn. w związku z dopuszczeniem się przez pracodawcę 
ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. 
Ministerstwo poinformowało, że możliwym rozwiązaniem problemu 
pozbawienia tych osób prawa do świadczenia przedemerytalnego może 
być np. rozszerzenie definicji „z przyczyn dotyczących pracodawcy” 
o udowodnione ciężkie naruszenie przez pracodawcę podstawowych 
obowiązków wobec pracownika. Pomimo upływu dziewięciu miesięcy, 
Ministerstwo nie przedstawiło projektu rozszerzenia powyższej defini-
cji zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 29 ustawy o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy, ani też nie przedstawiło argumentów świad-
czących o braku potrzeby wprowadzenia takiej regulacji. Kwestia na-
bycia prawa do świadczenia przedemerytalnego przez osoby, których 
więź z pracodawcą uległa wygaśnięciu powinna być uregulowana 
w sposób przejrzysty i nie budzący wątpliwości. 

68. Ministra Sprawiedliwości (RPO-544677-VI/06) z dnia 5 
marca 2007 r. – w sprawie przepisów ograniczających konkurencję 
na rynku usług pocztowych. 

W związku ze zmianami wynikającymi ze stopniowego uwalniania 
rynku usług pocztowych, w Polsce pojawia się coraz większa ilość 
operatorów świadczących usługi pocztowe. Obowiązujące przepisy 
w dalszym ciągu uniemożliwiają im konkurowanie z Pocztą Polską 
w zakresie przesyłek poniżej 50g. Dodatkowo, w zakresie doręczania 
przesyłek pocztowych, ograniczenia wynikają zarówno z przepisów 
Kodeksu postępowania cywilnego, karnego i administracyjnego, prze-
pisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy – Prawo o postępo-
waniu przed sądami administracyjnymi. Rzecznik zwrócił się do Mi-
nistra Sprawiedliwości z prośbą o rozważenie potrzeby podjęcia tego 
problemu w celu jednolitej regulacji. 

69. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (RPO-
-552730-X/07) z dnia 6 marca 2007 r. – w sprawie implementacji 
dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej statusu uchodźcy. 

Z uwagi na problematykę spraw indywidualnych wpływających do 
Biura Rzecznika poddano analizie postanowienia dyrektywy Rady UE 
2004/83/WE z dnia 29.04.2004 r. w sprawie minimalnych norm dla 
kwalifikacji i statusu obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców 
jako uchodźców lub jako osoby, które z innych względów potrzebu-
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ją międzynarodowej ochrony oraz zawartości przyznawanej ochro-
ny. Przyjęte w dyrektywie rozwiązania dotyczące możliwości cofania, 
uchylania lub odmowy odnowienia statusu uchodźcy cudzoziemcom, 
którzy status taki uzyskali na terytorium państwa członkowskiego 
UE nie były dotychczas znane ustawodawstwu polskiemu. Obowią-
zująca ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP 
nie przewiduje bowiem instytucji cofania lub uchylania przyznanego 
wcześniej statusu uchodźcy. Ustawa ta nie przewiduje również moż-
liwości odmowy nadania cudzoziemcowi statusu uchodźcy z powodu 
skazania go prawomocnym wyrokiem sądu za szczególnie poważne 
przestępstwo stanowiące niebezpieczeństwo dla społeczeństwa, bądź 
uznania, iż jego pobyt w Polsce będzie stanowić poważne zagrożenie 
dla bezpieczeństwa państwa. Rzecznik prosi o poinformowanie na 
temat przebiegu prac nad implementacją dyrektywy Rady UE 2004/
83/WE. 

70. Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców (RPO-
-552731-X/07) z dnia 6 marca 2007 r. – w sprawie publikacji pra-
sowych dotyczących obywatela Kamerunu, Simona M.

Z licznych publikacji prasowych dotyczących obywatela Kamerunu, 
Simona M. i jego działalności na terytorium RP wynika, że mógł on do-
puścić się popełnienia czynów karalnych, których rodzaj i charakter 
mogą świadczyć o zaistnieniu zagrożenia dla porządku publicznego 
oraz praw człowieka. Rzecznik, zaniepokojony treścią doniesień me-
dialnych, poprosił o poinformowanie, czy sprawa statusu uchodźcy 
była przedmiotem ponownej analizy w Urzędzie do Spraw Repatriacji 
i Cudzoziemców, a w szczególności, czy badane były przesłanki ewen-
tualnego pozbawienia go statusu uchodźcy. 

Prezes Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców 
(9.03.2007 r.) poinformował, że po ujawnieniu przez „Rzeczpospolitą” 
w dniu 6.03.2007 r. informacji wskazujących na to, że dowody, na któ-
re powoływał się Simon M. w postępowaniu o nadanie statusu uchodź-
cy mogą być fałszywe, postępowanie w tej sprawie zostało wznowione 
postanowieniem z dnia 8.03.2007 r. W związku z tym przesłanki nada-
nia cudzoziemcowi statusu uchodźcy zostaną zweryfikowane.  

71. Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego (RPO-
-540909-II/06) z dnia 6 marca 2007 r. – w sprawie sposobu trakto-
wania osób tymczasowo aresztowanych. 

W zainteresowaniu Rzecznika pozostaje sprawa tymczasowo aresz-
towanych lekarzy psychiatrów, z uwagi na sposób ich traktowania. 
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Jeden z lekarzy podczas przyjęcia do Aresztu Śledczego poinformował 
o urazie żuchwy, zakwalifikowanym do zabiegu operacyjnego. Zabieg
został wykonany prawie po miesiącu oczekiwania, co spowodowało do-
datkowe komplikacje zdrowotne u aresztowanego. Bulwersujące jest 
zastosowanie w stosunku do schorowanej, 62-letniej lekarki kajdan 
nałożonych na ręce i nogi jako środek zapobiegający ucieczce z kon-
woju lub agresywnemu zachowaniu. Zastosowanie w tym przypadku 
tak drastycznego środka przymusu może być uznane jako niehuma-
nitarne i mające poniżyć tymczasowo aresztowaną. Rzecznik poprosił 
o wyrażenie stanowiska w opisanych sprawach oraz poinformowanie, 
czy procedura związana z wyznaczaniem zabiegów operacyjnych osób 
tymczasowo aresztowanych zapewnia prawidłową opiekę medyczną 
oraz czy nadużywanie stosowania środków przymusu bezpośredniego 
było przedmiotem analizy w Ministerstwie Sprawiedliwości. 

72. Ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPO-553186-III/07) 
z dnia 6 marca 2007 r. – w sprawie pozycji prawnej dłużnika w toku 
postępowania egzekucyjnego w administracji, w którym wierzycielem 
jest ZUS.

Rzecznik przekazał uwagi do rozwiązania przewidzianego w art. 83c 
ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych postulując dostoso-
wanie jego treści do standardów konstytucyjnych. Zgodnie z tym prze-
pisem, od wydanych w trakcie postępowania egzekucyjnego postano-
wień ZUS w sprawie stanowiska wierzyciela, zażalenie nie przysługuje. 
Oznacza to, że zajęte przez ZUS stanowisko w sprawie zarzutów zgło-
szonych przez dłużnika nie podlega zaskarżeniu i ma charakter wią-
żący dla organu egzekucyjnego. Konsekwencją przyjętego rozwiązania 
jest także to, że dłużnikowi nie przysługuje skarga do sądu administra-
cyjnego na zajęte przez ZUS stanowisko w sprawie zarzutów. Pozycja 
prawna dłużnika w toku prowadzonego przeciwko niemu postępowa-
nia egzekucyjnego w administracji mającego na celu wyegzekwowanie 
należności ZUS kształtuje się w sposób całkowicie odmienny niż ana-
logiczna pozycja innych dłużników. Zgodnie bowiem z ogólną zasadą 
wyrażoną w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
dłużnikowi przysługuje zażalenie na postanowienie w sprawie stano-
wiska wierzyciela. Zdaniem Rzecznika przepis art. 83c ust. 2 ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych jest niezgodny z art. 78 Konstytu-
cji stanowiącym, że każda ze stron ma prawo do zaskarżania orzeczeń 
i decyzji wydanych w pierwszej instancji, art. 45 ust. 1 Konstytucji gwa-
rantującym prawo do sądu, a także z art. 64 ust. 2 Konstytucji, który 
gwarantuje równą ochronę własności i innych praw majątkowych. 
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73. Ministra Zdrowia (RPO-548777-X/07) z dnia 8 marca 
2007 r. – w sprawie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej dla dzie-
ci chorych na cukrzycę. 

W „Życiu Warszawy” z dnia 3.01.2007 r. ukazał się artykuł „Ro-
dzice chorego chłopca walczą z bezdusznym NFZ” dotyczący odmowy 
refundacji przez NFZ pasków do nowoczesnego glukometru dla cho-
rego na cukrzycę dwuletniego dziecka. Po zapoznaniu się z treścią 
tego artykułu, Rzecznik zainteresował się działaniami resortu zdrowia 
w zakresie zabezpieczenia dzieciom chorym na cukrzycę dostępu do 
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym wyrobów medycznych. Rzecznik 
zwrócił się do Ministra Zdrowia o poinformowanie odnośnie wyników 
badania tej sprawy w resorcie zdrowia, w tym o informację w spra-
wie potrzeby i możliwości stworzenia specjalnego programu zdrowot-
nego dla małych dzieci chorych na cukrzycę oraz ewentualnej zmia-
ny przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2004 r. 
w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, 
które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą 
ryczałtową lub za częściową odpłatnością, w kierunku wprowadzenia 
refundacji całkowitej lub częściowej testów paskowych do oznaczania 
glukozy we krwi u małych dzieci.

74. Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Spraw Za-
granicznych (RPO-528594-VIII/06) z dnia 8 marca 2007 r. 
– w sprawie pracowników północnokoreańskich świadczących pracę 
w Polsce.

W artykule pt. „Korea ma gułagi w Unii Europejskiej” opublikowa-
nym dnia 24.01.2007 r. w „Gazecie Wyborczej” podano, że Parlament 
Europejski zbiera informacje o pół-niewolniczej pracy obywateli pół-
nocnokoreańskich w krajach Unii Europejskiej, w tym między innymi 
w Polsce. Z kolejnej publikacji prasowej wynikało, że Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej zamierza wysłać do Gdańska kontrolę. 
Rzecznik zwrócił się w związku z powyższym o przekazanie wyników 
kontroli oraz poinformowanie o działaniach podejmowanych przez Mi-
nisterstwo w sprawie pracowników północnokoreańskich świadczą-
cych pracę w Polsce. W artykule z dnia 25.01.2007 r. pt. „Polskie wła-
dze o zatrudnianiu Koreańczyków” dziennikarze „Gazety Wyborczej” 
poinformowali również, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwróci 
się do innych resortów z prośbą o informacje dotyczące zatrudniania 
Koreańczyków. Z kontekstu artykułu można się domyślać, że opraco-
wany na podstawie spływających informacji raport zostanie przekaza-
ny przedstawicielom Parlamentu Europejskiego. Rzecznik zwrócił się 
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o przekazanie tego raportu oraz poinformowanie o działaniach podej-
mowanych przez Ministerstwo w sprawie pracowników północnokore-
ańskich świadczących pracę w Polsce. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
(23.03.2007 r.) poinformował, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
zwróciło się w tej sprawie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji oraz Szefa ABW. Z odpowiedzi udzielonej przez Prezesa Urzędu 
ds. Repatriacji i Cudzoziemców wynika, że zatrudnienie obywateli Ko-
rei Północnej odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Se-
kretarz Stanu poinformował jednocześnie, że MSZ nie przygotowuje 
ani nie posiada raportu w sprawie zatrudniania obywateli Korei Pół-
nocnej w Polsce. W komentarzach „Gazety Wyborczej” wskazuje się, 
że Parlament Europejski gromadzi informacje na ten temat. 

75. Przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP 
(RPO-534151-IX/06) z dnia 9 marca 2007 r. – w sprawie postulo-
wanej zmiany przepisów regulujących prawo byłych żołnierzy batalio-
nów budowlanych do bezpłatnych leków. 

Do Rzecznika kierowane są wnioski byłych żołnierzy batalionów 
budowlanych zatrudnionych przymusowo w latach 1949-1959. Wno-
szą oni o podjęcie działań zmierzających do nowelizacji ustawy z dnia 
2.09.1994 r. o świadczeniach pieniężnych i uprawnieniach przysłu-
gujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo za-
trudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydo-
bywania rud uranu w celu poszerzenia jej o uprawnienia do bezpłat-
nego zaopatrzenia w leki.  Służba w batalionach budowlanych miała 
charakter represyjny z powodów politycznych. Nieprzyznanie byłym 
żołnierzom batalionów budowlanych prawa do bezpłatnego zaopatrze-
nia w leki objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających 
odbierają oni jako przejaw niezasadnie zróżnicowanego traktowania 
obywateli. Rzecznik zwrócił się o rozważenie możliwości podjęcia dzia-
łań zgodnych z oczekiwaniami wnioskodawców. 

76. Ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPO-551621-VIII/07) 
z dnia 9 marca 2007 r. – w sprawie dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego (tzw. „trzynastek”).

W świetle przepisów ustawy z dnia 12.12.1997 r. o dodatkowym 
wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżeto-
wej, pracownik nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocz-
nego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy ca-
łego roku kalendarzowego. Ustawa przewiduje jednak wyjątek od tej 
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zasady: „trzynastkę” w wysokości proporcjonalnej do okresu przepra-
cowanego w danym roku kalendarzowym otrzyma również pracownik, 
który przepracował u danego pracodawcy w roku kalendarzowym co 
najmniej 6 miesięcy, a w niektórych przypadkach nawet mniej niż 6 
miesięcy. Problem stanowi wykładnia pojęcia „przepracowania” da-
nego okresu. Jak wynika z publikacji prasowych, przy szacowaniu 
środków na sfinansowanie wypłaty „13-tek” resort pracy bierze pod 
uwagę okresy zatrudnienia, a nie czas faktycznie przepracowany. Sąd 
Najwyższy w uchwale z dnia 25.07.2003 r. (sygn. akt III PZP 7/03) 
stwierdził, że warunkiem nabycia prawa do dodatkowego wynagro-
dzenia rocznego w pełnej wysokości na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy 
o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek 
sfery budżetowej, jest efektywne przepracowanie u danego pracodaw-
cy pełnego roku kalendarzowego. Pracownicy uważają, że są nierówno 
traktowani w porównaniu z pozostałymi pracownikami uprawnionymi 
do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, mimo nieprzepracowania 
co najmniej 6 miesięcy, co w ich odczuciu narusza konstytucyjną za-
sadę równości wobec prawa. Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska 
w sprawie. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 
(22.03.2007 r.) poinformował, że ustawa o dodatkowym wynagro-
dzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej nie 
definiuje użytego w art. 2 określenia „przepracowanie”. Aktualność 
zachowuje dotychczasowy pogląd Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej, iż określenie to odnosi się do okresu pozostawania pracow-
nika w zatrudnieniu u danego pracodawcy w roku kalendarzowym, 
za który przysługuje wynagrodzenie roczne. Zdaniem Ministerstwa 
okresy np. urlopu macierzyńskiego, usprawiedliwionej nieobecności 
w pracy wskutek choroby bądź zwolnień od pracy na podstawie prze-
pisów szczególnych, są okresami przepracowanymi w rozumieniu art. 
2 wymienionej ustawy. 

77. Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (RPO-
-541478-VIII/06) z dnia 12 marca 2007 r. – w sprawie potrzeby 
utworzenia punktów bezpłatnej pomocy prawnej przy ośrodkach pol-
skiego duszpasterstwa, dla Polaków pracujących za granicą. 

Rzecznik zwrócił się o wsparcie działań na rzecz utworzenia punk-
tów bezpłatnej pomocy prawnej przy ośrodkach polskiego duszpaster-
stwa w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dotychcza-
sowe starania Rzecznika o nawiązanie współpracy z Polskimi Misja-
mi Katolickimi i duszpasterstwami działającymi w tych państwach, 
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a także z Caritas Polska, pozostały bezowocne. Rzecznik zamierza zor-
ganizować spotkanie dla wszystkich Rektorów Polskich Misji Kato-
lickich w państwach EOG, aby wypracować formułę współpracy na 
rzecz obywateli polskich, których los zmusił do opuszczenia kraju 
w celach zarobkowych. 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski (21.03.2007 r.) 
poinformował, że Księża Rektorzy Polskich Misji za granicą odbywają 
regularne spotkania podczas których rozważają sprawy poruszone w 
wystąpieniu Rzecznika. Parafie od zawsze w ramach swej zwyczajnej
posługi i w miarę swych możliwości realizują charytatywny program 
pomocy polskim emigrantom. Delegatem Konferencji Episkopatu Pol-
ski do spraw duszpasterstwa Polonii jest biskup Ryszard Karpiński. 

78. Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego (RPO-
-482678-II/05) z dnia 12 marca 2007 r. – w sprawie utrudnień 
w dostępie osób niepełnosprawnych do budynków sądów. 

Do Rzecznika wpływają skargi osób niepełnosprawnych, w których 
sygnalizują występujące przeszkody natury technicznej utrudniające, 
a nawet uniemożliwiające im dostanie się do budynku sądu oraz prze-
bywanie w nim. Przeszkody te polegają na braku wyznaczonych miejsc 
parkingowych, podjazdów, pochylni oraz podnośników do transportu 
urządzeń, ułatwiających transport niepełnosprawnych, jak również 
niedostosowanej do ich potrzeb infrastruktury budynków. Rzecznik 
zwrócił się o poinformowanie, czy omawiana problematyka jest obec-
nie przedmiotem zainteresowania Ministra Sprawiedliwości, a jeśli 
tak, to jakie podjęto działania w celu zapewnienia osobom niepełno-
sprawnym możliwości normalnego dostępu do sądu. 

79. Ministra Skarbu Państwa (RPO-542378-VIII/06) z dnia 13 
marca 2007 r. – w sprawie zwrotu nienależnie pobranej rekompensaty. 

Na tle badania sprawy indywidualnej ujawnił się ogólny problem 
dotyczący żądania od osób, którym została wypłacona rekompensata 
określona przepisami ustawy z dnia 6.03.1997 r. o zrekompensowa-
niu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty 
niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent, zwrotu niena-
leżnie pobranej rekompensaty. Osoby, które błędnie zostały umiesz-
czone na listach osób uprawnionych do rekompensaty, a następnie 
została im wypłacona rekompensata, są wzywane do jej zwrotu na 
podstawie art. 405 Kodeksu cywilnego. Zdaniem Rzecznika odwołanie 
się w omawianym zakresie do przepisów regulujących bezpodstawne 
wzbogacenie nie uzasadnia żądania zwrotu wypłaconej rekompensa-
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ty. W świetle przepisów wymienionej wyżej ustawy nie sposób przyjąć, 
że osoba, której została wypłacona rekompensata powinna liczyć się 
z obowiązkiem jej zwrotu. Sporządzanie spisów osób uprawnionych 
do rekompensaty należało do kierowników jednostek organizacyj-
nych i organów administracji publicznej dysponujących odpowiedni-
mi służbami prawnymi. Spisy osób uprawnionych podlegały kontroli 
ze strony właściwych ministrów i wojewodów. W związku z tym oso-
ba otrzymująca rekompensatę pieniężną miała pełne prawo uważać, 
kierując się konstytucyjną zasadą zaufania obywateli do państwa 
i prawa, że wypłacane jej świadczenie jest spełniane zgodnie z pra-
wem. Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w tej sprawie, a także 
– w razie podzielenia przedstawionych argumentów – o korektę do-
tychczasowej praktyki. 

80. Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego (RPO-
-547812-II/06) z dnia 14 marca 2007 r. – w sprawie potrzeby wpro-
wadzenia obowiązku informowania pokrzywdzonych, na ich wniosek, 
o przebiegu postępowania karnego oraz o wyroku sądowym. 

Rzecznik zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości o rozważenie za-
inicjowania nowelizacji przepisów Kodeksu postępowania karnego 
polegającej na wprowadzeniu unormowania nakładającego na sąd 
obowiązek informowania pokrzywdzonych, na ich wniosek, o przebie-
gu postępowania karnego oraz o treści podejmowanych istotnych dla 
nich decyzji procesowych, a nadto doręczania pokrzywdzonemu, na-
wet wówczas gdy nie ma statusu oskarżyciela posiłkowego, orzeczenia 
kończącego postępowanie jurysdykcyjne. 

81. Ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPO-549608-XI/07) 
z dnia 15 marca 2007 r. – w sprawie sposobu obliczania dochodu 
rodziny wielodzietnej przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego.

Rzecznik otrzymuje skargi w sprawie interpretacji art. 5 ust. 3 
ustawy o świadczeniach rodzinnych dokonywanej przez organy admi-
nistracji publicznej w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych. 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 tej ustawy, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli 
przeciętny miesięczny dochód członków rodziny uzyskany w roku ka-
lendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy w przeliczeniu na oso-
bę nie przekracza kwoty 504 zł. Natomiast art. 5 ust. 3 ustawy sta-
nowi, że w przypadku, gdy dochód rodziny lub dochód osoby uczącej 
się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się 
do zasiłku rodzinnego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiada-
jącej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, 
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na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługi-
wał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia 
dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przy-
sługuje. Pominięcie w treści przepisu art. 5 ust. 3, po słowach „do-
chód rodziny”, użytego w art. 5 ust. 1 zwrotu „w przeliczeniu na osobę 
w rodzinie”, nie oznacza – zdaniem Rzecznika – iż w tym przypadku 
chodzi o sumę dochodu przypadającego na poszczególnych członków 
rodziny. Stosowana przez organy administracji publicznej wykładnia 
art. 5 ust. 3 prowadzi do dyskryminacji rodzin wielodzietnych. Stano-
wi również naruszenie art. 2 (zasada sprawiedliwości społecznej), art. 
32 (zasada równości) i art. 71 (ochrona rodziny) Konstytucji RP. 

82. Szefa Biura Ochrony Rządu (RPO-553769-IX/07) z dnia 15 
marca 2007 r. – w sprawie zarzutów dyskryminacji funkcjonariusza 
Biura Ochrony Rządu. 

Dziennik „Super Express” zamieścił w dniu 6.03.2007 r. artykuł pt. 
„Nazywam się Jarosław Kaczyński i za to wyleciałem z pracy”, opisu-
jący rzekomą dyskryminację funkcjonariusza BOR ze względu na po-
siadanie imienia i nazwiska identycznego z Prezesem Rady Ministrów. 
Z treści artykułu wynika, że w niniejszej sprawie mogło dojść do naru-
szenia praw obywatelskich funkcjonariusza. W związku z powyższym 
Rzecznik poprosił o ustosunkowanie się do zarzutów wymienionych 
w powołanej wyżej publikacji prasowej. 

Szef Biura Ochrony Rządu (29.03.2007 r.) poinformował, że odwo-
łanie ze stanowiska Zastępcy Szefa BOR zostało dokonane w oparciu 
o przepisy ustawy pragmatycznej, co powoduje, iż prawa i wolności 
obywatelskie funkcjonariusza nie doznały uszczerbku. Wspomniany 
funkcjonariusz nadal pełni służbę w formacji, zachowując prawo do 
wszelkich należności finansowych przysługujących na uprzednio zaj-
mowanym stanowisku.

83. Ministra Obrony Narodowej (RPO-553708-IX/07) z dnia 15 
marca 2007 r. - w sprawie sytuacji żołnierzy polskich stacjonujących 
w Iraku. 

Dnia 9.03.2007 r. w „Życiu Warszawy” ukazał się artykuł pt. „Nasi 
w Iraku proszą o broń, MON i sztab odmawiają”, podnoszący pro-
blem wysłania do Iraku dodatkowych żołnierzy i ciężkiego uzbrojenia 
z uwagi na zwiększenie się od jesieni 2006 r. o 50% liczby ataków 
w polskiej strefie. Potrzeby takie były sygnalizowane kilkakrotnie 
przez dowództwo dywizji, lecz pozostały bez odpowiedzi. Kierując się 
bezpieczeństwem polskich żołnierzy, Rzecznik zwrócił się do Ministra 
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Obrony Narodowej o spowodowanie zbadania przedstawionych w ar-
tykule informacji i powiadomienie o dokonanych ustaleniach. 

84. Prezesa Rady Ministrów (RPO-551675-II/07) z dnia 15 mar-
ca 2007 r. – w sprawie użycia przez funkcjonariuszy CBA środków 
przymusu wobec zatrzymanego w lutym 2007 r. ordynatora oddziału 
kardiochirurgii szpitala MSWiA w Warszawie. 

Rzecznik zwrócił się do Szefa CBA o wyjaśnienie kwestii podstaw 
zastosowania wobec zatrzymanego kardiochirurga środka przymu-
su bezpośredniego w postaci kajdanek. Przepis art. 15 ust. 1 ustawy 
o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym stanowi, iż funkcjonariusze 
CBA mogą stosować fizyczne, techniczne i chemiczne środki przymu-
su bezpośredniego służące do obezwładniania lub konwojowania osób 
w przypadku niepodporządkowania się wydanym na podstawie ustaw 
poleceniom. Zgodnie z art. 15 ust. 2 tej ustawy stosowane mogą być 
jedynie środki przymusu bezpośredniego odpowiadające zaistniałej 
sytuacji i niezbędne dla osiągnięcia podporządkowania się wydanym 
poleceniom. Tymczasem, co do zasady, środki przymusu bezpośred-
niego w postaci kajdanek lub prowadnic, stosuje się prewencyjnie. 
Z treści § 6 ust. 2  rozporządzenia w sprawie środków przymusu bez-
pośredniego wynika, że w sytuacjach wskazanych w tym przepisie, 
funkcjonariusze nie mają możliwości odstąpienia od zastosowania 
tych środków przymusu. W ocenie Rzecznika wspomniany przepis 
wykracza poza zakres delegacji ustawowej zawartej w art. 15 ust. 3 
ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Rzecznik zwrócił się 
o poinformowanie o zajętym stanowisku. 

Prezes Rady Ministrów (29.03.2007 r.) poinformował, że dowody 
zebrane w przedmiotowej sprawie wskazują na istnienie drastyczne-
go przypadku korupcji w służbie zdrowia. Ocena decyzji o założeniu 
kajdanek może być analizowana tylko na podstawie dokładniejszej 
znajomości jej przesłanek. Pełne wyjaśnienie wszystkich aspektów 
sprawy powinien przedstawić Rzecznikowi Szef Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego.

85. Ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPO-524252-III/06) 
z dnia 16 marca 2007 r. – w sprawie potrzeby realizacji wyroków 
Trybunału Konstytucyjnego z zakresu zabezpieczenia społecznego. 

Zdaniem Rzecznika niezbędne jest podjęcie inicjatywy ustawodaw-
czej mającej na celu realizację trzech wyroków Trybunału Konstytu-
cyjnego. Trybunał w dniu 3.10.2006 r. (K 30/05) orzekł niezgodność 
z Konstytucją art. 8 ust. 5 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej w zakre-
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sie, w jakim przepis ten uniemożliwia uznanie za dochód – w odnie-
sieniu do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą 
opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałto-
wanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 
przez osoby fizyczne – kwoty niższej od najniższej podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli z tytułu prowadzenia tej 
działalności nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego – kwo-
ty niższej od najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie 
społeczne. W dniu 14.03.2004 r. (P 17/03) Trybunał Konstytucyjny 
orzekł niezgodność z Konstytucją art. 32 ust. 2 ustawy o emeryturach 
i rentach z FUS w części obejmującej zwrot „w podmiotach, w których 
obowiązują wykazy stanowisk ustalone na podstawie przepisów do-
tychczasowych” oraz art. 32 ust. 4a tej ustawy. W dniu 6.03.2007 r. 
Trybunał orzekł o niekonstytucyjności art. 32 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie cho-
roby i macierzyństwa w części, w jakiej zawiera słowo „obowiązkowo” 
(P 45/06). Podobny zarzut można postawić wobec nieobjętego w wy-
roku Trybunału przepisu art. 32 ust. 1 pkt 1, który przyznaje prawo 
do zasiłku opiekuńczego ubezpieczonemu podlegającemu obowiązko-
wo ubezpieczeniu chorobowemu zwolnionemu od wykonywania pracy 
z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem 
w wieku do ukończenia 8 lat. 

86. Prezesa Rady Ministrów (RPO-547814-I/06) z dnia 19 mar-
ca 2007 r. – w sprawie konieczności wdrożenia orzeczeń Trybunału 
Konstytucyjnego. 

Rzecznik z ogromnym zaniepokojeniem przyjął nadesłaną przez 
Prezesa Trybunału Konstytucyjnego okresową informację obejmującą 
następstwa orzeczeń Trybunału w orzecznictwie sądowym, piśmien-
nictwie prawniczym i działalności prawodawczej, w części odnoszącej 
się do opóźnień prawodawcy w realizacji zaleceń wynikających z po-
szczególnych wyroków. Na ogólną liczbę 95 orzeczeń ujętych w in-
formacji, aż w 45 przypadkach nie podjęto odpowiedniej inicjatywy 
ustawodawczej. Dotyczy to nawet orzeczeń z 2003 i 2004 r. Stan taki 
może stanowić źródło zakłóceń w obrocie prawnym, a także poważne 
zagrożenie dla praw i wolności obywatelskich. W większości przypad-
ków wykonanie orzeczeń Trybunału wymaga oszacowania kosztów fi-
nansowych wprowadzenia danej regulacji prawnej. Jedynie Rada Mi-
nistrów posiada odpowiednie środki i kompetencje temu służące. Za-
tem, jakkolwiek pozytywnie należy ocenić ostatnie wysiłki Senatu RP 
zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie wykonywania wyroków 



82

Trybunału, to należy mieć na względzie fakt, że do pełnego i skutecz-
nego wdrożenia wspomnianych orzeczeń konieczne są odpowiednie 
działania legislacyjne rządu. 

Prezes Rady Ministrów (29.03.2007 r.) poinformował, że zamierza 
zwrócić się do Marszałka Sejmu o podjęcie wraz z Rządem działań 
zmierzających do poprawy sytuacji. 

87. Marszałka Sejmu RP (RPO-554359-I/06) z dnia 19 marca 
2007 r. – w sprawie potrzeby przyspieszenia ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy lustracyjnej. 

Rzecznik zwrócił się do Marszałka Sejmu RP o rozważenie moż-
liwości przyspieszenia ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 
18.10.2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bez-
pieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. 
Ustawa ta była nowelizowana dwukrotnie – ustawą z dnia 8.12.2006 
r. oraz ustawą z dnia 14.02.2007 r. Zwłaszcza zmiany wprowadzo-
ne ostatnią nowelizacją spowodowały, że zapoznanie się z przepisami 
ustawy, jak i właściwe ich interpretowanie i stosowanie, jest znacznie 
utrudnione. Zasada przyzwoitej legislacji wymaga, by stanowione pra-
wo było przejrzyste i czytelne. Wprawdzie zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 14.02.2007 r., ogłoszenie tekstu jednolitego powinno nastąpić 
w terminie 60 dni od dnia jej ogłoszenia, jednak potrzeba zapewnie-
nia pełnej ochrony praw i wolności obywateli skłoniła Rzecznika do 
wystąpienia z powyższą prośbą. Jak wynika z informacji prasowych, 
ustawa zakresem swego działania ma objąć około 700 tys. osób, któ-
re będą podlegały lustracji. Nakłada ona także określone obowiązki 
na pracodawców, jak i zakreśla terminy wykonania poszczególnych 
czynności związanych z lustracją, których uchybienie wiązać się może 
z poważnymi konsekwencjami prawnymi. 

Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu (29.03.2007 r.) poinformował, 
że Marszałek Sejmu w dniu 29.03.2007 r. podpisał obwieszczenia 
w sprawie ogłoszenia jednolitych tekstów ustawy o ujawnianiu infor-
macji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-
-1990 oraz treści tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pamięci Na-
rodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 
oraz zwrócił się z wnioskami o ich ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. 

88. Ministra Finansów, do wiadomości Ministra Skarbu Pań-
stwa (RPO-519662-VI/05) z dnia 19 marca 2007 r. – w sprawie 
umarzania zaległości podatkowych z tytułu sprzedaży akcji przez pra-
cowników Banku Handlowego S.A. 
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Od ponad sześciu lat toczy się spór między urzędami skarbowymi 
i Ministerstwem Finansów a grupą pracowników Banku Handlowego 
S.A. o opodatkowanie przychodów uzyskanych przez tych pracowni-
ków, którzy nabyli akcje BH S.A. w tzw. transzy pracowniczej, przy 
zapewnieniu ze strony organów urzędowych o nieopodatkowaniu 
w sytuacji sprzedaży akcji. Rozpatrując skargi pracowników BH S.A., 
Rzecznik zajął stanowisko, iż pracownicy (byli pracownicy) Banku 
wprowadzeni w błąd przez organy państwa nie powinni w sytuacji 
nieopłacenia podatku ponosić konsekwencji w postaci kar i obciążeń 
z tytułu odsetek za zwłokę. Jednakże, jeśli mimo niewłaściwej inter-
pretacji władz państwowych, podatek jest należny według ustawy, to 
podatnik jest zobowiązany do jego zapłaty. W odpowiedzi na jedno 
z wielu wystąpień Rzecznika w tej sprawie, Minister Finansów po-
informował w dniu 14.12.2005 r., że pismo prezentujące pogląd 
o nieobciążaniu podatników odsetkami za zwłokę zostało przekazane 
izbom skarbowym już w dniu 16.05.2002 r. Osobnym zagadnieniem 
stało się umarzanie samych zaległości podatkowych, o które występu-
ją także pracownicy BH S.A. W przedmiotowej sprawie Rzecznik wy-
czerpał możliwości perswazyjnego działania. Działanie na rzecz zwol-
nienia grupy osób – akcjonariuszy Banku Handlowego od podatku, 
w sytuacji, gdy inni podatnicy, którzy uzyskali dochody z tytułu zby-
cia akcji tzw. pracowniczych i byli z tego tytułu opodatkowani, może 
zostać poddane krytyce społecznej. W tej sytuacji Rzecznik zwrócił się 
do Ministra Finansów postulując polubowne załatwienie tej sprawy. 
Mnożenie procesów sądowych rozpoznających skargi na decyzje orga-
nów podatkowych lub domagających się „odszkodowania” od Skarbu 
Państwa za wprowadzenie w błąd, podważa autorytet Państwa. 

89. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RPO-476278-III/04) 
z dnia 19 marca 2007 r. – w sprawie konieczności realizacji wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego zmiany warunków wyboru 
ubezpieczenia społecznego przez rolników prowadzących działalność 
gospodarczą.

W ramach przeprowadzonej analizy realizacji wyroków Trybuna-
łu Konstytucyjnego pojawił się problem wykonania wyroku z dnia 
13.03.2006 r. (sygn. akt P 8/05), w którym Trybunał orzekł niezgod-
ność z Konstytucją art. 5 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o ubezpie-
czeniu społecznym rolników oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
w zakresie, w jakim ze względu na formę opodatkowania wyłącza z obo-
wiązkowego ubezpieczenia społecznego rolników, z końcem trzeciego 
kwartału 2004 r., rolnika lub domownika prowadzącego pozarolniczą 
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działalność gospodarczą. Z posiadanych przez Rzecznika informacji 
wynika, że dotychczas nie podjęto odpowiednich prac legislacyjnych. 
Utrzymywanie się stanu prawnego, w którym pozostają niewykonane 
wyroki Trybunału Konstytucyjnego stanowi naruszenie Konstytucji. 
Taki stan rzeczy nie odpowiada standardom państwa prawa. Rzecznik 
zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań 
związanych z wykonaniem omawianego wyroku. 

90. Komendanta Stołecznego Policji (RPO-554470-II/07) z dnia 
20 marca 2007 r. – w sprawie potrzeby zbadania zasadności i legal-
ności czynności podjętych przez Policję w trakcie zatrzymania syna 
pana Włodzimierza Cz. 

W ostatnich dniach ukazały się w mediach informacje o dokona-
niu przez funkcjonariuszy policyjnych brygad antyterrorystycznych 
przeszukania domu Włodzimierza Cz., a także mieszkań jego syna 
i córki. Z zamieszczonego w publikacjach prasowych opisu przeszu-
kań, a nadto zatrzymania syna Włodzimierza Cz. wynika, że podczas 
dokonywanych czynności funkcjonariusze użyli środków przymusu 
bezpośredniego nieadekwatnych do sytuacji i w sposób nie znajdu-
jący uzasadnienia dla celu przeprowadzonych działań. W związku 
z powyższym Rzecznik prosi o zbadanie zasadności i legalności podję-
tych czynności i poinformowanie o zajętym stanowisku i ewentualnie 
wydanych decyzjach. 

91. Wiceprezesa Rady Ministrów – Przewodniczącego Między-
resortowego Zespołu do Spraw Nadzoru Ubezpieczeń Społecznych 
(RPO-551342-III/07) z dnia 21 marca 2007 r. – w sprawie emerytur 
pomostowych.

Regulacje prawne wdrażanej od 1999 r. reformy systemu emery-
talnego nie są kompletne. Brakuje ustaw dotyczących emerytur po-
mostowych przysługujących ubezpieczonym, urodzonym po dniu 
31.12.1948 r., zatrudnionym w szczególnych warunkach lub szczegól-
nym charakterze oraz ustawy regulującej zasady wypłaty świadczeń 
ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. 
Pierwsze emerytury pomostowe powinny zostać wypłacone w 2008 r., 
natomiast pierwsze wypłaty świadczeń ze środków zgromadzonych 
w funduszach emerytalnych powinny być realizowane w 2009 r. 
Oznacza to konieczność maksymalnego skrócenia okresu pracy nad 
ich przygotowaniem. Przyspieszenie uchwalenia tych ustaw podyk-
towane powinno być także koniecznością stworzenia odpowiedniego 
okresu dostosowawczego instytucjom powołanym do ich realizacji, 
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w szczególności Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Doświadcze-
nia związane ze zmianami systemu prawnego nowego systemu ubez-
pieczeń społecznych wskazują, że niezbędny jest co najmniej roczny 
okres na dostosowanie systemu informatycznego do nowych regula-
cji prawnych. Wynika z tego poważne zagrożenie dla systemu wypłat 
emerytur pomostowych. Nie mniejszy problem dotyczy także wsparcia 
sprawnym systemem informatycznym wypłat świadczeń wypłacanych 
ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. 

92. Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego (RPO-
-543561-VII/06) z dnia 21 marca 2007 r. – w sprawie przepisu re-
gulaminu zakładu karnego wprowadzającego zakaz posiadania w celi 
sprzętu audiowizualnego, komputerowego bądź innych przedmiotów. 

W Biurze Rzecznika badano sprawę sprzecznego z prawem zapisu 
porządku wewnętrznego obowiązującego w jednym z zakładów karnych 
okręgu gdańskiego. Korespondencja z Biurem Prawnym Centralnego 
Zarządu Służby Więziennej pozwoliła uzgodnić stanowisko w tej sprawie. 
Sprowadza się ono do uznania, że art. 110a § 2 k.k.w. nie daje dyrek-
torowi zakładu karnego podstawy do wprowadzenia w obowiązującym 
porządku wewnętrznym generalnych regulacji dotyczących wszystkich 
skazanych. Wprowadzenie w całym zakładzie zakazu posiadania w celi 
sprzętu audiowizualnego, komputerowego bądź innych przedmiotów, 
w tym podnoszących estetykę pomieszczenia i stanowiących wyraz kul-
turalnych zainteresowań skazanego jest sprzeczne z treścią art. 110a § 
2 k.k.w. (decyzja dyrektora powinna dotyczyć konkretnego skazanego). 
W oczywisty sposób narusza także jedną z podstawowych zasad postę-
powania wykonawczego - zasadę zindywidualizowanego oddziaływania. 
Rzecznik zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie stosownych 
działań w tej sprawie, ponieważ wystąpienie Rzecznika do Dyrektora 
Generalnego Służby Więziennej o wyeliminowanie opisanego narusze-
nia praw spotkało się z odmową. 

93. Ministra Edukacji Narodowej, do wiadomości Prezesa 
Rady Ministrów (RPO-554487-VIII/07) z dnia 22 marca 2007 r. 
– w sprawie sporu zbiorowego między Związkiem Nauczycielstwa Pol-
skiego a rządem.

Do Rzecznika zwrócił się Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa 
Polskiego z prośbą o mediację w sporze zbiorowym ZNP z rządem. 
W przypadku zgody strony rządowej, Rzecznik wyraził swą gotowość 
do podjęcia mediacji jako usługi dobrej woli, jednak z wyłączeniem 
wszelkich spraw o charakterze politycznym. 
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94. Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Komendanta 
Głównego Policji (RPO-554706-VII/07) z dnia 23 marca 2007 r. 
– w sprawie działań podejmowanych wobec osób nie powracających 
do zakładów karnych z udzielonych przepustek i przerw w odbywaniu 
kary pozbawienia wolności. 

W tygodniku „Wprost” z dnia 18.03.2007 r. ukazał się artykuł 
zatytułowany „Ścigani nieścigani”, w którym autor krytycznie od-
nosi się do działań właściwych organów wobec osób skazanych pra-
womocnymi wyrokami nie stawiających się do odbycia kary oraz 
nie wracających do zakładów karnych z udzielonych przepustek 
i przerw w odbywaniu kary. Rzecznik podjął tę sprawę w części do-
tyczącej sposobu postępowania organów więziennictwa w przypad-
kach niepowrotu skazanego do zakładu karnego w wyznaczonym 
terminie z udzielonej przepustki lub przerwy w odbywaniu kary oraz 
działań podejmowanych wobec tych osób przez Policję. Jak twierdzi 
autor artykułu, organy więziennictwa nie przekazują Policji informa-
cji o przypadkach niepowrotów skazanych do zakładów karnych. Do 
powiadamiania Policji o takich przypadkach obligują administrację 
jednostek penitencjarnych przepisy rozporządzenia Ministra Spra-
wiedliwości z dnia 13.01.2004 r. w sprawie czynności administracyj-
nych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz 
kar i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności oraz 
dokumentowania tych czynności. Rzecznik poprosił o poinformo-
wanie o sposobie realizacji przez jednostki penitencjarne obowiąz-
ku powiadamiania Policji o osobach nie powracających do zakła-
dów karnych z udzielonych przepustek i przerw w odbywaniu kary 
pozbawienia wolności. Zwrócił się również o poinformowanie, jakie 
czynności podejmuje Policja wobec tych osób. 

95. Ministra Finansów, Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego (RPO-
-544677-VI/06) z dnia 23 marca 2007 r. – w sprawie przepisów 
ograniczających konkurencję na rynku usług pocztowych. 

Rzecznik zwrócił się z prośbą o rozważenie potrzeby podjęcia pro-
blemu opisanego wcześniej w wystąpieniu do Ministra Sprawiedliwo-
ści z dnia 5.03.2007 r., w celu jednolitej regulacji. 

96. Prezydenta RP, do wiadomości Marszałka Sejmu RP (RPO-
-550273-I/07) z dnia 26 marca 2007 r. – w sprawie kandydowania 
w wyborach do parlamentu osób prawomocnie skazanych za popeł-
nienie przestępstwa.
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Wprowadzone dnia 1.05.2004 r. zmiany w ordynacjach wyborczych 
do gmin, powiatów oraz sejmików wojewódzkich oraz ordynacja do 
Parlamentu Europejskiego uniemożliwiają ubieganie się o mandat 
osobom prawomocnie skazanym za przestępstwo umyślne ścigane 
z oskarżenia publicznego. Z uwagi na konieczność zmiany Konsty-
tucji, nie uległa zmianie ordynacja wyborcza do Sejmu i Senatu RP. 
Zdaniem Rzecznika nowelizacja Konstytucji w tym zakresie byłaby 
wskazana nie tylko z uwagi na obowiązek dbania o autorytet polskie-
go parlamentu, ale również ze względu na spójność przepisów w tym 
zakresie. Podobne rozwiązania istnieją w prawie wyborczym wielu 
państw europejskich. 

Rzecznik postuluje wprowadzenie do Konstytucji RP zakazu kandy-
dowania oraz sprawowania mandatu parlamentarzysty osobom pra-
womocnie skazanym za przestępstwo popełnione w wyniku motywacji 
zasługującej na potępienie. Spełnienie tej przesłanki powinno pod-
legać ocenie przez sędziów Państwowej Komisji Wyborczej, od której 
decyzji przysługiwałoby odwołanie do Sądu Najwyższego. Mając jed-
nak na uwadze trudności związane z nowelizacją Konstytucji, Rzecz-
nik zwrócił się o rozważenie możliwości nowelizacji prawa wyborcze-
go obejmującej zarówno wybory do parlamentu, organów samorzą-
du terytorialnego, jak i Parlamentu Europejskiego, która bez zmian 
konstytucyjnych mogłaby uniemożliwić sprawowanie mandatu przez 
osoby tego niegodne. Osoby ubiegające się o mandat miałyby obowią-
zek podać do publicznej wiadomości wszystkie prawomocne orzecze-
nia sądów karnych, które podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru 
Karnego. Regulacja ta stanowiłaby realizację art. 61 Konstytucji RP 
(prawo obywateli do informacji o działalności osób pełniących funkcje 
publiczne). 

97. Ministra Transportu (RPO-536185-VI/06) z dnia 27 marca 
2007 r. – w sprawie przebiegu prac nad nowelizacją rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 18.08.2003 r. w sprawie okresowych 
ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach. 

Rzecznik zwrócił się z prośbą o przekazanie informacji na temat 
przewidywanego terminu zakończenia prac nad nowelizacją wymie-
nionego wyżej rozporządzenia.

98. Ministra Zdrowia (RPO-554753-X/07) z dnia 27 marca 
2007 r. – w sprawie szpitalnych oddziałów ratunkowych. 

Rzecznik, po zapoznaniu się z treścią artykułu zamieszczonego 
w dzienniku „Rzeczpospolita” z dnia 5.03.2007 r. pt. „Nie ma kto ra-
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tować pacjentów”, zainteresowany jest stanowiskiem oraz działaniami 
resortu zdrowia w szczegółowych kwestiach sygnalizowanych w tym 
artykule. Rzecznikowi w szczególności zależy na zapewnieniu odpo-
wiedniego dostępu do szpitalnych oddziałów ratunkowych osobom w 
stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz zabezpieczeniu właściwe-
go finansowania tych oddziałów i kadry specjalistów. 

99. Zastępcy Prokuratora Generalnego (RPO-541862-X/06) 
z dnia 27 marca 2007 r. – w sprawie procederu nielegalnego wwozu 
na terytorium Polski odpadów z niektórych państw europejskich. 

Rzecznik podjął z urzędu przedmiotowy problem, sygnalizowany 
przez media. Z wyjaśnień uzyskanych przez Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska wynika, że od stycznia 2006 r. do GIOŚ przeka-
zano informacje o około trzydziestu nielegalnych przemieszczeniach 
odpadów stwierdzonych po przekroczeniu granicy RP, na łączną ilość 
około 2,5 – 3 tys. ton. W większości przypadków są to zmieszane od-
pady komunalne lub pozostałości po ich sortowaniu. Nasilenie się 
tego zjawiska związane jest ze wprowadzeniem do niemieckiego pra-
wodawstwa przepisów zakazujących składowania odpadów bez ich 
uprzedniego przetworzenia. Tymczasem na terenie Niemiec brak wy-
starczającej liczby instalacji do dokonywania tego procesu. Wszyst-
kie stwierdzone dotychczas przypadki nielegalnego przemieszczania 
odpadów zostały zgłoszone prokuraturze przez GIOŚ. Postępowania 
wobec sprawców w każdej ze spraw umorzono z uwagi na niską szko-
dliwość społeczną czynu. Taka praktyka budzi poważne zastrzeżenia. 
Ochrona środowiska i zapobieganie jego degradacji jest bowiem obo-
wiązkiem władz publicznych, wynikającym z postanowień Konstytu-
cji. Rzecznik zwrócił się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do 
przestrzegania prawa. 

100. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 
(RPO-552094/07/I) z dnia 27 marca 2007 r. – w sprawie danych 
ujawnionych w raporcie o Wojskowych Służbach Informacyjnych 
(kontynuacja wystąpienia z dnia 22.02.2007 r.). 

Stanowisko przedstawione przez Zastępcę Generalnego Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych w odpowiedzi z dnia 5.03.2007 r. na 
wcześniejsze wystąpienie Rzecznika, wywołuje poważne wątpliwości. 
W ocenie Rzecznika, od dnia publikacji raportu, czyli od 16.02.2007 r., 
zawarte w nim dane podlegają ochronie na zasadach ogólnych, okre-
ślonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Rzecznik ponow-
nie zasygnalizował, że w Raporcie, w co najmniej kilku przypadkach, 
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zostały ujawnione dane wrażliwe, których przetwarzanie – zgodnie 
z art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych - jest zabronio-
ne, chyba że została spełniona przesłanka z art. 27 ust. 2 ustawy. 
W tym stanie faktycznym okoliczność taka nie wystąpiła. Wobec po-
wyższego Rzecznik zwrócił się do Generalnego Inspektora Danych 
Osobowych o wszczęcie postępowania w sprawie. 

101. Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
(RPO-555334-VI/07) z dnia 29 marca 2007 r. – w sprawie zwolnień 
z opłat abonamentowych. 

Do Rzecznika nadchodzą skargi od osób, które przed wejściem 
w życie ustawy z dnia 21.04.2005 r. o opłatach abonamentowych ko-
rzystały ze zwolnienia z opłat, zaś obecnie, z uwagi na brak z ich 
strony stosownego oświadczenia, są wzywane do uiszczenia zaległej 
opłaty wraz z odsetkami. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy zwolnienia 
przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesią-
cu, w którym złożono w placówce operatora publicznego oświadczenie 
o spełnieniu warunków do korzystania z tych zwolnień i przedstawio-
no stosowne dokumenty. Równocześnie ustawodawca w art. 12 okre-
ślił, iż zachowują prawo do zwolnień osoby korzystające z tego prawa 
na podstawie dotychczasowych przepisów, pod warunkiem złożenia 
oświadczenia w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. 
Zdaniem Rzecznika nie znajduje obiektywnego usprawiedliwienia na-
łożenie na osoby w podeszłym wieku oraz osoby o wysokim stopniu 
niepełnosprawności obowiązku ponownego dowodzenia okoliczności, 
które w sposób oczywisty nie mogły ulec zmianie. Treść art. 12 ustawy 
o opłatach abonamentowych jest niezgodna z konstytucyjną zasadą 
zaufania obywateli do państwa i prawa (art. 2 Konstytucji). Rzecznik 
prosi o podjęcie czynności zmierzających do zmiany krytykowanego 
stanu prawnego oraz poinformowanie, czy Krajowa Rada Radiofonii 
i Telewizji zamierza wobec osób, które złożą wnioski, umorzyć należ-
ności z powodu powstałych zaległości. 

102. Ministra Środowiska (RPO-551904-X/07) z dnia 29 marca 
2007 r. – w sprawie opóźnień w realizacji programu „Natura 2000”. 

Rzecznik z niepokojem śledzi publikacje dotyczące opóźnień w re-
alizacji programu „Natura 2000” ustanowionego m.in. Dyrektywą 
Rady 92/43/EWG z dnia 21.05.1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
naturalnych oraz dzikiej fauny i flory.

W 2004 r. Rada Ministrów zgłosiła Komisji Europejskiej tylko część 
obszarów do programu „Natura 2000”. Zawężenie miało nastąpić jako-
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by pod wypływem opinii samorządów lokalnych. W konsekwencji, osto-
je siedliskowe stanowią jedynie 4% powierzchni kraju, a w przypadku 
obszarów ptasich, Polska nie mieści się nawet w średniej europejskiej. 
W związku z tym Komisja Europejska rozważa podjęcie postępowania 
przeciwko Polsce o naruszenie prawa wspólnotowego, co może zakoń-
czyć się procesem przed Trybunałem Sprawiedliwości. Na tle tych infor-
macji pojawia się problem związany z realizacją przez władzę publiczną 
konstytucyjnych obowiązków w zakresie ochrony środowiska. Rzecznik 
zwrócił się o ustosunkowanie się do zasygnalizowanych kwestii oraz po-
informowanie o obecnym etapie realizacji programu, planowanym termi-
nie jego zakończenia oraz wynikach rozmów z Komisją Europejską. 

103. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (RPO-
-518947-IX/05) z dnia 29 marca 2007 r. – w sprawie zawieszenia 
wypłaty świadczenia emerytalnego dla policjanta. 

Do Rzecznika zwrócił się policjant przywrócony do służby, który 
nie został dopuszczony do służby z uwagi na orzeczenie stwierdzające 
całkowitą niezdolność do służby. W związku z tym nie przysługuje mu 
uposażenie. Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA zawiesił skarżącemu 
wypłatę świadczenia emerytalnego, z uwagi na fakt przywrócenia do 
służby. W efekcie skarżący nie otrzymuje uposażenia ani świadczenia 
emerytalnego. Termin badania kontrolnego wyznaczono policjantowi 
na marzec 2009 r. Uchylenie lub stwierdzenie nieważności decyzji 
o zwolnieniu ze służby w Policji z powodu jej wadliwości stanowi pod-
stawę przywrócenia do służby na stanowisko równorzędne (art. 42 
ust. 1 ustawy o Policji). Prawo do emerytury ulega zawieszeniu w ra-
zie ponownego przyjęcia emeryta do służby w Policji (art. 40a ustawy 
z dnia 18.02.1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy 
Policji, ABW, AW, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywia-
du Wojskowego, CBA, Straży Granicznej, BOR, Państwowej Straży 
Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin). Wątpliwości Rzeczni-
ka wzbudziła interpretacja art. 40a, zgodnie z którą przywrócenie do 
służby w Policji skutkuje zawieszeniem prawa do emerytury. Utożsa-
mianie terminów „przywrócenie” z „ponownym przyjęciem” do służby 
jest nieuprawnione. Zawieszenie świadczenia emerytalnego powinno 
nastąpić z chwilą podjęcia służby (art. 42 ust. 4 ustawy o Policji). In-
terpretacja Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA  narusza prawa 
i wolności obywatelskie policjantów. 

104. Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Prezesa Urzędu 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Pro-
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duktów Biobójczych (RPO-529191-II/06) z dnia 30 marca 2007 r. 
– w sprawie leków dostępnych na rynku, które mogą być wykorzysty-
wane przez sprawców przestępstw do obezwładniania swoich ofiar.

Komenda Główna Policji w odpowiedzi na wystąpienia kierowane 
w przedmiotowej sprawie przez Rzecznika Praw Obywatelskich 
w 2006 r. potwierdziła, że niektórzy sprawcy przestępstw przeciwko 
wolności seksualnej i mieniu, doprowadzają swoje ofiary, za pomocą 
różnych substancji chemicznych, do utraty przytomności lub utraty 
kontroli nad sobą. 

W ocenie Rzecznika dla podjęcia ewentualnych działań prewencyj-
nych konieczne jest ustalenie, które leki mogą służyć do popełniania 
wymienionych czynów oraz w jakim stopniu są one dostępne dla prze-
ciętnego nabywcy. 
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 III. KASACJE DO SĄDU NAJWYŻSZEGO. 
PRZYSTĄPIENIA DO POSTĘPOWAŃ PRZED SĄDAMI 

POWSZECHNYMI

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

RPO-546348-II/06 z dnia 22 stycznia 2007 r. – kasacja na rzecz 
Stefana Ż. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymujące-
go w mocy wyrok Sądu Rejonowego.

Rzecznik zarzuca wyrokowi Sądu Okręgowego rażące i mogące mieć 
istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego procesowego 
(art. 7 k.p.k. i art. 457 § 3 k.p.k.), polegające na niepełnym rozważe-
niu zarzutów sformułowanych w apelacji obrońcy dotyczących strony 
podmiotowej zarzucanego oskarżonemu działania, co w konsekwencji 
doprowadziło do zaakceptowania przez sąd dokonujący instancyjnej 
kontroli, dowolnej oceny materiału dowodowego dokonanej przez sąd 
pierwszej instancji, a w następstwie tego, uznania apelacji za oczywi-
ście bezzasadną i utrzymania zaskarżonego wyroku w mocy. Rzecznik 
wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy sądowi 
pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. 

RPO-541209-II/06 z dnia 23 stycznia 2007 r. – kasacja na rzecz 
Mariusza G. od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego. 

Rzecznik zarzuca temu postanowieniu rażące naruszenie art. 85 
k.k., mogące mieć istotny wpływ na treść orzeczenia, poprzez błędną 
jego wykładnię polegającą na przyjęciu, że możliwe jest zaistnienie 
tylko jednego realnego zbiegu przestępstw, uzasadniającego wydanie 
wyroku łącznego, podczas gdy prawidłowa wykładnia tego przepisu 
prowadzi do wniosku, że możliwe jest wystąpienie kilku realnych zbie-
gów przestępstw. 

RPO-544637-II/06 z dnia 13 lutego 2007 r. – kasacja na rzecz 
Wojciecha S. od wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wy-
rok Sądu Rejonowego.

Rzecznik zarzuca temu wyrokowi rażące i mogące mieć istotny 
wpływ na treść orzeczenia naruszenie art. 433 § 2 k.p.k. i art. 457 
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§ 3 k.p.k., poprzez nierozważenie wszystkich wniosków wskazanych 
w środku odwoławczym oraz brak ustosunkowania się w motywacyj-
nej części uzasadnienia wyroku do tych wniosków i podania, które 
z nich uznano za zasadne lub niezasadne ze wskazaniem, czym osta-
tecznie kierowano się wydając takie, a nie inne orzeczenie. 

RPO-543321-II/06 z dnia 20 lutego 2007 r. – kasacja na rzecz 
Jacka B. od wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok 
Sądu Rejonowego. 

Rzecznik zarzuca temu wyrokowi rażące i mogące mieć istotny wpływ 
na jego treść naruszenie art. 4 k.p.k., art. 5 k.p.k. i 7 k.p.k. polegające na 
przekroczeniu zasad określonych w tych przepisach przy dokonaniu oce-
ny materiału dowodowego i ustaleń w zakresie zamiaru oskarżonego, co 
w konsekwencji doprowadziło do zaakceptowania przez sąd dokonujący 
kontroli instancyjnej, dowolnej oceny materiału dowodowego dokonanej 
przez sąd pierwszej instancji, a w następstwie tego uznania apelacji za 
oczywiście bezzasadną i utrzymania zaskarżonego wyroku w mocy. 

RPO-549426-II/07 z dnia 15 marca 2007 r. – kasacja na rzecz 
Mirosława P. od wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy 
wyrok Sądu Rejonowego. 

Rzecznik zarzuca temu wyrokowi rażące naruszenie art. 270 § 1 
k.k., polegające na uznaniu Mirosława P. za winnego popełnienia 
przypisanego mu czynu, mimo braku w jego działaniu znamion prze-
stępstwa określonego w tym przepisie, co miało istotny wpływ na treść 
zaskarżonego orzeczenia. 

RPO-519374-II/05 z dnia 19 marca 2007 r. – kasacja na rzecz 
Ryszarda C. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego 
utrzymującego w mocy orzeczenie Sądu Rejonowego w przedmiocie 
zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności. 

Rzecznik zarzuca temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ na 
jego treść naruszenie art. 433 § 2 k.p.k. i art. 458 k.p.k. w związku 
z art. 98 § 1 k.p.k. polegające na braku rozważenia oraz ustosunko-
wania się w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia do wszystkich 
istotnych zarzutów i wniosków podniesionych w zażaleniu. 

RPO-544884-II/06 z dnia 22 marca 2007 r. – kasacja na rzecz 
Jacka J. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego. 

Rzecznik zarzuca temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ na 
jego treść naruszenie art. 8 k.p.w. w związku z art. 4 k.p.k. i art. 7 
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k.p.k. polegające na nierozważeniu przez sąd meriti wszystkich istot-
nych okoliczności sprawy przemawiających na korzyść obwinionego, 
które winny wskazywać na to, iż generujące koszty sądowe postępo-
wanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte wyłącznie wskutek za-
winionej zwłoki w jej wyjaśnieniu przez organa Policji, które nie do-
chowały trzydziestodniowego terminu określonego w art. 97 § 1 pkt 2 
k.p.w., co skutkowało dowolnym uznaniem, iż obwiniony mimo tego 
winien ponieść koszty tego postępowania. 

Sąd Rejonowy zasądził od Jacka J. za przekroczenie dozwolonej 
prędkości jazdy kwotę 50 zł tytułem zryczałtowanych wydatków po-
stępowania oraz 30 zł tytułem opłaty. Sąd, mimo wniosku obwinione-
go, wskazał, iż brak jest przesłanek do zwolnienia Jacka J. od kosztów 
sądowych. W ocenie Rzecznika sąd nie rozważył okoliczności wska-
zujących na to, że czynności wyjaśniające Policji trwały dłużej niż 30 
dni z powodu nieuzasadnionej zwłoki w działaniach Policji, co unie-
możliwiło wymierzenie mandatu karnego obwinionemu za popełnione 
wykroczenie. Skutkiem niedotrzymania terminu, z przyczyn zawinio-
nych przez Policję, była konieczność skierowania do sądu wniosku 
o ukaranie Jacka J., co generowało koszty postępowania i opłaty, któ-
rymi został niesłusznie obciążony. 

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

RPO-518230-II/05 z dnia 13 lipca 2006 r. – kasacja na rzecz 
Łucji L. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego 
w mocy wyrok Sądu Rejonowego (Informacja 7-9/2006, str. 85).

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 3.10.2006 r., sygn. akt IV KK 
290/06). 

RPO-519637-II/05 z dnia 24 sierpnia 2006 r. – kasacja na rzecz 
Czesława M. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego zmieniają-
cego wyrok Sądu Rejonowego (Informacja 7-9/2006, str. 86).

Kasacja oddalona (postanowienie z dnia 11.12.2006 r., sygn. akt 
II KK 304/06). 

RPO-533125-II/06 z dnia 1 września 2006 r. – kasacja na rzecz 
Renaty i Leszka D. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejo-
nowego (Informacja 7-9/2006, str. 86).

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 6.12.2006 r., sygn. akt IV KK 
358/06). 
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RPO-531842-II/06 z dnia 8 września 2006 r. – kasacja na rzecz 
Ryszarda K. od wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wy-
rok Sądu Rejonowego (Informacja 7-9/2006, str. 87).

Kasacja oddalona (postanowienie z dnia 6.12.2006 r., sygn. akt III 
KK 358/06). 

RPO-518143-II/05 z dnia 13 września 2006 r. – kasacja na rzecz 
Tomasza N. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymują-
cego w mocy wyrok Sądu Rejonowego (Informacja 7-9/2006, str. 88).

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 4.01.2007 r., sygn. akt III KK 
368/06). 

RPO-528473-II/06 z dnia 20 września 2006 r. – kasacja na rzecz 
Krzysztofa W. od wyroku Sądu Apelacyjnego zmieniającego i utrzy-
mującego częściowo w mocy wyrok Sądu Okręgowego (Informacja 
7-9/2006, str. 89).

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 11.12.2006 r., sygn. akt IV 
KK 386/06). 

RPO-506406-II/05 z dnia 27 września 2006 r. – kasacja na rzecz 
Agnieszki B. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymują-
cego w mocy wyrok Sądu Rejonowego (Informacja 7-9/2006, str. 90).

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 6.12.2006 r., sygn. akt IV KK 
391/06)

RPO-537912-II/06 z dnia 4 października 2006 r. - kasacja na 
rzecz Grażyny G. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzy-
mującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego (Informacja 10-12/2006, 
str. 91).

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 8.02.2007 r., sygn. akt III KK 
391/06). 

RPO-468611-II/04 z dnia 19 października 2006 r. – kasacja 
na rzecz Władysława S. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódz-
kiego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Powiatowego (Informacja 
10-12/2006, str. 93).

Kasacja oddalona (postanowienie z dnia 6.02.2007 r., sygn. akt III 
KK 407/06). 

RPO-529910-II/06 z dnia 3 listopada 2006 r. – kasacja na rzecz 
Stanisława F. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzy-
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mującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego (Informacja 10-12/2006, 
str. 94).

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 2.02.2007 r., sygn. akt V KK 
395/06). 

RPO-519958-II/06 z dnia 4 grudnia 2006 r. – kasacja na rzecz 
Krzysztofa Ż. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego z 1983 r. 
(Informacja 10-12/2006, str. 97).

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 1.02.2007 r., sygn. akt III KK 
469/06). 

RPO-513635-VIII/05 z dnia 14 grudnia 2005 r. - skarga o stwier-
dzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgo-
wego wydanego w sprawie z powództwa spółdzielni mieszkaniowej 
przeciwko Czesławowi N. o ustalenie, iż w okresie pozostawania bez 
pracy nie nabył prawa do urlopu wypoczynkowego i że na stronie po-
wodowej nie ciąży ustawowy obowiązek zapłaty pozwanemu ekwiwa-
lentu za urlop wypoczynkowy (Informacja 10-12/2005, str. 79). 

Skarga oddalona (wyrok z dnia 24.07.2006 r., sygn. akt I BP 
1/06).
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IV. PYTANIA PRAWNE DO SĄDU NAJWYŻSZEGO. 
WNIOSKI DO NACZELNEGO SĄDU 

ADMINISTACYJNEGO O WYKŁADNIĘ PRZEPISÓW

W okresie objętym Informacją Rzecznik Praw Obywatelskich skie-
rował następujące wnioski do Sądu Najwyższego o rozstrzygniecie za-
gadnienia prawnego:

 
RPO-531042-VIII/06 z dnia 9 stycznia 2007 r. – wniosek od 

Sądu Najwyższego w sprawie przeprowadzania egzaminów matural-
nych przez nauczycieli. 

Rzecznik wniósł o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie prze-
pisów, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie, poprzez 
odpowiedź na pytanie: czy przeprowadzanie egzaminów maturalnych przez 
nauczycieli w charakterze egzaminatorów jest pracą w ramach limitu 40 
godzin pracy tygodniowej, o jakim mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy 
– Karta Nauczyciela w celu realizacji innych czynności i zajęć wynikających 
z zadań statutowych szkoły, czy też pracą wykonywaną powyżej tygodnio-
wego obowiązkowego wymiaru godzin (art. 35 ust. 2 Karty Nauczyciela) ?

Nauczyciele etatowi angażowani do egzaminów maturalnych otrzymują 
jednorazowo dodatki motywacyjne w wysokości wyższej od dotychczaso-
wych. Z niektórymi nauczycielami zawierane są umowy o dzieło, co zda-
niem Rzecznika jest nieprawidłową praktyką. Dość liczna grupa egzamina-
torów skierowała pozwy do sądów pracy o uznanie ich roszczeń w zakresie 
wypłaty dodatku za pracę w godzinach ponadwymiarowych. Na tle takich 
samych stanów faktycznych orzecznictwo sądów jest niejednolite – niektó-
re sądy oddalają powództwa, inne zaś - uznając powództwa – zasądzają 
dodatki dla tych nauczycieli za pracę w godzinach ponadwymiarowych. W 
opinii Rzecznika przekonywającą jest argumentacja sądów uznających pra-
cę przy egzaminach maturalnych jako pracę dydaktyczną, z jednoczesnym 
prawem do wypłaty dodatku za pracę w godzinach ponadwymiarowych. 

RPO-552084-IV/07 z dnia 22 lutego 2007 r. – wniosek do Sądu 
Najwyższego w sprawie zasiedzenia nieruchomości przez Państwo. 

Rzecznik wniósł o podjęcie uchwały mającej na celu rozstrzygnięcie ist-
niejących w orzecznictwie sądowym rozbieżności co do wykładni art. 172 
Kodeksu cywilnego, a zawierającej odpowiedź na pytanie: czy Państwo wła-
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dając nieruchomością nabytą w ramach sprawowania władztwa publicz-
nego, wykonuje jednocześnie władztwo właścicielskie, które ze względu na 
swój charakter może być posiadaniem samoistnym w rozumieniu art. 336 
Kodeksu cywilnego, prowadzącym do zasiedzenia nieruchomości ? 

W uzasadnieniu uchwały z dnia 18.11.1992 r. (sygn. akt III CZP 133/
92) Sąd Najwyższy zastrzegł, że co do zasady podziela stanowisko, zgod-
nie z którym zasiedzenie zaczyna biec od dnia objęcia nieruchomości w 
samoistne posiadanie przez osobę nie będącą właścicielem, bez względu 
na sposób, w jaki nastąpiło uzyskanie posiadania. Zakwestionował jed-
nak możliwość jego zastosowania w sytuacji, gdy Państwo nabyło nie-
ruchomość w wyniku bezprawnej decyzji administracyjnej. Zasiedzenie 
takiej nieruchomości przez Państwo byłoby nadużyciem prawa. Pogląd 
wyłączający możliwość zasiedzenia przez Państwo nieruchomości objętej 
we władanie w wyniku czynności wynikających z władztwa publicznego, 
dominujący w latach 90-tych XX wieku, został zakwestionowany w sze-
regu orzeczeń wydanych przez Sąd Najwyższy w ostatnich latach. Przy-
kładowo w dwóch postanowieniach z dnia 9.05.2003 r. (sygn. V CK 24/
03) Sąd Najwyższy orzekł, że kwalifikowanie władania nieruchomością, 
tak jak włada nią właściciel, jako posiadania samoistnego, nie doznaje 
żadnych ograniczeń. Ograniczeń takich nie uzasadniają także okolicz-
ności towarzyszące uzyskaniu władania odpowiadającego wykonywaniu 
własności państwowej, w szczególności okoliczność polegająca na uzy-
skaniu wspomnianego władania w drodze aktu o charakterze władczym. 
W ocenie Rzecznika istnieją poważne argumenty wspierające każdą 
z wyżej zarysowanych linii orzeczniczych Sądu Najwyższego. 

Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie pytania prawnego wnie-
sionego przez Rzecznika Praw Obywatelskich:

RPO-538178-VI/06 z dnia 14 sierpnia 2006 r. – wniosek do Izby 
Cywilnej Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego w 
sprawie legitymacji procesowej członka zarządu spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważ-
ności uchwały wspólników sprzecznej z ustawą, w sytuacji gdy został 
on odwołany z zarządu (Informacja 7-9/2006, str. 96). 

Wniosek rozpatrzony (uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 
1.03.2007 r., sygn. akt III CZP 94/06). 

Sąd Najwyższy podjął następującą uchwałę, której nadał moc za-
sady prawnej: Osobie odwołanej ze składu organu spółki z ograniczo-
ną odpowiedzialnością nie przysługuje legitymacja do wytoczenia po-
wództwa o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników sprzecznej 
z ustawą (art. 252 § 1 k.s.h. w związku z art. 250 pkt 1 k.s.h.).
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V. SKARGI DO WOJEWÓDZKICH SĄDÓW 
ADMINISTRACYJNYCH, SKARGI KASACYJNE 

DO NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO 
ORAZ PRZYSTĄPIENIA DO POSTĘPOWAŃ 

PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI I SĄDAMI 
ADMINISTRACYJNYMI 

W okresie objętym Informacją Rzecznik Praw Obywatelskich skie-
rował następujące skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych 
oraz skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego:

RPO-548162-X/07 z dnia 17 stycznia 2007 r. – skarga do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Prezesa 
Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców utrzymującą w mocy 
decyzję Wojewody Pomorskiego orzekającą o wydaleniu Mariny U. 
wraz z małoletnimi dziećmi: Janą i Jarosławem, z terytorium Polski.

Rzecznik wniósł o uchylenie decyzji Prezesa URiC oraz o wstrzy-
manie wykonania zaskarżonej decyzji do czasu wydania orzeczenia 
w przedmiotowej sprawie. 

Zdaniem Rzecznika fakt, iż małoletnia Jana nie została wysłuchana 
w trakcie postępowania administracyjnego stanowi naruszenie art. 72 
ust. 3 Konstytucji RP. Zgodnie z tym przepisem, w toku ustalania praw 
dziecka organ władzy publicznej jest zobowiązany do wysłuchania dziec-
ka, a także – w miarę możliwości – do uwzględnienia jego zdania. Prezes 
URiC naruszył także przepis art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., który nakazuje 
organowi administracji publicznej zawieszenie postępowania w sytuacji, 
gdy rozpatrzenie sprawy zależy od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępne-
go przez właściwy organ lub sąd. Równolegle do postępowania w przed-
miocie wydalenia cudzoziemki oraz jej małoletnich dzieci z terytorium 
Polski, przed sądem rejonowym toczyło się postępowanie o pozbawienie 
władzy rodzicielskiej nad obojgiem małoletnich dzieci. Kwestia ta miała 
istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy wydalenia cudzoziemki oraz 
dwójki małoletnich dzieci z terytorium RP. W przypadku pozbawienia cu-
dzoziemki władzy rodzicielskiej nad którymkolwiek z małoletnich dzieci 
niedopuszczalne byłoby objęcie tego dziecka skutkami decyzji orzekają-
cej o wydaleniu cudzoziemki z terytorium Polski. 



100

RPO-537753-IV/06 z dnia 13 lutego 2007 r. – skarga do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Ministra 
Środowiska z dnia 2.02.2007 r. zmieniającą decyzję Wojewody Podla-
skiego z dnia 18.10.2006 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgo-
dy na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy 
Augustowa w ciągu drogi krajowej Nr 8 na obszarze gmin Nowinka, 
Augustów, miasto Augustów. 

Rzecznik zarzucił tej decyzji naruszenie art. 33 ust. 1 w związku 
z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody, poprzez niespełnienie 
przesłanek warunkujących wydanie przedmiotowego rozstrzygnięcia 
oraz art. 5 w związku z art. 74 ust. 1 i 2 Konstytucji RP poprzez 
nieuwzględnienie konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju 
i ochrony środowiska, a także art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a., gdyż po-
wołując ten przepis organ odwoławczy uchylił zaskarżoną decyzję 
w części i orzekł co do istoty sprawy. Rzecznik wniósł o uchylenie 
zaskarżonej decyzji oraz wstrzymanie jej wykonania do czasu rozpa-
trzenia skargi.

RPO-446170-V/07 z dnia 20 lutego 2007 r. - skarga do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na § 3 ust. 10 uchwa-
ły Nr 586/XLI/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28.02.2005 r. 
w sprawie przyznawania pierwszeństwa w nabywaniu lokali miesz-
kalnych ich najemcom w budynkach komunalnych, wyrażenia zgody 
na stosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych oraz 
ustalenia stawki oprocentowania przy ratalnej sprzedaży lokali miesz-
kalnych oraz ustalenia stawki oprocentowania przy ratalnej sprzeda-
ży lokali mieszkalnych. 

Rzecznik zarzucił zaskarżonemu postanowieniu § 3 ust. 10 uchwa-
ły naruszenie art. 68 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 67 ust. 3 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami i art. 6 ust. 3 i 4 oraz art. 36 ustawy 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego oraz art. 7 Konstytucji RP i wniósł o stwierdzenie 
jego nieważności.

Uchwałą Nr 586/XLI/2005 Rada Miasta Częstochowy ustaliła, ja-
kie bonifikaty przysługują najemcom, którzy zdecydują się nabyć na 
własność wynajmowany lokal mieszkalny. Jednakże w uchwale tej 
postanowiono także, iż bonifikaty są należne, jeżeli nabywca lokalu 
zrezygnuje z roszczenia o wypłatę zwaloryzowanej kaucji mieszkanio-
wej. W ocenie Rzecznika zapisy ustawy o gospodarce nieruchomościa-
mi uprawniały Radę Miasta do podjęcia uchwały w sprawie bonifikat,
nie uprawniały jednak do regulowania w niej kwestii zwrotu kaucji 
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mieszkaniowej, a przede wszystkim do określania zasad rozliczenia 
z tego tytułu. Wprowadzenie do przepisów gminnych zaskarżonego 
zapisu jest nieuprawnionym pozbawieniem pewnej grupy obywateli 
przysługującego im prawa majątkowego – prawa do zwrotu zwalory-
zowanej kaucji mieszkaniowej. 

RPO-528020-V/06 z dnia 19 marca 2007 r. -  skarga do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na § 15 pkt 1 uchwa-
ły Nr XXVIII/239/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 22.10.2003 r. 
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszka-
niowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków. 

Stosownie do tego przepisu, nie podlegają weryfikacji wnioski osób 
ubiegających się o najem lokalu, które zbyły lub przekazały lokal lub 
budynek mieszkalny w całości lub w części. 

Rzecznik zarzucił zaskarżonemu postanowieniu uchwały narusze-
nie art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i art. 21 ust. 3 ustawy o 
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego oraz art. 2, 7, 32 ust. 1 i art. 32 ust. 2 Konstytucji 
RP i wnosi o stwierdzenie jego nieważności. 

Stosownie do ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego podstawowymi wa-
runkami jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o lokal z zasobów 
mieszkaniowych gminy są: niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe 
oraz niski dochód. Ustawa nie wiąże możliwości uzyskania miesz-
kania z zasobów mieszkaniowych gminy z przesłanką nieposiadania 
w przeszłości tytułu prawnego do lokalu, której spełnienie uprawnia-
łoby dopiero do ubiegania się o mieszkanie. 

RPO-548135-XI/07 z dnia 5 lutego 2007 r. – skarga kasacyj-
na do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Gliwicach oddalającego skargę Justyny K. 
na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą 
w mocy decyzję Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka 
Pomocy Społecznej o przyznaniu prawa do zaliczki alimentacyjnej na 
dzieci. 

Rzecznik zarzucił zaskarżonemu wyrokowi naruszenie prawa ma-
terialnego przez jego błędną wykładnię (art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy 
o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce ali-
mentacyjnej) poprzez przyjęcie, iż wysokość dochodu rodziny będąca 
warunkiem uzyskania wyższej kwoty zaliczki alimentacyjnej odnosi 
się do dochodu rodziny bez przeliczenia na jednego członka rodziny. 
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Zastosowana wykładnia prowadzi do nierówności i dyskryminacji 
rodzin wielodzietnych. Dysproporcja pojawiająca się wskutek zastoso-
wania interpretacji prezentowanej w zaskarżanych rozstrzygnięciach 
jest sprzeczna z zasadą sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji) 
oraz zasadą równości i zakazu dyskryminacji (art. 32 Konstytucji). 
Interpretacja taka prowadzi również do sprzeczności z art. 71 Konsty-
tucji stanowiącym, iż państwo w swojej polityce społecznej i gospodar-
czej uwzględnia dobro rodziny, zaś rodziny znajdujące się w trudnej 
sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, 
mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych.

Rzecznik przystąpił do postępowania przed Wojewódzkim Są-
dem Administracyjnym: 

RPO-549608-XI/07 z dnia 8 marca 2007 r. – przystąpienie do po-
stępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie w 
sprawie ze skargi Joanny O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwo-
ławczego utrzymującą w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza 
Miasta przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przed-
miocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego i dodatków na dzieci. 

Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji Samorządowe-
go Kolegium Odwoławczego oraz poprzedzającej ją decyzji wydanej 
z upoważnienia Burmistrza Miasta przez Kierownika Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej, z uwagi na naruszenie art. 5 ust. 3 ustawy 
o świadczeniach rodzinnych poprzez przyjęcie, iż kwota dopuszczal-
nego przekroczenia dochodu rodziny uprawniającego do uzyskania 
zasiłku rodzinnego i dodatków odnosi się do dochodu rodziny bez 
przeliczenia na jednego członka rodziny. 

Rzecznik przystąpił do postępowań przed organami admini-
stracji: 

RPO-521059-X/05 z dnia 15 stycznia 2007 r. – przystąpienie do 
postępowania przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w War-
szawie, wszczętym na skutek odwołania Fundacji „Artibus Warszawskie 
Organy Wurlitzera” od decyzji Prezydenta m.st. Warszawy w przedmiocie 
określenia kwoty dotacji udzielonej Fundacji, przypadającej do zwrotu.

Rzecznik wniósł o uchylenie wspomnianej decyzji, jako wydanej 
z naruszeniem art. 145 ust. 1 pkt 2, art. 145 ust. 2 i art. 146 ust. 1 
ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych oraz art. 7 i 77
k.p.a., i umorzenie postępowania pierwszej instancji. 
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Wbrew stanowisku Prezydenta m.st. Warszawy, skompletowanie 
prawidłowej dokumentacji konserwatorskiej wymagało wykonania 
nowych fotografii i co za tym idzie, zapłacenia honorariów autorom 
zdjęć. Dotacja udzielona na ten cel nie była zatem zbędnie pobrana, 
nie stanowi więc dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w rozumie-
niu przepisów ustawy o finansach publicznych.

Odwołanie uwzględnione (Samorządowe Kolegium Odwoławcze 
wydało decyzję z dnia 12.02.2007 r. o uchyleniu zaskarżonej decyzji 
w całości i przekazaniu sprawy organowi pierwszej instancji do po-
nownego rozpoznania). 

RPO-537753-IV/06 z dnia 21 lutego 2007 r. – odwołanie do 
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego od decyzji Wojewody 
Podlaskiego z dnia 9.02.2007 r. zatwierdzającej projekt zagospodaro-
wania terenu kompensacji przyrodniczej oraz zatwierdzającej projekt 
budowlany i udzielającej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad – Oddziałowi w Białymstoku pozwolenia na budowę obwodnicy 
Augustowa w ciągu drogi krajowej Nr 8. 

Zdaniem Rzecznika zaskarżona decyzja jest niezgodna z:
- art. 41 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych zasa-

dach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicz-
nych i w związku z art. 65 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez nieuwzględnienie w pro-
wadzonym postępowaniu okoliczności, iż decyzja o warunkach zabu-
dowy i zagospodarowania terenu, w oparciu o którą wydano zaskar-
żoną decyzję, narusza warunki wynikające z potrzeb ochrony środo-
wiska i podlega wygaszeniu w związku z nowym stanem prawnym 
w zakresie warunków zagospodarowania terenu planowanej inwestycji;

- art. 77 § 1 k.p.a. w związku z art. 33 ust. 2 pkt 2 – Prawo budowlane 
poprzez niewyjaśnienie, czy inwestor dysponuje prawem do gruntu do 
celów budowlanych w stosunku do wszystkich nieruchomości objętych 
inwestycją oraz art. 108 k.p.a. poprzez niespełnienie przesłanek wa-
runkujących nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. 

Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji i wstrzymanie jej 
natychmiastowego wykonania. 

Wydane orzeczenia i decyzje :

RPO-536242-V/06 z dnia 3 października 2006 r. – przystąpienie 
do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w spra-
wie ze skargi kasacyjnej Andrzeja G. od postanowienia Wojewódzkiego 
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Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie unieważnienia wyni-
ku konkursu na dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej,  (Informa-
cja 10-12/2006, str. 109).

Skarga kasacyjna uwzględniona (postanowienie z dnia  
11.12.2006 r., sygn. akt I OPS 4/06). 

RPO-529687-X/06 z dnia 1 sierpnia 2006 r. – sprzeciw wniesio-
ny przez Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego od decyzji Stołecznego Konserwatora Zabytków 
w sprawie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew (Informacja 7-9/
2006, str. 101).

Wniosek uwzględniony (decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 5.01.2007 r. stwierdzająca nieważność decyzji 
Stołecznego Konserwatora Zabytków z dnia 14.12.2005 r.) 
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VI. WNIOSKI DO TRYBUNAŁU 
KONSTYTUCYJNEGO. ZGŁOSZENIA UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIACH W SPRAWIE SKARG 
KONSTYTUCYJNYCH

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

RPO-542481-VII/06 z dnia 2 stycznia 2007  r. - w sprawie wi-
dzeń z tymczasowo aresztowanymi (sygn. akt K 1/07).

Rzecznik wniósł o stwierdzenie niezgodności art. 217 § 1 Kodeksu kar-
nego wykonawczego z art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP 
oraz z art. 37 lit. c Konwencji o Prawach Dziecka, a także z art. 45 ust. 
1, art. 77 ust. 2, art. 78 Konstytucji RP i art. 13 w związku z art. 8 ust. 1 
Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. 

Zaskarżony przepis stanowi, że tymczasowo aresztowany może uzy-
skać widzenie po wydaniu zarządzenia o zgodzie na widzenie przez 
organ, do którego dyspozycji pozostaje. Przepis ten nie określa prze-
słanek, którymi powinien kierować się organ odmawiając zgody na 
widzenie z członkami rodziny. Do Rzecznika wpływają skargi dotyczą-
ce odmowy wyrażenia zgody na widzenie członków rodziny oraz osób 
bliskich z osobami tymczasowo aresztowanymi. Skarżący wskazują, 
iż w sposób arbitralny odmawia się im widzenia z osobą najbliższą, 
która została tymczasowo aresztowana. Wskazują również, iż nie dys-
ponują środkiem prawnym pozwalającym na zaskarżenie tej odmowy. 
Tymczasowo aresztowany może złożyć skargę do sądu na zarządzenie 
sędziego o odmowie zgody na widzenie, natomiast członkowie rodziny 
i osoby bliskie nie mają takiej możliwości. Zdaniem Rzecznika zasadą 
powinno być udzielenie widzenia, a wyjątkiem od tej zasady odmowa 
widzenia. Brak możliwości uzyskania widzenia przez członków rodzi-
ny oraz osoby bliskie nabiera szczególnego wymiaru z uwagi na długo-
trwałość stosowania w Polsce tymczasowego aresztowania. 

RPO-545868-II/06 z dnia 15 stycznia 2007 r. – w sprawie od-
powiedzialności karnej za publiczne pomawianie Narodu Polskiego 
o udział, organizowanie lub odpowiedzialność za zbrodnie komuni-
styczne lub nazistowskie (sygn. akt K 5/07). 
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Rzecznik wniósł o stwierdzenie niezgodności art. 37 ustawy z dnia 
18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bez-
pieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów 
z art. 54 ust. 1 i art. 73 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. 

Zaskarżony przepis wprowadza do Kodeksu karnego art. 132a 
w następującym brzmieniu: „kto publicznie pomawia Naród Polski 
o udział, organizowanie lub odpowiedzialność za zbrodnie komuni-
styczne lub nazistowskie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 
3”. Stosownie do art. 54 ust. 1 Konstytucji RP każdemu zapewnia 
się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpo-
wszechniania informacji. Natomiast art. 73 Konstytucji RP gwarantu-
je każdemu wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz 
ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzy-
stania z dóbr kultury. Zarówno wolność słowa, jak też wolność badań 
naukowych mogą podlegać ograniczeniom, które jednak powinny od-
powiadać warunkom określonym w art. 31 ust. 3 Konstytucji. Zda-
niem Rzecznika, fakty z najnowszej historii Polski powinny podlegać 
ocenie naukowej historyków, a nie ocenie prokuratorskiej. Bezpośred-
nim skutkiem wejścia w życie art. 132a Kodeksu karnego może być 
zaniechanie bądź ograniczenie prowadzenia badań naukowych nad 
najnowszą historią Polski. 

RPO-513178-II/05 z dnia 15 stycznia 2007 r. – w sprawie upraw-
nień straży gminnej (miejskiej) do wykonywania czynności z zakresu 
kontroli ruchu drogowego (sygn. akt U 1/07). 

Rzecznik wniósł o stwierdzenie, iż przepisy § 17 ust. 1 lit. c oraz 
§ 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji z dnia 30.12.2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego są 
niezgodne z art. 131 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, a tym 
samym z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Zaskarżone przepisy rozporzą-
dzenia, formułując uprawnienia z zakresu kontroli ruchu drogowego 
dla strażników straży gminnych (miejskich) inne niż wynikają bezpo-
średnio z ustawy - Prawo o ruchu drogowym, wykraczają poza zakres 
delegacji ustawowych zawartych w art. 131 ust. 1 tej ustawy. 

RPO-530914-V/06 z dnia 19 stycznia 2007 r. – w sprawie pro-
blemów właścicieli budynków z odzyskaniem lokali mieszkalnych za-
siedlonych przez policjantów (sygn. akt K 7/07). 

Do Rzecznika wpływają skargi od właścicieli budynków mieszkal-
nych, w których lokale zostały zasiedlone przez funkcjonariuszy Po-
licji na podstawie decyzji administracyjnych wydanych w przeszłości 
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przez organy podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji. Skarżący zwracają uwagę, iż pomimo podejmowanych interwencji 
nie są w stanie doprowadzić do odzyskania prawa do dysponowania 
tymi mieszkaniami. Na tle skarg wyłonił się problem zgodności z Kon-
stytucją rozwiązań prawnych regulujących zasady zwalniania lokali 
mieszkalnych położonych w budynkach prywatnych, które w prze-
szłości zostały zasiedlone przez funkcjonariuszy milicji, a obecnie po-
licjantów, na podstawie wydanych przydziałów. 

Rzecznik wniósł o stwierdzenie niezgodności art. 90 ust. 1-5 usta-
wy o Policji w zakresie, w jakim odnoszą się do dalszego beztermino-
wego dysponowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji oraz podległe mu organy użytkowanymi dotychczas lokalami 
mieszkalnymi w domach stanowiących własność prywatną z art. 64 
w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. 

RPO-513931-I/06 z dnia 27 lutego 2007 r. – w sprawie udzie-
lania przez sądy zabezpieczenia powództwa polegającego na zakazie 
publikacji w sprawach o ochronę dóbr osobistych z udziałem pra-
sy, co stanowi nieproporcjonalne ograniczenie konstytucyjnej zasady 
wolności wypowiedzi (sygn. akt K 13/07). 

Rzecznik wniósł o stwierdzenie niezgodności art. 755 § 2 ustawy 
– Kodeks postępowania cywilnego z art. 14 oraz 54 ust. 1 w związku 
z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. 

Przepis art. 755 § 2 k.p.c. stanowi, że w sprawach przeciwko środ-
kom społecznego przekazu o ochronę dóbr osobistych, sąd odmówi 
udzielenia zabezpieczenia polegającego na zakazie publikacji, jeżeli 
zabezpieczeniu sprzeciwia się ważny interes publiczny. Udzielenia za-
bezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, 
jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu 
zabezpieczenia. Konsekwencją zastosowania tego przepisu jest wyda-
nie orzeczenia zakazującego publikacji na czas trwania postępowania 
sądowego o osobach, których działalność z racji ich roli i sprawowa-
nych funkcji znajduje się w centrum zainteresowania opinii publicz-
nej. W oparciu o przesłanki wynikające z art. 755 § 2 k.p.c. sąd wydał 
postanowienie zakazujące dziennikarzowi Tygodnika Podhalańskiego 
publikacji o współpracy kustosza sanktuarium na Krzeptówkach ze 
Służbą Bezpieczeństwa, uzasadniając decyzję obawą o naruszenie 
dóbr osobistych duchownego. Ograniczenia praw i wolności konstytu-
cyjnych mogą być wprowadzane, ale w zakresie niezbędnym i muszą 
być traktowane w kategoriach wyjątków. Tymczasem kwestionowany 
przepis odwraca tę zasadę. W trosce o ochronę praw i wolności innych 
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osób, ustawodawca w art. 755 § 2 k.p.c. jako zasadę ustanowił zakaz 
publikacji. Od tej zasady sąd może odstąpić wyjątkowo i to nie w imię 
wolności wypowiedzi, lecz ważnego interesu publicznego. 

RPO-526397-VI/06 z dnia 14 marca 2007 r. – w sprawie zasad 
zwrotu nadwyżki podatku VAT (sygn. akt K 16/07). 

Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, 
zwrot różnicy podatku naliczonego nad należnym powinien nastąpić 
na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na tery-
torium kraju wskazanym w zgłoszeniu identyfikacyjnym, w terminie
60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika. Jeżeli zasadność 
zwrotu wymaga dodatkowego sprawdzenia, naczelnik urzędu skarbo-
wego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia postępowa-
nia wyjaśniającego. Jeżeli postępowanie potwierdzi zasadność zwro-
tu, urząd skarbowy przekazuje podatnikowi należną kwotę z odset-
kami, w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej 
w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na 
raty. Zastosowana w zaskarżonym przepisie konstrukcja wydłużenia 
terminu zwrotu różnicy podatku pozostawia organowi podatkowemu 
całkowitą dowolność w tej materii. Nie precyzuje bowiem, w jakich 
sytuacjach zachodzi potrzeba przeprowadzenia dodatkowego spraw-
dzenia. Stanowi to naruszenie art. 2 Konstytucji RP, z którego wynika 
nakaz przestrzegania przez ustawodawcę zasad poprawnej legislacji 
oraz naruszenie art. 64 Konstytucji RP (ochrona prawa własności).

W sprawie wcześniej złożonego wniosku:

RPO-526299-III/06 z dnia 7 kwietnia 2006 r. – zgłoszenie udzia-
łu w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Grażyny G. doty-
czącej zasad przyznawania premii uznaniowej w okresie pobierania 
zasiłku chorobowego (sygn. akt SK 16/06) (Informacja 4-6/2006, 
str. 97).

Rzecznik pismem procesowym z dnia 14.02.2007 r. zmodyfiko-
wał sentencję stanowiska z dnia 7.04.2006 r.: „art. 41 ust. 1 ustawy 
z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa w zakresie, w jakim nie 
przewiduje, że przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowe-
go nie uwzględnia tylko tych składników wynagrodzenia, do których 
pracownik ma prawo w myśl układów zbiorowych pracy lub przepi-
sów płacowych, a składniki te są wypłacone za okres pobierania za-
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siłku, jest niezgodny z art. 67 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 32 ust. 
1 Konstytucji.”

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

RPO-465983-VI/04 z dnia 14 grudnia 2004 r. - sprawie gwaran-
cji zapłaty za roboty budowlane (Informacja 10-12/2004, str. 85).

Wniosek częściowo uwzględniony (wyrok z dnia 27.11.2006 r., 
sygn. akt K 47/04).

RPO-453009-VI/03 z dnia 21 kwietnia 2005 r. – w sprawie ogra-
niczeń ważności karty drogowej (Informacja 4-6/2005, str. 80). 

Postępowanie umorzone z powodu wcześniejszej zmiany prze-
pisów (postanowienie z dnia 11.01.2007 r., sygn. akt U 3/05). 

RPO-491629-XI/05 z dnia 27 lipca 2005 r. – w sprawie bra-
ku uprawnienia osoby ubezwłasnowolnionej do zgłoszenia wniosku 
o wszczęcie postępowania o uchylenie lub zmianę ubezwłasnowolnie-
nia (Informacja 7-9/2005, str. 74).

Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 7.03.2007 r., sygn. akt K 
28/05). 

RPO-518696-V/05 z dnia 5 czerwca 2006 r. - w sprawie zbyt 
krótkiego terminu do wniesienia roszczenia odszkodowawczego 
w sprawach podatkowych (Informacja 4-6/2006, str. 94). 

Postępowanie umorzone z powodu wcześniejszej zmiany prze-
pisów (postanowienie z dnia 15.01.2007 r., sygn. akt K 17/06). 

RPO-541272-XI/06 z dnia 2 października 2006 r. – w sprawie 
tzw. amnestii maturalnej (Informacja 10-12/2006, str. 113). 

Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 16.01.2007 r., sygn. akt U 
5/06). Wyrok został ogłoszony w Dzienniku Ustaw z dnia 22 stycznia 
2007 r., Nr 10, poz. 70. Zaskarżone przepisy tracą moc obowiązującą 
z upływem 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw.

W okresie objętym Informacją Rzecznik Praw Obywatelskich 
przystąpił do następujących skarg konstytucyjnych:
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RPO-546730-I/06 z dnia 23 stycznia 2007 r. – zgłoszenie udziału 
w postępowaniu ze skargi konstytucyjnej Grzegorza G. dotyczącej kompe-
tencji asesora w polskim wymiarze sprawiedliwości (sygn. akt SK 92/06).

Rzecznik przedstawił następujące stanowisko: art. 135 § 1 usta-
wy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, zezwalający Ministrowi 
Sprawiedliwości za zgodą kolegium sądu okręgowego na powierzenie 
asesorowi sądowemu pełnienia czynności sędziowskich w sądzie re-
jonowym na czas określony, nieprzekraczający czterech lat, jest nie-
zgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 175 ust. 1, art. 179,  a także 
niezgodny z art. 32 Konstytucji RP. Ponadto art. 134 § 5 tej ustawy 
uprawniający Ministra Sprawiedliwości do zwolnienia asesora sądo-
wego, po uprzednim wypowiedzeniu, za zgodą kolegium sądu okręgo-
wego, jest niezgodny z art. 180 ust. 1 i 2 Konstytucji RP. 

RPO-547501-I/06 z dnia 23 stycznia 2007 r. - zgłoszenie udzia-
łu w postępowaniu ze skargi konstytucyjnej Piotra K., Stanisława S. 
i Anny S. dotyczącej kompetencji asesora w polskim wymiarze spra-
wiedliwości (sygn. akt SK 95/06). 

RPO-547500-III/06 z dnia 23 stycznia 2007 r. - zgłoszenie 
udziału w postępowaniu ze skargi konstytucyjnej Haliny S. dotyczącej 
podstawy wymiaru emerytury (sygn. akt SK 96/06). 

Rzecznik przedstawił następujące stanowisko: art. 15 ust. 1 
w związku z ust. 6 oraz art. 16 ustawy o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest niezgodny z art. 67 ust. 1 
w związku z art. 2 Konstytucji RP. 

RPO-548544-IV/07 z dnia 1 marca 2007 r. - zgłoszenie udziału 
w postępowaniu ze skargi konstytucyjnej Spółki AR-GIPS Sp. z o.o. 
dotyczącej braku wymogu pisemnego uzasadnienia postanowienia 
o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej - ograniczenie prawa do sądu 
(sygn. akt SK 1/07). 

Rzecznik przedstawił następujące stanowisko: art. 398 (9) § 2 usta-
wy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego jest nie-
zgodny z art. 2 w związku 

z art. 45 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. 

RPO-544411-IV/06 z dnia 1 marca 2007 r. - zgłoszenie udziału 
w postępowaniu ze skargi konstytucyjnej Bożeny K. dotyczącej braku 
wymogu pisemnego uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia 
skargi kasacyjnej - ograniczenie prawa do sądu (sygn. akt SK 2/07). 
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Rzecznik przedstawił następujące stanowisko: art. 398 (9) § 2 ustawy 
z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego jest niezgodny 
z art. 2 w związku z art. 45 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. 

RPO-548933-I/07 z dnia 14 marca 2007 r. – zgłoszenie udziału 
w postępowaniu ze skargi konstytucyjnej Stanisława S. (sygn. akt SK 
3/07). 

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

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 Ko-
deksu karnego (pomówienie) (Informacja 1-3/2006, str. 97).

Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 9.01.2007 r., sygn. 
akt SK 21/06). Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 30.10.2006 
r. w sprawie o sygn. P 10/06 orzekł, że art. 212 § 1 i 2 ustawy – Ko-
deks karny, są zgodne z art. 14 i art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 
3 Konstytucji RP. Przyczyną umorzenia był fakt, iż Trybunał wydał 
orzeczenie w innej sprawie dotyczącej tego samego przepisu. 

RPO-526298-III/06 z dnia 4 kwietnia 2006 r. - zgłoszenie udzia-
łu w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Anny W. doty-
czącej ustalania podstawy wymiaru emerytury (Informacja 4-6/2006, 
str. 96). 

Skarga konstytucyjna oddalona (wyrok z dnia 11.12.2006 r., 
sygn. akt SK 15/06).

RPO-531954-IV/06 z dnia 7 lipca 2006 r. - zgłoszenie udziału 
w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki z o.o. Projek-
ty Kapitałowe dotyczącej przepisów Kodeksu postępowania cywilne-
go ograniczających egzekucję roszczeń cywilnoprawnych (Informacja 
7-9/2006, str. 106).

Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 24.01.2007 r., 
sygn. akt SK 38/06).
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VII. REAKCJE NA WCZEŚNIEJSZE WYSTĄPIENIA 
RZECZNIKA

1. RPO-515109-IX/05 z dnia 8 marca 2006 r. – w sprawie nie-
jasności przepisów dotyczących nieprzyjmowania do służby w forma-
cjach mundurowych kandydatów posiadających podwójne obywatel-
stwo (Informacja 1-3/2006, str. 58). 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji (28.02.2007 r.) w uzupełnieniu odpowiedzi z dnia 
5.04.2006 r. poinformował, że postulowane przez Rzecz-
nika zmiany przepisów miały być wprowadzone do po-
szczególnych ustaw. Odpowiednie zmiany wprowadzono 
w projekcie ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej 
oraz niektórych innych ustaw, który obecnie znajduje się 
na etapie prac parlamentarnych. W Biurze Ochrony Rzą-
du są prowadzone prace nad projektem nowelizacji usta-
wy o Biurze Ochrony Rządu, w której również mają się 
znaleźć wnioskowane przez Rzecznika zmiany. W przy-
padku podjęcia prac nad nowelizacją ustawy o Policji, 
MSWiA dołoży należytej staranności w celu wyeliminowa-
nia sprzeczności wskazanych przez Rzecznika.   

2. RPO-523142-IX/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r. – w sprawie 
potrzeby zainicjowania działań legislacyjnych zmierzających do likwi-
dacji zapisu przyjętego w art. 1 ust. 1 ustawy o świadczeniu pienięż-
nym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej 
oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR, uzależnia-
jącego uzyskanie prawa do otrzymywania świadczenia deportacyjnego 
od stałego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Pol-
skiej (Informacja 4-6/2006, str. 44). 

Przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji 
i Spraw Wewnętrznych (15.12.2006 r.) w uzupełnieniu 
odpowiedzi z dnia 7.09.2006 r. przekazał stanowisko Mi-
nistra Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie z którym brak 
podstaw uzasadniających konieczność zmiany przepisu 
kwestionowanego przez Rzecznika. 
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3. RPO-540234-VI/06 z dnia 8 września 2006 r. – w sprawie 
przepisów regulujących zwrot niewykorzystanej opłaty wniesionej za 
przejazd pojazdu samochodowego po drogach krajowych (Informacja 
7-9/2006, str. 68).

Minister Transportu (14.12.2006 r.) zgodził się z uwa-
gami Rzecznika dotyczącymi wytycznych do delegacji za-
wartej w przepisie art. 42 ust. 7 ustawy o transporcie 
drogowym. W planowanej na pierwszą połowę 2007 r. no-
welizacji ustawy o transporcie drogowym znajdą się sto-
sowne zapisy zmieniające kwestionowany przepis. 

4. RPO-530788-II/06 z dnia 27 września 2006 r. – w sprawie 
zmuszania Polaków przebywających na terenie Szwecji przez zorgani-
zowane grupy przestępcze z Polski do popełniania przestępstw (Infor-
macja 7-9/2006, str. 81).

Komendant Główny Policji (1.02.2007 r.) w uzupeł-
nieniu wcześniejszej odpowiedzi poinformował, że pro-
kuratura prowadzi w tej sprawie postępowanie przygo-
towawcze.

5. RPO-541862-X/06 z dnia 13 października 2006 r. – w spra-
wie wwozu do Polski odpadów z niektórych państw europejskich (In-
formacja 10-12/2006, str. 30). 

Główny Inspektor Ochrony Środowiska 
(21.02.2007 r.) poinformował, że z dniem przystąpienia 
Polski do Wspólnoty Europejskiej aktem prawnym regu-
lującym zagadnienia transgranicznego przemieszczania 
odpadów stało się rozporządzenie Rady (EWG) Nr 259/93 
z dnia 1.02.1993 r. w sprawie nadzoru i kontroli prze-
syłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty Europejskiej 
oraz poza jej obszar. Ponadto w dniu 2.10.2004 r. weszła 
w życie ustawa o międzynarodowym obrocie odpadami, 
która określa ramy instytucjonalne i organizacyjne wy-
konywania zadań wynikających z ww. rozporządzenia. 
Transport odpadów realizowany bez zastosowania pro-
cedur kontrolnych określonych w rozporządzeniu Rady 
należy uznać za transport nielegalny, stanowiący prze-
stępstwo zagrożone karą z art. 183 Kodeksu karnego. W 
każdym przypadku stwierdzenia nielegalnego transgra-
nicznego przemieszczania odpadów, Wojewódzki Inspek-
tor Ochrony Środowiska wysyła do prokuratury zawiado-
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mienie o popełnieniu przestępstwa. Poważną przeszkodę 
w skutecznym egzekwowaniu przepisów stanowi umarza-
nie postępowań karnych przez prokuratury ze względu na 
niską szkodliwość społeczną czynu. Jeżeli odpady zostały 
wwiezione na terytorium Polski na skutek nielegalnego 
międzynarodowego obrotu odpadami, Główny Inspektor 
Ochrony Środowiska - jeżeli za nielegalny obrót odpada-
mi ponosi odpowiedzialność wysyłający odpady - nakazu-
je odbiorcy odesłanie odpadów do kraju wysyłki lub okre-
śla sposób gospodarowania tymi odpadami na terytorium 
Polski, a jeśli za nielegalny obrót odpadami odpowiedzial-
ność ponosi odbiorca odpadów – Główny Inspektor okre-
śla sposób gospodarowania tymi odpadami na terytorium 
Polski (art. 16 ust. 1 ustawy o międzynarodowym obrocie 
odpadami). Obecnie trwają prace nad projektem nowej 
ustawy o międzynarodowym obrocie odpadami. Zapropo-
nowane rozwiązania pozwolą na bardziej skuteczne kara-
nie sprawców nielegalnego przemieszczania odpadów. 

6. RPO-453872-II/03 z dnia 27 października 2006 r. – w spra-
wie ochrony praw ofiar przemocy w rodzinie (Informacja 10-12/2006,
str. 44). 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
(11.01.2007 r.) poinformowała, że według danych staty-
stycznych za rok 2005, będących w dyspozycji Departa-
mentu Organizacyjnego, na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nie za-
padły prawomocne orzeczenia w stosunku do osoby do-
rosłej. 

7. RPO-528594-VIII/06 z dnia 3 listopada 2006 r. – w sprawie 
warunków zatrudnienia w Stoczni Gdańskiej grupy robotników z Ko-
rei Północnej - kontynuacja wystąpienia z dnia 27.03.2006 r. (Infor-
macja 10-12/2006, str. 46).

Zastępca Głównego Inspektora Pracy (2.02.2007 r.) 
poinformował o czynnościach kontrolnych prowadzonych 
w związku z zatrudnieniem obywateli Korei Północnej 
na terenie Stoczni Gdańskiej. W marcu 2006 r. za nie-
przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa pracy ukarano 
prezesa firmy zatrudniającej tę grupę cudzoziemców, któ-
ra zawarła umowę na wykonanie prac na rzecz Stoczni 
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Gdańskiej. We wrześniu 2006 r. przeprowadzono kontro-
lę w tej firmie, jednak nie stwierdzono naruszeń w za-
kresie organizacji stanowisk pracy i zaplecza higieniczno-
-sanitarnego. Ponadto pracownicy koreańscy posiadają 
wymagane zezwolenia na pracę. 

8. RPO-534590-II/06 z dnia 7 listopada 2006 r. – w sprawie po-
stępowania ułaskawieniowego (Informacja 10-12/2006, str. 47). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo-
ści (02.01.2007 r.) poinformował, że pozostawienie przez 
sąd prośby o ułaskawienie bez dalszego biegu, nie ograni-
cza prawa Prezydenta RP do skorzystania z prawa łaski, 
jeśli prośba taka zostanie skierowana do niego bezpośred-
nio. Norma art. 139 Konstytucji RP nie może być odczy-
tywana jako nakaz stosowania prawa łaski wprost. Tym 
samym nie pozostają z nią w sprzeczności obowiązujące 
zasady postępowania ułaskawieniowego pozostawiające 
Prezydentowi RP decyzję o skorzystaniu z prawa łaski 
w tych tylko sprawach, w których o potrzebie ułaska-
wienia wypowiedział się pozytywnie przynajmniej jeden 
z sądów wydających opinię w danej sprawie i pozwalające 
na pozostawienie prośby o łaskę bez dalszego biegu wów-
czas, gdy zostanie ona zaopiniowana negatywnie. 

9. RPO-536046-VIII/06 z dnia 7 listopada 2006 r. – w sprawie 
potrzeby powołania instytucji polskich „oficerów łącznikowych” przy 
ministerstwach właściwych ds. zatrudnienia w państwach „Starej” 
Unii Europejskiej oraz państwach będących w strukturach Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego, w których zatrudniani są licznie oby-
watele polscy (Informacja 10-12/2006, str. 49).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicz-
nych (12.12.2006 r.) poinformował, że z przeprowadzo-
nego przez polskie placówki dyplomatyczne rozeznania 
wynika, że żadne z państw stanowiących obecnie cel pol-
skiej emigracji zarobkowej nie stosowało praktyki przyj-
mowania przedstawicieli innych państw w swoich resor-
tach pracy. Część państw posiada doświadczenie w kiero-
waniu do swoich ambasad urzędników ds. pracy i spraw 
społecznych. Jednocześnie przedstawiono rozmaite kon-
cepcje realizacji projektu skierowania specjalistów ds. 
pracy do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
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o największej liczbie polskich pracowników: rozwiązanie 
przyjęte w Portugalii (stanowiska radców i attaché spo-
łecznych przy ambasadach portugalskich), proponowana 
przez Rzecznika Praw Obywatelskich koncepcja oficerów 
łącznikowych w krajach EOG zatrudnionych w minister-
stwach ds. pracy, koncepcja Ministerstwa Pracy i Polity-
ki Społecznej utworzenia w ambasadach stanowiska ds. 
pracy oraz koncepcja stanowiska konsula ds. pracy. 

10. RPO-523022-VI/06 z dnia 7 listopada 2006 r. – w sprawie 
faktur wystawianych abonentom przez TP S.A., zawierających rozli-
czenie zbiorcze za kilka lub kilkanaście miesięcy (Informacja 10-12/
2006, str. 47).

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
(13.03.2007 r.) poinformowała, że TP S.A. przekazała 
dane na temat skali zjawiska i podjętych działań napraw-
czych. Ponadto, na prośbę Urzędu, każdy klient, który 
otrzymuje fakturę zawierającą zbiorcze rozliczenie płat-
ności, otrzymuje jednocześnie list od TP S.A. tłumaczący 
przyczynę tak późnego dochodzenia zobowiązań finanso-
wych przez Spółkę i ma możliwość wystąpić o rozłożenie 
tej zaległości na raty. Powyższe działania nie wynikają 
z przepisów prawa i są przykładem działań prokonsu-
menckich Prezesa UKE. 

11. RPO-508492-V/06 z dnia 14 listopada 2006 r. – w sprawie 
mieszkań zakładowych (Informacja 10-12/2006, str. 52). 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa 
(22.01.2007 r.) poinformował, że zgodnie z zaleceniem 
Prezesa Rady Ministrów w resorcie budownictwa opra-
cowano projekt ustawy, która ma na celu rozwiązanie 
problemu byłych mieszkań zakładowych, m.in. poprzez 
wsparcie finansowe gmin chcących odkupić od prywat-
nych właścicieli byłe mieszkania zakładowe. Projekt usta-
wy przewiduje, że gminy te mogą uzyskać kredyty prefe-
rencyjne ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowe-
go. Ponadto problematykę byłych mieszkań zakładowych 
regulują przepisy ustawy z dnia 7.07.2005 r. o zmianie 
niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nie-
ruchomości. Realizacja tych przepisów napotyka jednak 
na problemy, głównie na etapie postępowań sądowych 
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dotyczących stwierdzenia naruszenia prawa lub interesu 
prawnego osób fizycznych zajmujących byłe mieszkania 
zakładowe. Ponadto przepisy ustawy z dnia 21.06.1990 r. 
o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem 
Skarbu Państwa lub innych państwowych osób praw-
nych mogą stanowić podstawę wystąpienia z roszczeniem 
przez najemcę, którego interes prawny został naruszony 
przy sprzedaży budynków. 

12. RPO-532014-IV/06 z dnia 14 listopada 2006 r. – w sprawie 
uregulowania kwestii wymogów programowych dla studiów podyplo-
mowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (Infor-
macja 10-12/2006, str. 53).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Budownic-
twa (15.02.2007 r.) poinformował, że podjęcie działań 
w kierunku zmiany art. 196 ustawy o gospodarstwie nie-
ruchomościami wydaje się obecnie utrudnione. W dniu 
21.11.2006 r. został bowiem przyjęty na posiedzeniu Ko-
mitetu Rady Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy 
o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw. Rada Ministrów rozpatrzyła projekt 
na posiedzeniu w dniu 19.12.2006 r. Obecnie kwestia ta 
może być przedmiotem dodatkowej analizy oraz ewen-
tualnie przedmiotem odrębnych prac legislacyjnych. 
W trakcie prac nad projektem ustawy nie była podnoszo-
na kwestia zmiany tego przepisu. 

13. RPO-539608-IX/06 z dnia 15 listopada 2006 r. – w spra-
wie dokumentów poświadczających posiadanie prawa oraz pobieranie 
renty rodzinnej po żołnierzu zawodowym (Informacja 10-12/2006, 
str. 55). 

Minister Obrony Narodowej (28.03.2007 r.) poin-
formował, że resort obrony narodowej podjął niezbędne 
działania mające rozwiązać problem sygnalizowany przez 
Rzecznika. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 6.03.2007 r. zmieniającym rozporządzenie w spra-
wie trybu postępowania i właściwości organów w spra-
wach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych 
oraz uprawnionych członków ich rodzin dokonano zmia-
ny brzmienia § 26 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony 
Narodowej z dnia 23.02.2004 r., polegającej na usunięciu 
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po wyrazie „renty” wyrazu „inwalidzkiej”. Spowodowało to 
rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do posiadania le-
gitymacji emeryta – rencisty o osoby pobierające wojsko-
wą rentę rodzinną. Rozporządzenie z dnia 6.03.2007 r. 
wejdzie w życie z dniem 3.04.2007 r. 

14. RPO-542673-III/06 z dnia 17 listopada 2006 r. – w sprawie 
pomocy dla gospodarstw rolnych dotkniętych skutkami suszy (Infor-
macja 10-12/2006, str. 57).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Roz-
woju Wsi (15.01.2007 r.) poinformował, że osoby, które 
poza prowadzeniem gospodarstwa rolnego są jednocze-
śnie zatrudnione lub podjęły pozarolniczą działalność 
i w związku z tym są objęte ubezpieczeniem społecznym 
w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecz-
nych, w przypadku wystąpienia suszy, która spowodowała 
szkody w ich gospodarstwach rolnych, mają zapewnione 
dochody wynikające ze stosunku pracy lub prowadzonej 
działalności gospodarczej. Spadek dochodów z działalno-
ści rolniczej spowodowany szkodami w uprawach rolnych 
nie jest zatem dla tych osób tak dotkliwy jak w przypad-
ku osób, które uzyskują dochody tylko z prowadzonego 
gospodarstwa rolnego. Warunki udzielania przedmioto-
wej pomocy, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 29.08.2006 r., należy uznać z tego powodu za za-
sadne. Rodziny rolnicze, które nie spełniają wymogów 
określonych w tym rozporządzeniu, mogą ubiegać się 
o przyznanie zasiłków celowych na zasadach ogólnych 
wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Gospodar-
stwa rolne poszkodowane w wyniku suszy mogą ubiegać 
się również o inne formy pomocy: dopłaty do kwalifiko-
wanego materiału siewnego; ulgi w opłatach czynszu 
dzierżawnego; niesankcjonowanie producentów rolnych, 
którzy z powodu suszy nie wywiążą się z limitu produkcji 
mleka; pomoc KRUS w opłacaniu składek na ubezpiecze-
nie; dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych na 
wznowienie produkcji. 

15. RPO-536421-VIII/06 z dnia 20 listopada 2006 r. – w sprawie 
właściwej formy zmiany warunków pracy i płacy nauczycieli miano-
wanych (Informacja 10-12/2006, str. 59). 
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Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Na-
rodowej (5.01.2007 r.) poinformował, że zasady stano-
wienia stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli 
są zdeterminowane postanowieniami ustawy – Karta Na-
uczyciela. Na mocy tych przepisów wysokość wynagro-
dzenia zasadniczego nauczyciela została uzależniona od 
stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji,
wymiaru zajęć obowiązkowych. Przepisy § 8 i 11 odpo-
wiednio – rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 11.05.2000 r. oraz rozporządzenia Ministra Eduka-
cji Narodowej i Sportu z dnia 31.01.2005 r. są przepisami 
przejściowymi. Zostały przyjęte w 2000 r. celem ochrony 
nauczycieli, których wykształcenie nie spełniało już wów-
czas wymaganego standardu wykształcenia. Przepisy te 
przesądziły, że w odniesieniu do nauczycieli, którzy legi-
tymują się jedynie dwuletnimi formami kształcenia, do 
dnia 31.08.2006 r. będzie się ustalać identyczne stawki 
płacowe wynagrodzenia zasadniczego, jak dla nauczycieli 
legitymujących się dyplomem licencjata bez przygotowa-
nia pedagogicznego, bądź dyplomem ukończenia trzylet-
nich kolegiów nauczycielskich. Dla tej grupy nauczycieli 
powołano aż sześcioletni okres przejściowy na uzupeł-
nienie kwalifikacji. Kwestie te nie powinny być wiązane 
z określonymi w Karcie Nauczyciela zasadami rozwiązy-
wania stosunku pracy z nauczycielami, jak również z po-
wszechnymi zasadami przekształcania warunków pracy 
i płacy. Wejście w życie lub zmiana ustawy w zasadzie po-
woduje automatyczną zmianę treści stosunku pracy. Od-
powiednio odnosi się to także do rozporządzenia. Ta część 
stosunku pracy, która wynika wprost z ustawy może być 
co do zasady automatycznie zmieniona, także na nieko-
rzyść pracownika. W tej sytuacji nie jest wymagane wy-
powiedzenie zmieniające. Jeśli w akcie prawnym reguluje 
się kwestie już uprzednio unormowane, obowiązuje zasa-
da powoływania przepisów przejściowych. 

16. RPO-534593-IV/06 z dnia 22 listopada 2006 r. – w sprawie 
zaskarżalności niektórych rozstrzygnięć organów nadzoru budowla-
nego (Informacja 10-12/2006, str. 63).

Minister Budownictwa (15.01.2007 r.) poinformował, 
że nowa ustawa - Prawo budowlane ma zostać przyjęta 
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przez Radę Ministrów w czerwcu 2007 r. Należy sądzić, 
że problem przedstawiony przez Rzecznika zostanie tam 
rozwiązany. 

17. RPO-534838-II/06 z dnia 27 listopada 2006 r. – w sprawie 
wszczynania i prowadzenia przez prokuratury postępowań przygo-
towawczych przeciwko dziennikarzom o czyn z art. 226 § 1 Kodek-
su karnego - znieważenie funkcjonariusza publicznego (Informacja 
10-12/2006, str. 68). 

Zastępca Prokuratora Krajowego (11.01.2007 r.) po-
informował, iż orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego 
z dnia 11.10.2006 r. (sygn. akt P 3/06) będzie miało istot-
ne znaczenie w kwestii ścigania sprawców czynów polega-
jących na znieważeniu funkcjonariusza publicznego lub 
osoby przybranej mu do pomocy. W świetle tego wyroku 
ściganiu z urzędu podlegają wyłącznie czyny polegające 
na znieważeniu funkcjonariusza publicznego podczas 
wykonywania czynności służbowych, a nie w związku 
z tymi czynnościami. W tym drugim przypadku znieważo-
ny funkcjonariusz będzie mógł dochodzić ochrony swych 
praw na drodze postępowania prywatnoskargowego. Ze 
względu na treść przedmiotowego wyroku, umorzono 
śledztwo przeciwko byłemu redaktorowi naczelnemu „Su-
per Expressu” oraz postępowanie przeciwko dziennika-
rzom „Przekroju”, o którym mowa w wystąpieniu Rzecz-
nika. 

18. RPO-541177-II/06 z dnia 27 listopada 2006 r. – w sprawie 
przypadków handlu dziećmi w celu nielegalnej adopcji (Informacja 
10-12/2006, str. 69). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw We-
wnętrznych i Administracji (12.01.2007 r.) poinformo-
wał, że od 1999 r. spośród wszystkich zarejestrowanych 
w jednostkach prokuratury spraw dotyczących handlu 
ludźmi, tylko jedna dotyczyła nielegalnej adopcji dziec-
ka, które miało się narodzić. Grupa Robocza międzyre-
sortowego Zespołu do spraw Zwalczania i Zapobiegania 
Handlowi Ludźmi nie posiada informacji na temat innych 
przypadków procederu opisanego w wystąpieniu Rzecz-
nika. W celu zgromadzenia informacji o skali zjawiska 
planowane jest przeprowadzenie badań w tym zakresie 
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w ramach Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiega-
nia Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008. Na początku 
2007 r. w KGP planowane jest utworzenie dwóch sprzę-
żonych ze sobą baz danych, w których gromadzone in-
formacje dotyczące handlu ludźmi, pedofilii i pornografii
dziecięcej. Bazy danych wejdą w połączenie z odpowied-
nimi bazami danych w EUROPOLU. Pod koniec 2006 r. 
powołano w strukturach Komend Wojewódzkich Policji 
Zespoły ds. zapobiegania i zwalczania przestępstw zwią-
zanych z patologiami społecznymi, w szczególności han-
dlem ludźmi, wykorzystywaniem seksualnym nieletnich 
poniżej 15 roku życia, rozpowszechnianiem pornografii
dziecięcej oraz handlu organami ludzkimi. W odpowie-
dzi poinformowano także o działaniach podejmowanych 
w ramach realizacji Krajowego Programu Zwalczania 
i Zapobiegania Handlowi Ludźmi. 

19. RPO-478347-V/04 z dnia 27 listopada 2006 r. – w sprawie 
lustracji przeprowadzonej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Ziemi Kra-
kowskiej” (Informacja 10-12/2006, str. 67).

Minister Budownictwa (26.02.2007 r.) poinformował, 
że organy samorządowe Spółdzielni realizują procedury 
wynikające z przeprowadzonej lustracji, zmierzające do 
poprawy sytuacji w Spółdzielni. W obecnie obowiązują-
cym stanie prawnym Minister Budownictwa może jedynie 
na podstawie art. 93a § 5 ustawy – Prawo spółdzielcze, 
w przypadku niewykonania przez spółdzielnię mieszka-
niową wniosków z przeprowadzonej lustracji, nakazać 
jej uwzględnienie tych wniosków w terminie 3 miesięcy. 
Dalsze działania Ministerstwa możliwe będą dopiero po 
otrzymaniu informacji Spółdzielni z realizacji wniosków 
polustracyjnych, co powinno nastąpić w pierwszym pół-
roczu 2007 r. 

20. RPO-539146-VI/06 z dnia 30 listopada 2006 r. – w sprawie 
wykonywania zadań zleconych przez jednostki samorządu terytorial-
nego (Informacja 10-12/2006, str. 73).  

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
(08.01.2007 r.) poinformował, że jednostkom samorządu 
terytorialnego przysługuje prawo dochodzenia należnego 
świadczenia wraz z odsetkami w wysokości ustalonej jak 
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dla zaległości podatkowych, w postępowaniu sądowym 
(art. 49 ust. 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego). Przedstawiony przez Rzecznika problem 
interpretacji przepisów nie wydaje się mieć charakteru 
jednostkowego, stąd też kwestia udziału jednostek samo-
rządu terytorialnego w dysponowaniu środkami publicz-
nymi (poprzez zapewnienie odpowiednich środków finan-
sowych na zadania realizowane przez jednostki samorzą-
du terytorialnego) będzie szczegółowo przeanalizowana 
i uregulowana w sposób nie budzący wątpliwości pod-
miotów stosujących dane rozwiązania prawne. 

21. RPO-534698-VI/06 z dnia 30 listopada 2006 r. – w sprawie 
potrzeby umożliwienia wydawania zaświadczeń o uprawnieniach do 
kierowania pojazdami, na czas oczekiwania na wydanie prawa jazdy 
(Informacja 10-12/2006, str. 71). 

Minister Transportu (04.01.2007 r.) poinformował, 
że stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra In-
frastruktury z dnia 21.01.2004 r. w sprawie wydawania 
uprawnień do kierowania pojazdami, organ obowiązany 
jest przekazać producentowi dane niezbędne do wytwo-
rzenia prawa jazdy w terminie 2 dni od otrzymania wyma-
ganych dokumentów. Przypadki oczekiwania od miesiąca 
do trzech miesięcy na wydanie wtórnika prawa jazdy są 
incydentalne i powinny być wyjaśnione jako sprawy in-
dywidualne w trybie nadzoru przez organy samorządo-
we szczebla powiatowego. W ocenie Ministra Transportu 
brak jest uzasadnienia do wprowadzenia dokumentów 
o charakterze tymczasowego prawa jazdy. 

22. RPO-546048-X/06 z dnia 7 grudnia 2006 r. – w sprawie 
opieki paliatywnej nad dziećmi (Informacja 10-12/2006, str. 80). 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
(17.01.2007 r.) poinformował, że kwestionowany przepis 
zarządzenia Prezesa NFZ Nr 89/2006 z dnia 19.09.2006 r. 
określający warunki udzielania świadczeń przez personel 
pielęgniarski został wprowadzony na wniosek Polskiego 
Towarzystwa Opieki Paliatywno-Hospicyjnej. Za utrzy-
maniem tego przepisu jest również konsultant krajowy 
w dziedzinie medycyny paliatywnej. Jednocześnie Mini-
sterstwo Zdrowia zwróciło się do NFZ o dokonanie analizy 
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opieki pielęgniarskiej nad pacjentami domowego hospi-
cjum dla dzieci. Zgodnie z wyjaśnieniami NFZ zasadne 
jest utrzymanie przepisu „zwiększenie liczby pacjentów 
nienowotworowych powyżej 40% w przypadku dzieci cho-
rujących na inne schorzenia bez nadziei na wyleczenie 
jest możliwe po uzyskaniu zgody oddziału wojewódzkiego 
Funduszu”, z uwagi na fakt, że do objęcia świadczeniami 
w ramach hospicjum domowego dla dzieci kierowana była 
coraz większa liczba dzieci z chorobami nienowotworo-
wymi. Ministerstwo Zdrowia prowadzi prace nad projek-
tem rozporządzenia w sprawie standardów postępowania 
i procedur medycznych z zakresu opieki paliatywno-ho-
spicyjnej w zakładach opieki zdrowotnej. 

23. RPO-462665-II/04 z dnia 7 grudnia 2006 r. – w sprawie 
naruszania przez pracodawców praw osób zatrudnionych (Informacja 
10-12/2006, str. 78).

Zastępca Prokuratora Generalnego (22.01.2007 r.) 
udzielił szczegółowych informacji na temat prowadzo-
nych postępowań karnych dotyczących naruszania przez 
pracodawców praw osób zatrudnionych, w sprawach, 
których dotyczyło wystąpienie Rzecznika. Ponadto po-
informował, że prokuratura współpracuje od wielu lat 
z Państwową Inspekcją Pracy w celu zapewnienia skutecz-
nej ochrony pokrzywdzonych w wyniku przestępstw prze-
ciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową. 

24. RPO-545822-III/06 z dnia 11 grudnia 2006 r. – w sprawie 
potrzeby ustawowego uregulowania definicji „zamieszkania” w celu 
uniknięcia rozbieżnej praktyki stosowania przepisów o podleganiu 
ubezpieczeniu zdrowotnemu przez osoby czasowo przebywające na 
terenie państw trzecich (Informacja 10-12/2006, str. 83).  

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
(19.01.2007 r.) poinformował, że w sprawie przedstawio-
nej w wystąpieniu Rzecznika, ZUS powinien uwzględnić 
art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie 
z tym przepisem obywatel Polski, pobierający polską ren-
tę lub emeryturę jest objęty ubezpieczeniem emerytalnym 
i rentowym oraz, zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 16 tej usta-
wy, obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.  
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25. RPO-546726-VII/06 z dnia 15 grudnia 2006 r. – w sprawie 
widzeń osób tymczasowo aresztowanych z małoletnimi dziećmi (Infor-
macja 10-12/2006, str. 85). 

Zastępca Prokuratora Generalnego (19.01.2007 r.) 
poinformował, że zawarte w wystąpieniu Rzecznika uwa-
gi dotyczące zasad udzielania zezwoleń na widzenie ma-
łoletnich dzieci z tymczasowo aresztowanymi rodzicami 
przekazano prokuratorom apelacyjnym w celu przedsta-
wienia informacji o praktyce stosowanej w tym zakresie 
w podległych im jednostkach organizacyjnych prokuratu-
ry. We wszystkich informacjach wskazano, że udzielanie 
tych widzeń jest regułą. Tylko w nielicznych przypadkach 
odmawiano takiej zgody. Zwykle dotyczyło to sytuacji, gdy 
dziecko było osobą pokrzywdzoną przestępstwem, którego 
popełnienie zarzucono tymczasowo aresztowanemu rodzi-
cowi. Praktykę tę potwierdzają dane statystyczne. Jedno-
cześnie Zastępca Prokuratora Generalnego zapewnił, iż 
prokuratorzy, przy rozpatrywaniu wniosków na widzenie 
z małoletnimi, będą uwzględniać stanowisko Rzecznika. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedli-
wości (21.02.2007 r.) poinformował w uzupełnieniu 
wyjaśnień udzielonych przez Zastępcę Prokuratora Ge-
neralnego, że Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało 
stanowisko Rzecznika do wszystkich Prezesów Sądów 
Apelacyjnych i zwróciło się o nadesłanie informacji, jaka 
praktyka stosowana jest w tej kwestii na obszarach wła-
ściwości poszczególnych apelacji. Z udzielonych odpowie-
dzi wynika, że widzenia tymczasowo aresztowanych z ich 
małoletnimi dziećmi udzielane są z zachowaniem zasady 
wskazanej w art. 87a k.k.w., a więc z uwzględnieniem po-
trzeby inicjowania, zacieśniania i podtrzymywania więzi 
uczuciowej. Odmowy takich widzeń zdarzają się spora-
dycznie. Podkreślić należy, że prawo umożliwia poddanie 
kontroli decyzji o odmowie udzielenia widzenia, poprzez 
wniesienie skargi, o jakiej mowa w art. 7 k.k.w.

26. RPO-544990-IV/06 z dnia 15 grudnia 2006 r. – w sprawie 
ustanawiania obrońcy z urzędu  oraz obowiązku uiszczenia opłaty 
podstawowej (Informacja 10-12/2006, str. 84). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo-
ści (17.01.2007 r.) poinformował, że problem ogranicze-
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nia prawa do sądu osobom, które nie są w stanie ponieść 
ciężaru opłaty podstawowej został dostrzeżony przez Mi-
nistra Sprawiedliwości. W związku z powyższym podjęto 
inicjatywę ustawodawczą zmierzającą do zmiany ustawy 
z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych. Przyjęta przez Senat w dniu 11.01.2007 r. no-
welizacja wprowadza całkowite zwolnienie od kosztów są-
dowych strony, która nie jest w stanie ich ponieść. Moż-
liwość uzyskania profesjonalnej pomocy prawnej z urzę-
du powinna być uzależniona od możliwości finansowych
strony o nią się ubiegającej. Nawet gdy strona nie składa-
ła wcześniej wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych 
i uiściła niewielką opłatę sądową od pozwu, a następnie 
uznała, że nie jest w stanie samodzielnie dochodzić swych 
praw, może na każdym etapie postępowania wnosić 
o ustanowienie dla niej profesjonalnego pełnomocnika 
z urzędu. Sąd każdorazowo oceni zasadność tego wnio-
sku, mając na uwadze szczegółowe dane o stanie rodzin-
nym, majątku i źródłach utrzymania osoby składającej 
wniosek. Obowiązujące w tym zakresie rozwiązania praw-
ne są zatem wystarczające. 

27. RPO-544804-IX/06 z dnia 15 grudnia 2006 r. – w sprawie 
kontroli przestrzegania praw i wolności obywatelskich żołnierzy peł-
niących służbę w Ośrodku Szkolenia Kierowców 2. Brygady Zmecha-
nizowanej – Czarne (Informacja 10-12/2006, str. 86). 

Dowódca Wojsk Lądowych (15.01.2007 r.) poin-
formował, że z dniem 2.01.2007 r. do pełnienia służby 
w tej jednostce zostało skierowanych 5 oficerów – lekarzy. 
Zostanie utworzony również dodatkowy etat psychoprofi-
laktyka. Dowódca Wojsk Lądowych powiadomił Ministra 
Obrony Narodowej o potrzebie rozwiązania problemu wa-
katów lekarzy w jednostkach wojskowych. W celu popra-
wy obsługi w zakresie żywienia, 2. Brygada Zmechanizo-
wana otrzyma 16 etatów stanowisk kucharzy. Przyznanie 
miesięcznego dodatku służbowego dla dowódcy kursu 
i szefa kursu wymagałoby zmiany rozporządzenia Mini-
stra Obrony Narodowej z dnia 8.06.2004 r. w sprawie 
dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawo-
dowych. W Dowództwie Wojsk Lądowych powołana jest 
grupa robocza, która wypracowuje propozycje w zakre-
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sie usprawnienia naboru, szkolenia i przebiegu służby 
podoficerów i szeregowych zawodowych. Dowódca Wojsk 
Lądowych wystąpił z wnioskiem do Ministra Obrony Na-
rodowej o ujęcie problematyki korpusu szeregowych za-
wodowych w ramach jednego z najbliższych posiedzeń 
kierownictwa MON. 

28. RPO-547239-III/06 z dnia 18 grudnia 2006 r. – w sprawie 
zadośćuczynienia dla działaczy opozycji z lat 80-tych (Informacja 
10-12/2006, str. 86).

Minister Pracy i Polityki Społecznej (10.01.2007 r.) 
poinformowała o trwających konsultacjach projektu za-
łożeń reformy prawa kombatanckiego, które przewidują 
utworzenie nowej kategorii osób represjonowanych, do 
której zaliczone zostałyby osoby prowadzące w latach 
1944-1989 działalność na rzecz odzyskania przez Pol-
skę niepodległości i suwerenności, respektowania praw 
człowieka lub wprowadzenia ustroju demokratycznego. 
Wstępnie założono, że osoby te byłyby beneficjentami
ustawy z dnia 24.01.1991 r. o kombatantach oraz nie-
których osobach będących ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego. Zakończenie prac nad założenia-
mi przewiduje się na początku stycznia 2007 r., po czym 
przedłożone zostaną Radzie Ministrów. 

29. RPO-546030-XI/06 z dnia 19 grudnia 2006 r. – w sprawie 
opłat sądowych w sprawach o ustalenie ojcostwa lub macierzyństwa 
(Informacja 10-12/2006, str. 87).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
(23.01.2007 r.) potwierdziła, że z uwagi na obowiązujące 
uregulowania może powstać wątpliwość co do wysokości 
pobieranej opłaty w sprawach o ustalenie ojcostwa. Mini-
sterstwo Sprawiedliwości dotychczas nie przeprowadzało 
analiz dotyczących tej problematyki. Kwestie związane 
z prawidłowością naliczania wysokości opłat sądowych 
w postępowaniu cywilnym, w tym opłat w sprawach 
o ustalenie ojcostwa i macierzyństwa zostały uwzględ-
nione w kierunkach nadzorczych na 2007 r. O wynikach 
działań nadzorczych Rzecznik zostanie niezwłocznie po-
informowany. 
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30. RPO-546145-XI/06 z dnia 21 grudnia 2006 r. – w sprawie 
niemożności uzyskania na rzecz dziecka zasiłku rodzinnego i dodat-
ków przewidzianych w ustawie o świadczeniach rodzinnych, w sytu-
acji, gdy jedno z rodziców nie złoży rocznego zeznania podatkowego 
w urzędzie skarbowym (Informacja 10-12/2006, str. 88).

Minister Pracy i Polityki Społecznej (2.02.2007 r.) 
poinformowała, że osoba ubiegająca się o świadczenia 
rodzinne na dzieci, pozostająca w związku małżeńskim, 
powinna dołączyć do wniosku zaświadczenie z urzędu 
skarbowego o dochodach współmałżonka. Jeżeli małżo-
nek w roku kalendarzowym, z którego dochód stanowi 
podstawę ustalania prawa do świadczeń rodzinnych, nie 
osiągnął żadnych dochodów, wystarczające jest dołącze-
nie do wniosku oświadczenia o nieosiągnięciu dochodu. 
W sytuacji gdy właściwy organ zażądał zaświadczenia 
z urzędu skarbowego, pomimo że małżonek nie złożył 
zeznania podatkowego, urząd skarbowy nie jest w sta-
nie wydać odpowiedniego zaświadczenia. W postanowie-
niu o odmowie wydania zaświadczenia urząd informuje 
o przyczynach odmowy. Jeżeli przyczyną niedostarcze-
nia wymaganego dokumentu przez osobę ubiegającą się 
o świadczenia rodzinne jest brak kontaktu z małżon-
kiem, organ realizujący świadczenia rodzinne może na 
podstawie art. 299 Ordynacji podatkowej zwrócić się do 
właściwego urzędu skarbowego o wydanie zaświadczenia 
o dochodach małżonka. Jeżeli nie można dostarczyć do-
kumentów z powodu zaginięcia małżonka, do wniosku 
o świadczenia rodzinne dołącza się zaświadczenie Policji, 
a w przypadku cudzoziemców – obywateli państw człon-
kowskich UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
zaświadczenie właściwej instytucji. 

31. RPO-546847-II/06 z dnia 21 grudnia 2006 r. – w sprawie po-
trzeby wprowadzenia do polskiego systemu prawnego środka, który stro-
na postępowania przygotowawczego mogłaby wykorzystać w przypadku 
przewlekłości tego postępowania (Informacja 10-12/2006, str. 87). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo-
ści (1.03.2007 r.) poinformował, że istniejące instrumen-
ty prawne w postaci prawidłowo funkcjonującego nad-
zoru służbowego, jak i mechanizmów kontroli sądowej, 
przy ich właściwym stosowaniu, pozwalają na skuteczne 
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prowadzenie i zakończenie postępowania przygotowaw-
czego bez nieuzasadnionej zwłoki. Należy jednak wziąć 
pod uwagę racje przedstawione przez Rzecznika, że me-
chanizmy wynikające z Kodeksu postępowania karne-
go, ukierunkowane na przeciwdziałanie przewlekłości 
postępowania przygotowawczego mogą być niekiedy po-
strzegane jako niespełniające standardów ochrony praw 
człowieka przewidzianych przez Europejską Konwencję 
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. 
Minister Sprawiedliwości rozważy więc podjęcie działań 
w kierunku oceny możliwości wprowadzenia do polskiego 
porządku prawnego środka polegającego na uruchomie-
niu kontroli postępowania przygotowawczego pod katem 
respektowania prawa strony do rozpoznania sprawy bez 
nieuzasadnionej zwłoki. 

32. RPO-545487-X/06 z dnia 22 grudnia 2006 r. – w sprawie 
potrzeby podjęcia działań na rzecz poprawy warunków obsługi in-
teresantów przez Konsulat Generalny RP we Lwowie (Informacja 
10-12/2006, str. 88). 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicz-
nych (17.01.2007 r.) poinformował, że polskie urzędy 
konsularne na Ukrainie wydały w 2006 r. ponad 635 tys. 
wiz, z tego Konsulat Generalny RP we Lwowie wydał 306 
tys. wiz. Urząd konsularny we Lwowie pracuje w bardzo 
trudnych warunkach lokalowych. Został przystosowany 
do wydawania najwyżej 600 wiz dziennie, podczas gdy 
wydaje ich 1400-1800 dziennie. Resort ocenia, że w obec-
nych warunkach lokalowych został przekroczony poziom 
wydolności urzędu i dalsze zwiększenie liczby wydawa-
nych wiz nie jest możliwe. Obywatele Ukrainy ubiegający 
się o wydanie polskiej wizy mają prawo wyboru urzędu 
konsularnego. Znacznie mniej są obciążone pozostałe 
placówki: w Kijowie, Charkowie, Łucku i Odessie. Mimo 
usilnych starań strony polskiej nie udało się pozyskać 
odpowiedniej siedziby dla konsulatu w Kijowie. Ostatnio 
zakupiono teren pod budowę nowego konsulatu. Zmiana 
siedziby placówki, do której powinno dojść w nieodległej 
przyszłości, spowoduje radykalną poprawę warunków 
pracy oraz zwiększenie możliwości obsługi interesantów. 
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33. RPO-540372-X/06 z dnia 27 grudnia 2006 r. – w sprawie 
braku przepisów określających minimalną powierzchnię klasy i wolną 
objętość pomieszczenia przypadających na jednego ucznia (Informa-
cja 10-12/2006, str. 89).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
(19.01.2007 r.) poinformował o podjęciu w resorcie edu-
kacji narodowej prac mających na celu dokonanie zmian 
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 

34. RPO-527118-XI/06 z dnia 27 grudnia 2006 r. – w sprawie 
warsztatów terapii zajęciowej (Informacja 10-12/2006, str. 89).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki 
Społecznej (23.01.2007 r.) poinformował o prowadzo-
nych w Ministerstwie pracach związanych z opracowa-
niem uwag zgłoszonych do projektu założeń do ustawy 
o wspieraniu zatrudnienia i integracji osób niepełno-
sprawnych. Jednocześnie w Sejmie toczą się prace nad 
rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o rehabi-
litacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie-
pełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 
W projekcie znalazła się propozycja dokonywania przez 
powiatowe centrum pomocy rodzinie corocznej kontroli 
warsztatów terapii zajęciowej. Ponadto, aby zapobiec do-
wolności w procesie rekrutacji na warsztaty przewiduje 
się, że zgłoszenia uczestników będą przyjmowane i za-
twierdzane w uzgodnieniu z powiatowym centrum pomo-
cy rodzinie. W odpowiedzi stwierdzono ponadto, że ocena 
dokonywana przez radę programową warsztatu służy po-
prawie efektywności jego działania w stosunku do każde-
go z uczestników. Ocena ta, skutkując podjęciem działań 
zmierzających do pozbawienia osoby niepełnosprawnej 
statusu uczestnika, ze względu na brak postępów w reha-
bilitacji, jednocześnie nie powoduje pozostawienia takiej 
osoby sobie samej. W takim przypadku przepisy ustawy 
o rehabilitacji przewidują nie tylko skierowanie osoby 
niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia, ale w sytuacji 
okresowego braku możliwości skierowania do tego ośrod-
ka, umożliwiają przedłużenie uczestnictwa w terapii pro-
wadzonej przez warsztat. 
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35. RPO-547816-XI/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. – w sprawie 
ankiet dotyczących zajęć – wychowanie do życia w rodzinie, zawiera-
jących pytania dotyczące uczennic w ciąży (Informacja 10-12/2006, 
str. 90).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodo-
wej (10.01.2007 r.) poinformował, że zgodnie z art. 2 ust. 
3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodzi-
ny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczal-
ności przerywania ciąży, szkoła ma obowiązek udzielić 
uczennicy w ciąży urlopu oraz innej pomocy niezbędnej 
do ukończenia przez nią edukacji, w miarę możliwości 
nie powodując opóźnień w zaliczaniu przedmiotów. Jeżeli 
ciąża, poród lub połóg powoduje niemożliwość zaliczenia 
w terminie egzaminów ważnych dla ciągłości nauki, szko-
ła zobowiązana jest do wyznaczenia dodatkowego terminu 
egzaminu, dogodnego dla kobiety, w okresie nie dłuższym 
niż 6 miesięcy. W myśl art. 9 tej ustawy, Rada Ministrów 
przedkłada Sejmowi corocznie, w terminie do dnia 31 lip-
ca, sprawozdanie z wykonania ustawy oraz o skutkach jej 
stosowania. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie będzie 
pozyskiwać danych osobowych uczennic, jedynie infor-
macje o liczbie przypadków w których udzielono, pomocy 
w zakresie określonym wymienioną wyżej ustawą, w celu 
sporządzenia wspomnianego sprawozdania. 
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WYBÓR SPRAW INDYWIDUALNYCH

RPO-513967-I/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Błażej B. z proś-

bą o podjęcie interwencji w sprawie braku możliwości uzyskania przez 
niego informacji dotyczącej punktowego progu przyjęć na studia dzien-
ne zawodowe - kierunek administracja, na jednej z uczelni wyższych 
w S. Rzecznik zwrócił uwagę, iż uczelnie, podległe Ministrowi Eduka-
cji i Nauki dysponują majątkiem publicznym. Oznacza to, iż zgodnie 
z brzmieniem art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej podmioty te zobowiązane są do jej udostępnienia. 
Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej sprecyzowane zostały 
przez ustawodawcę w art. 5 ww. ustawy. Trudno założyć, iż minimalna 
ilość punktów potrzebnych do uzyskania indeksu podczas procesu re-
krutacji na uczelni może stanowić informację niejawną lub ustawowo 
chronioną, a jej ujawnienie naruszy przepisy obowiązującego prawa.

Postulat jawności postępowania rekrutacyjnego na uczelni zakłada 
sam w sobie udostępnianie informacji związanych z jego przebiegiem, 
tj. nie tylko ilości kandydatów, liczby miejsc, ale również wymagań 
punktowych na poszczególnych kierunkach.

Uczelnia w swojej odpowiedzi przyznała, iż nieudzielanie kandyda-
towi na studenta żądanych przez niego informacji należy uznać na 
naganną praktykę i zobowiązała się naprawić błąd, a także w przy-
szłości udostępniać tego typu informacje. Uczelnia, również w wyniku 
interwencji Rzecznika, przesłała listę osób przyjętych na pierwszy rok 
studiów stacjonarnych na kierunek administracja w wyniku uwzględ-
nienia odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, wraz 
z ilością punktów uzyskanych przez poszczególne osoby w postępowa-
niu rekrutacyjnym.

RPO-536997-II/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Adam W., ża-

ląc się na nieprawidłowości jakie -jego zdaniem- zaistniały w toku 
postępowania sprawdzającego prowadzonego przez Prokuratura Re-
jonowego w C. i sposób zakończenia przedmiotowego postępowania 
w sprawie, złożonej wyżej wymienionemu w 2006 r. oferty kupna ko-
biety wraz z jej córką Aleksandrą tj. o czyn z art. 253 § 1 Kk.
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Prokurator Rejonowy w C., po przeprowadzeniu postępowania 
sprawdzającego w tej sprawie, postanowieniem z dnia 24 lipca 2006 r. 
odmówił wszczęcia postępowania przygotowawczego uznając, że zaist-
niałe zdarzenie nie wyczerpało znamion czynu zabronionego.

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, wręcz wykonania podstawo-
wych czynności procesowych spowodowało wydanie polecenia Proku-
ratorowi Rejonowemu wszczęcia postępowania w kierunku art. 13 § 1 
Kk. w zw. z art. 286 § 1 Kk.

RPO-521895-II/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się ze skargą Pani Wik-

toria B., wnosząc o podjęcie stosownych czynności przewidzianych 
prawem, kwestionując w swoim wniosku sposób prowadzenia przez 
Prokuraturę Rejonową w J. postępowania w sprawie znęcania się nad 
nią przez Marię Ch., tj. o czyn z art. 207 § 1 Kk.

Dochodzenie w wymienionej sprawie zostało umorzone przez Pro-
kuratora Rejonowego w Ś. postanowieniem z dnia 8 września 2005 r. 
z powodu braku danych dostatecznie uzasadniających podejrze-
nie popełnienia przestępstwa (art. 17 § 1 pkt 1 Kpk.). Sąd Rejonowy 
w J. w dniu 8 grudnia 2005 r. postanowił zaskarżone postanowienie 
utrzymać w mocy.

Analiza akt prokuratorskich w tej sprawie wskazywała na fakt 
utrudniania przez Marię Ch. swojej matce - staruszce, funkcjonowa-
nia w domu, poprzez uniemożliwianie zaspokojenia nawet podstawo-
wych potrzeb (m.in. poprzez zamknięcie dostępu do kuchni i ubikacji, 
a także spowodowanie odcięcia dostaw prądu i gazu do części domu, 
zajmowanego przez skarżącą) oraz podjęcie przez wymienioną działań 
zmierzających do całkowitego ubezwłasnowolnienia Pani Wiktorii B.

W ocenie Prokuratora podłożem konfliktu w tej rodzinie były kwestie 
majątkowe. Motywacja finansowa nie może jednak w ocenie Rzeczni-
ka być usprawiedliwieniem dla takich działań, jak wyżej wskazane.

W przedmiotowym postępowaniu poza określeniem pobudek, nie 
rozważono w ocenie Rzecznika w sposób należyty, czy faktycznie nie 
doszło do popełnienia przestępstwa (ew. przestępstw) i nie przepro-
wadzono wszystkich dowodów pozwalających na potwierdzenie lub 
wykluczenie faktów podawanych przez Panią Wiktorię B. oraz wystę-
pujących w tej sprawie świadków. Te dowody, które ujawnione zostały 
w toku postępowania oraz wynikające z nich okoliczności, nie zostały 
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natomiast poddane wszechstronnej i gruntownej analizie, z uwzględ-
nieniem obowiązującego w tej materii stanu prawnego.

W efekcie wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich do Prokura-
tora Okręgowego w K., w dniu 3 lipca 2006 r. podjęto na nowo umo-
rzone dochodzenie w sprawie psychicznego znęcania się córki nad Pa-
nią Wiktorią B., a w dniu 30 sierpnia 2006 r. w sprawie tej skierowano 
akt oskarżenia przeciwko Marii Ch. o popełnienie przestępstw z art. 
207 § 1 Kk i art. 270 § l Kk.

RPO-532509-II/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Arkadiusz G., 

żaląc się na nieprawidłowości jakie - jego zdaniem - zaistniały w toku 
postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuratora 
Rejonowego w K. i sposób zakończenia przedmiotowego postępowa-
nia w sprawie naruszenia w dniu 19 października 2003 r. w K. za-
sad bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez nieustalonego kierowcę 
ciągnika z przyczepą o nieoświetlonym tyle, co doprowadziło do zbyt 
późnego spostrzeżenia przeszkody przez jadącego za nim samocho-
dem marki Opel., który usiłując uniknąć zderzenia doprowadził do 
czołowego zderzenia z jadącym przeciwnym pasem ruchu samocho-
dem marki Fiat, który w wyniku tego zderzenia doznał obrażeń ciała 
stanowiących ciężki uszczerbek na zdrowiu zazwyczaj zagrażający ży-
ciu tj. o czyn z art. 177 § 2 Kk.

Prokurator Rejonowy w K. po przeprowadzeniu postępowania 
przygotowawczego w przedmiotowej sprawie postanowieniem z dnia 
4 lutego 2004r. umorzył powyższe postępowanie wobec niewykrycia 
sprawcy przestępstwa.

Wystąpienie do Prokuratora Apelacyjnego w Ł. poprzedzone do-
konaną przez Rzecznika analizą akt przedmiotowego postępowania, 
wskazujące na przedwczesne zakończenie tej sprawy, bez wykona-
nia wszystkich niezbędnych czynności procesowych mających na 
celu wykrycie sprawcy przestępstwa, spowodowało wydanie polecenia 
uzupełnienia powyższego postępowania w trybie art. 327 § 3 Kpk.

RPO-529866-II/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się z prośbą o interwencję 

Pani Ewa G. –  nauczycielka Szkoły Podstawowej w M., wnioskując między 
innymi o zbadanie materiałów postępowania karnego, prowadzonego 
w Prokuraturze Rejonowej w W., w sprawie psychicznego i fizycznego
znęcania się nad dziećmi – uczniami klasy „O” Szkoły Podstawowej 
w M. – poprzez niedopuszczalne karcenie ich przez wychowawcę – tj. 
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o czyn z art. 207 § 1 Kk. Zdarzenia te miały polegać między innymi na 
zaklejaniu dzieciom ust taśmą klejącą, krępowaniu i przywiązywaniu 
ich do kaloryfera, nakazywaniu klęczenia na kamykach, biciu grubą 
linijką po rękach. Przedmiotowe postępowanie przygotowawcze zosta-
ło umorzone w trybie art. 17 § 1 pkt 1 Kpk, bowiem uznano, iż czynu 
zabronionego nie popełniono.

Dokonane przez Rzecznika badanie i analiza materiałów tegoż po-
stępowania karnego, wykazały, że decyzja procesowa o umorzeniu 
śledztwa została wydana przedwcześnie, bowiem Prokurator w opi-
sywanej sprawie nie wykorzystał w pełni dostępnych i możliwych do 
przeprowadzenia środków dowodowych. W efekcie nie zrealizowano 
ustawowego celu postępowania przygotowawczego, o jakim mowa 
w art. 297 Kpk.

Zdaniem Rzecznika wyjątkowy przedmiot sprawy, jak też troska 
o dobro i prawa dzieci, obligowały prowadzących do podjęcia inicjatywy 
dowodowej, która jednoznacznie weryfikowałaby sygnalizowane, wysoce 
niepokojące i bulwersujące zachowania nauczyciela – tj. osoby pełniącej 
szczególną funkcję społeczną i wychowawczą. Nadto według Rzecznika 
nazbyt mało wnikliwie oceniono dotychczasowe dowody, co w konse-
kwencji rzutowało na poprawność końcowej decyzji procesowej.

Przede wszystkim Rzecznik wskazał, że zeznania Pani Ewy G., któ-
ra ujawniła sygnalizowane jej przez uczniów przypadki drastycznie 
niewłaściwego postępowania nauczyciela wobec niektórych uczniów 
rozpoczynających edukację w klasie „O” -znalazły potwierdzenie w ze-
znaniach części małoletnich pokrzywdzonych.

Rzecznik zauważył, iż przesłuchania wymienionych odbywały się 
w obecności psychologa, co wykluczało ewentualną manipulację w 
trakcie tych czynności. Poza tym, pomimo, iż inne dzieci, w toku do-
konywanych przesłuchań nie potwierdzały wprost tego typu przypad-
ków, to jednak większość z nich wyraźnie relacjonowała, iż ujawnienie 
tych przypadków nastąpiło podczas lekcji, której tematem były pra-
wa dziecka. Co więcej zeznania te przekonywały, iż uczniowie spon-
tanicznie i samorzutnie zrelacjonowali przebieg zdarzeń. Dodatkowo 
owe wstrząsające zeznania dzieci znalazły odzwierciedlenie w toku 
przesłuchań matek. W tym kontekście, zdaniem Rzecznika, dotych-
czasowe bardzo skrótowe opinie powołanego w sprawie psychologa 
były niepełne i mało precyzyjne, nie zawierały bowiem kompleksowe-
go uzasadnienia wyciągniętych przez niego wniosków, pozostawiając 
niejasności oraz nierozstrzygnięte wątpliwości, które winny być wery-
fikowane w toku śledztwa - zgodnie z ustawowym celem postępowania 
przygotowawczego zakreślonym art. 297 Kpk.
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Rzecznik podkreślił, iż bezspornie wyjaśnienie rozbieżności w usta-
leniach dowodowych jest podstawowym zadaniem postępowania przy-
gotowawczego. Wskazał, że co prawda obecne przepisy proceduralne 
nie wymagają już „wszechstronnego” wyjaśnienia sprawy, nie oznacza 
to jednak, iż Kodeks postępowania karnego dopuszcza pominięcie wy-
jaśnienia istotnych okoliczności sprawy. Należy bowiem podnieść, że 
trafność i poprawność decyzji merytorycznej kończącej postępowanie 
przygotowawcze warunkowana jest starannym wyjaśnieniem sprawy, 
które obiektywnie pozwoli na potwierdzenie, czy zaistniało przestęp-
stwo, przyjęcie prawidłowej kwalifikacji czynu i rozstrzygnięcie, czy 
w istocie możliwe jest umorzenie postępowania przygotowawczego, 
czy też zachodzi potrzeba wniesienia aktu oskarżenia.

Według Rzecznika, dla prawidłowej oceny charakteru tego typu 
zdarzeń, także w kontekście przyjęcia właściwej kwalifikacji prawnej
czynu zabronionego, niezbędnym było również uzyskanie oceny psy-
chologicznej, jak na rozwój dzieci mogły wpływać tego typu zdarzenia, 
gdyby rzeczywiście miały miejsce. Dostrzeżone przez Rzecznika man-
kamenty postępowania uniemożliwiały prawidłową i kompleksową 
ocenę analizowanej sprawy i w dniu 28 lutego 2006 roku nie dawały 
podstaw do umorzenia śledztwa. Tym bardziej, iż przyjęte rozstrzy-
gnięcie oparto na kategorycznym stwierdzeniu, iż w tym przypadku 
nie popełniono czynu zabronionego.

Przedstawiając powyższe uwagi Prokuratorowi Apelacyjnemu w K., 
Rzecznik wnioskował o rozważenie decyzji odnośnie podjęcia na nowo 
prawomocnie umorzonego postępowania, w trybie art. 327 § 1 Kpk, 
nie podzielając stanowiska Prokuratora Prokuratury Okręgowej w K., 
prezentowanego Pani Ewie G. w piśmie z dnia 14 czerwca 2006 roku 
o braku podstaw do takiego rozstrzygnięcia.

Dnia 22 grudnia 2006 roku do wiadomości Rzecznika wpłynęła od-
powiedź z Prokuratury Apelacyjnej w K. Poinformowano Rzecznika, że 
polecono Prokuraturze Okręgowej w K. przeprowadzenie w powyższej 
sprawie stosownych dowodowych czynności uzupełniających w trybie 
art. 327 § 3 Kpk, a następnie dokonanie oceny zgromadzonego mate-
riału w aspekcie podstaw do podjęcia na nowo prawomocnie umorzo-
nego śledztwa.

RPO-527549-II/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócili się Państwo Halina 

i Andrzej Dz., kwestionując między innymi zasadność prawomocnego 
postanowienia Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Z. z dnia 29 lip-
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ca 2005 roku o umorzeniu postępowania przygotowawczego w spra-
wie dotyczącej nieumyślnego spowodowania śmierci ich syna – Pana 
Sławomira Dz. – ucznia Technikum Mechanicznego w Z. Wymieniony 
w niejasnych okolicznościach wypadł z okna bursy szkolnej doznając 
uszkodzeń ciała.

Podstawą umorzenia śledztwa prowadzonego w kierunku zaistnie-
nia czynu z art. 155 Kk było stwierdzenie, iż czynu zabronionego nie 
popełniono.

Akta wspomnianej sprawy zostały zbadane przez Rzecznika, a ich 
analiza wykazała nieprawidłowości postępowania dowodowego.

Wątpliwości Rzecznika w tej sprawie budziło zaniechanie przepro-
wadzenia oględzin i otwarcia zwłok pokrzywdzonego, którego śmierć 
nastąpiła dnia 14 czerwca 2004 roku - tj. w czasie, kiedy toczyło się 
uprzednio wszczęte postępowanie przygotowawcze. Okoliczność ta we-
dług Rzecznika była tym bardziej istotna i znacząca, gdyż dotychczas 
zgromadzone materiały sprawy wskazywały, że zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami prawa - o zgonie Sławomira Dz. - szpital powiadomił 
Prokuraturę Rejonową w Z. Nadto, podczas śledztwa, pełnomocnik 
pokrzywdzonych, w pisemnym wniosku dowodowym, wnosił o do-
konanie ustaleń w tym zakresie i pełnego wyjaśnienia okoliczności 
zaniechania przeprowadzenia sekcji zwłok. Formalnie wniosku peł-
nomocnika nie oddalono, a jednocześnie kwestia ta umknęła prowa-
dzącym śledztwo i nie podjęto działań w tym kierunku.

Nadto Rzecznik zauważył, iż pomimo wykonania innych istotnych 
czynności procesowych w omawianej sprawie, brak oględzin ciała zmar-
łego oraz dokonania chociażby lekarskiej sekcji zwłok, bądź wyjaśnie-
nia przyczyn zaniechania tych przedsięwzięć – nadal nasuwa wątpli-
wości oraz może budzić obawy, co do dążenia prowadzących śledztwo 
do rzetelnego i starannego jego przeprowadzenia oraz osiągnięcia celu 
postępowania przygotowawczego, o jakim mowa w art. 297 Kpk. Tym 
bardziej, że argumenty zgłaszane w piśmie pełnomocnika pokrzywdzo-
nych doprowadziły do kolejnego uchylenia postanowienia o umorzeniu 
śledztwa. W ocenie Rzecznika, w tych okolicznościach, przed wydaniem 
następnego merytorycznego rozstrzygnięcia należało podjąć inicjatywę 
dowodową zmierzającą do weryfikacji oraz pełnej eliminacji pojawiają-
cych się i ujawnionych wątpliwości. Było to niezbędne również dlatego, 
że w zebranym materiale wśród kopii zabezpieczonej dokumentacji me-
dycznej nie było zapisów o zarządzeniu lub zaniechaniu sekcji zwłok 
także takich, o jakich mowa w art. 24 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 
roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dziennik Ustaw z 14 października 
1991 roku Nr 91 poz. 408 z późniejszymi zmianami).
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Według Rzecznika celem zweryfikowania tej kwestii, podczas śledz-
twa między innymi należało przesłuchać jako świadków lekarzy, w tym 
Zastępcę Ordynatora Oddziału Chirurgicznego, co do okoliczności i po-
wodów zaniechania sekcji zwłok. Niezbędne było także uzyskanie i do-
łączenie dokumentów z historii choroby Sławomira Dz. w tym zakresie 
(adnotacje o dokonaniu lub zaniechaniu sekcji zwłok, z odpowiednim 
uzasadnieniem winny być dokonane zgodnie z postanowieniem przepi-
su art. 24 ust. 6 cytowanej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej). Od-
nośnie ewentualnych innych - poza głową - uszkodzeń ciała pokrzyw-
dzonego (chodziło o kwestię ran na rękach) można było przesłuchać 
rodziców zmarłego, definitywnie zamykając wątek sygnalizowany w jed-
nym z punktów wniosku dowodowego pełnomocnika pokrzywdzonych.

Niezależnie od powyższego Rzecznik dostrzegł, iż w aktach brak jest 
danych, czy zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Prokuratury Okręgo-
wej w Z. z dnia 24 października 2005 roku, którym to postanowieniem 
zakończono śledztwo – pokrzywdzeni otrzymali formułę pouczenia 
o treści art. 55 Kpk.

W związku z zaistniałą sytuacją Rzecznik Praw Obywatelskich prze-
kazując ujawnione nieprawidłowości oraz zastrzeżenia odnośnie ba-
danej sprawy, wystąpił do Prokuratora Apelacyjnego w L. z wnioskiem 
o zbadanie akt postępowania w trybie nadzoru służbowego, Dnia 15 
grudnia 2006 roku do wiadomości Rzecznika wpłynęła odpowiedź 
z Prokuratury Apelacyjnej. Poinformowano Rzecznika, że polecono 
Prokuratorowi Okręgowemu w Z. spowodowanie uzupełnienia do-
tychczasowego materiału dowodowego - w trybie art. 327 § 3 Kpk, 
a następnie wypracowana zostanie decyzja w kwestii podjęcia na nowo 
prawomocnie umorzonego śledztwa.

RPO – 527442-II/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Tadeusz M., 

kwestionując zasadność prawomocnego postanowienia Prokuratora 
Prokuratury Rejonowej w W. o umorzeniu postępowania przygoto-
wawczego w sprawie dotyczącej poświadczenia nieprawdy w doku-
mencie wydanym dnia 1 grudnia 2003 roku w Departamencie Kadr 
Ministerstwa Sprawiedliwości, a skierowanym do Urzędu Do Spraw 
Kombatantów w W. odnośnie przebiegu jego kariery zawodowej.

Podstawą umorzenia śledztwa prowadzonego w kierunku zaistnie-
nia czynu z art. 271 § 1 Kk było stwierdzenie braku ustawowych zna-
mion czynu zabronionego.

Akta wspomnianej sprawy zostały zbadane przez Rzecznika Praw 
Obywatelskich, a ich analiza wykazała, iż nie zrealizowano niezbęd-
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nych i możliwych do wykonania czynności dowodowych, mogących 
mieć znaczenie dla prawidłowego rozstrzygnięcia.

Między innymi zaniechano:
– dołączenia do akt kopii pisma będącego przedmiotem wyjaśnień 

śledztwa; 
– odniesienia się do wniosku dowodowego Pana Tadeusza M. z dnia 

15 września 2005 roku;
– wyjaśnienia podstawowej i mającej kapitalne znaczenie dla pra-

widłowości ewentualnej kwalifikacji prawnej czynu, kwestii związa-
nej z genezą wytworzenia wspomnianego pisma. Nie wiadomo zatem, 
w jakich okolicznościach dokument ów wytworzono i w jakim kon-
kretnie celu.

Według Rzecznika bez wyjaśnienia tych okoliczności, tj. dowodowe-
go zabezpieczenia dokumentu, a następnie porównania wiadomości 
w nim zawartych z danymi zgromadzonymi w teczce personalnej Pana 
Tadeusza M. i ewentualnego przesłuchania osób, które inicjowały 
powstanie dokumentu, a także bezwzględnego przesłuchania osób, 
które wytwarzały pismo, nie można było w ogóle snuć rozważań, co 
do umyślności, bądź nieumyślności działania sporządzających ów do-
kument. W takiej sytuacji drugorzędne znaczenie miała wskazywana 
w uzasadnieniu umorzenia kwestia administracyjnej możliwości kon-
walidowania wadliwego prawnie dokumentu-zaświadczenia.

W efekcie, zdaniem Rzecznika, nie zrealizowano ustawowego celu 
postępowania przygotowawczego, o jakim mowa w art. 297 Kpk.

Rzecznik podkreślił, że dotychczasowe materiały jednoznacznie 
wskazywały, iż na podstawie omawianego pisma Departamentu Kadr 
Ministerstwa Sprawiedliwości pozbawiono Pana Tadeusza M. statusu 
kombatanta. Tak więc ewidentnie, wydanie tego dokumentu spowo-
dowało wymienionemu szeroko rozumianą szkodę.

Rzecznik zauważył, iż w tych warunkach bez poczynienia podsta-
wowych i rzetelnych ustaleń dowodowych i ich wnikliwej weryfikacji
- autorytatywne przyjęcie, że oceniane zdarzenie nie zawiera znamion 
czynu zabronionego było całkowicie nietrafne. Również zakładanie 
a priori, jak to wynikało z uzasadnienia postanowienia o umorzeniu 
śledztwa, że mogło dojść do pomyłki urzędnika – w takim stanie spra-
wy było niezasadne, bowiem nie poparte żadnymi argumentami mają-
cymi odzwierciedlenie w zgromadzonym materiale śledztwa.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich dostrzeżone mankamenty 
postępowania uniemożliwiały prawidłową i kompleksową ocenę ana-
lizowanej sprawy i nie dawały podstaw do umorzenia śledztwa, a roz-
strzygnięcie takie było przedwczesne i chybione.
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W związku z zaistniałą sytuacją Rzecznik Praw Obywatelskich wy-
stąpił do Prokuratora Apelacyjnego w W. z wnioskiem o zbadanie akt 
postępowania w trybie nadzoru służbowego, przekazując ujawnio-
ne nieprawidłowości oraz zastrzeżenia odnośnie omawianej sprawy. 
W wystąpieniu skierowanym do Prokuratora Apelacyjnego zawarto 
także wniosek o rozważenie podjęcia na nowo prawomocnie umorzo-
nego postępowania przygotowawczego.

Dnia 22 stycznia 2007 roku do wiadomości Rzecznika wpłynęła od-
powiedź z Prokuratury Apelacyjnej w W. Podzielono w pełni pogląd 
Rzecznika, iż umorzenie śledztwa było przedwczesne, a postępowa-
nie wymaga uzupełnienia. W związku z tym polecono Prokuraturze 
Okręgowej w W. spowodowanie podjęcia na nowo, w trybie art. 327 
§ 1 Kpk, postępowania w niniejszej sprawie i wykonanie stosownych 
czynności procesowych.

RP-525824-II/06
Rzecznik Praw Obywatelskich zbadał materiały sprawy prowadzo-

nej w Prokuraturze Rejonowej w K., dot. oszustwa na szkodę Pani 
Haliny M., tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 Kk. Postępowanie powyż-
sze zakończono wydaniem postanowienia o odmowie wszczęcia do-
chodzenia - stwierdzając, iż wspomnianego czynu zabronionego nie 
popełniono.

W wyniku dokonanej analizy zgromadzonego dotychczas materiału, 
akta opisywanej sprawy przesłano wraz z pisemnym wystąpieniem 
Rzecznika, Prokuratorowi Apelacyjnemu w K. z prośbą o ich zbadanie 
w trybie nadzoru służbowego, pod kątem oceny zasadności decyzji 
prokuratora o odmowie wszczęcia dochodzenia oraz rozważenia moż-
liwości podjęcia na nowo tego postępowania przygotowawczego, w try-
bie art. 327 § 1 Kpk.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich wspomniana decyzja pro-
cesowa była przedwczesna i nietrafna. Dotychczas ustalone okolicz-
ności zdarzenia wskazywały bowiem na znaczne prawdopodobieństwo 
zaistnienia przestępstwa oszustwa na szkodę Pani Haliny M., a co 
więcej mogły w wysokim stopniu uzasadniać podejrzenie i świadczyć 
o tym, że podobne działania pracowników firmy wobec innych nie-
ustalonych jeszcze osób, wyczerpywały znamiona czynów zabronio-
nych określonych w art. 286 § 1 Kk.

Według Rzecznika autorytatywne stwierdzenie i przyjęcie, że nie po-
pełniono wspomnianego przestępstwa oszustwa tj. czynu zabronione-
go opisanego w art. 286 § 1 Kk - ściganego z oskarżenia publicznego, 
w sytuacji niepełnego wyjaśnienia istotnych kwestii oraz okoliczności 
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zdarzenia było całkowicie niezasadne. Zwłaszcza, że jak zauważono 
w wystąpieniu sprawa ma szerszy i wielowątkowy wymiar, który wy-
magał podjęcia zdecydowanych działań Prokuratury.

Rzecznik podkreślił, iż w toku omawianego postępowania Prokura-
tury Rejonowej w K. z czynności stricte procesowych, dnia 21 wrze-
śnia 2006 roku sporządzono jedynie protokół przyjęcia ustnego za-
wiadomienia o przestępstwie i przesłuchania w charakterze świadka 
osoby zawiadamiającej.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, dotychczasowe i jedyne 
w badanej sprawie, jednoznaczne zeznania Pani Haliny M., wskazujące 
na okoliczności zdarzenia zaistniałego w dniu 29 listopada 2005 roku, 
a w tym to, że ustalona pracownica firmy, w toku telefonicznej rozmo-
wy poinformowała pokrzywdzoną, iż całe połączenie ze wskazanym jej 
numerem rozpoczynającym się cyframi 0-701.. będzie łącznie koszto-
wało 4 zł, podczas, gdy w rzeczywistości w niniejszym przypadku był 
to koszt 150 złotych - było świadomym, ewidentnym wprowadzeniem 
w błąd Pani Haliny M., w celu doprowadzenia jej do niekorzystnego 
rozporządzenia mieniem. Zatem przy absolutnym braku procesowego 
zweryfikowania tej kwestii, przedwczesne oraz niedopuszczalne było 
autorytatywne stwierdzenie, iż nie popełniono wspomnianego prze-
stępstwa.

Ponadto, zaniechanie jakichkolwiek przedsięwzięć zmierzających 
do ustalenia faktycznych zasad działania pracowników wspomnianej 
firmy, według Rzecznika pozostawało w sprzeczności z generalnymi 
regułami celów postępowania karnego i przygotowawczego określony-
mi w art. 2 i art. 297 kodeksu postępowania karnego.

Dnia 2 lutego 2007 roku do wiadomości Rzecznika wpłynęła odpo-
wiedź z Prokuratury Apelacyjnej. Podzielono w pełni poglądy Rzeczni-
ka, iż odmowa wszczęcia dochodzenia była w tym przypadku przed-
wczesna. W związku z tym, uwzględniając wyrażoną w wystąpieniu 
opinię Rzecznika - polecono Prokuraturze Okręgowej w K. spowodo-
wanie podjęcia na nowo, w trybie art. 327 § 1 Kpk, postępowania 
w niniejszej sprawie.

RPO-503640-II/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Bogusław H. ża-

ląc się na sposób zakończenia postępowania przygotowawczego pro-
wadzonego przez Prokuraturę Rejonową w P. dotyczącego niegospo-
darności Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „J…” 
w P. w związku z realizacją inwestycji budowy domków jednorodzin-
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nych w S. L. w okresie od 1999 r. do 2004 r. tj. o czyn z art. 296 § 1 
Kk., poświadczenia nieprawdy w okresie od 2002 r. do 2004 r. w P. 
przed notariuszem Tadeuszem P. w aktach notarialnych zawieranych 
przez przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej „J...” w P. z członkami 
spółdzielni, które dotyczyły sprzedaży domków jednorodzinnych w S. 
L. tj. o czyn z art. 271 § 1 Kk. oraz poświadczenia nieprawdy przez 
biegłego rewidenta (w dokumentach-w sprawozdaniu finansowym
Spółdzielni Mieszkaniowej „J...” za rok 2003r. i w protokole lustra-
cji tejże spółdzielni za lata 2002-2003) oraz sporządzenia przez wyżej 
wymienionego opinii o sprawozdaniu finansowym niezgodnym ze sta-
nem faktycznym tj. o czyn z art. 271 § 1 Kk. i art. 78 ust. l ustawy 
o rachunkowości w zw. z art. 11 § 2 Kk.

Prokurator Rejonowy, po przeprowadzeniu postępowania przygoto-
wawczego w przedmiotowej sprawie, postanowieniem z dnia 23 maja 
2006r. umorzył powyższe postępowanie wobec uznania, że czyny te 
nie wyczerpują znamion czynu zabronionego, a przedmiotowa decyzja 
merytoryczna została utrzymana w mocy postanowieniem Sądu Rejo-
nowego w P. z dnia 12 września 2006 r. Wystąpienie do Prokuratora 
Apelacyjnego w P., poprzedzone dokonaną przez Rzecznika analizą akt 
przedmiotowego postępowania, wskazujące na przedwczesne zakoń-
czenie powyższej sprawy, bez wyjaśnienia wszystkich istotnych kwestii, 
w tym niedołączenia do akt niniejszej sprawy wyroków Sądu Apelacyjne-
go w P. z dnia 6 marca 2006 r., oraz Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 
2006 r. i dokonania analizy treści tych orzeczeń oraz ich ewentualnego 
wpływu na rozstrzygnięcie prowadzonego postępowania karnego spowo-
dowało wydanie polecenia uzupełnienia tego postępowania poprzez dołą-
czenie do akt przedmiotowych wyroków i dokonanie ich analizy.

RPO-544619-II/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się Pani Genowefa R. 

żaląc się na sposób zakończenia prowadzonego przez Prokuraturę 
Rejonową w S. postępowania sprawdzającego w sprawie zaistniałego 
w okresie od sierpnia 2005 r. do kwietnia 2006 r. w Z. przywłaszcze-
nia mienia i pieniędzy w kwocie 15.000 złotych na szkodę wyżej wy-
mienionej przez członków jej rodziny tj. o czyn z art. 284 § 2 Kk.

Prokurator Rejonowy po przeprowadzeniu postępowania sprawdza-
jącego w tej sprawie postanowieniem z dnia 12 maja 2006r. odmówił 
wszczęcia postępowania przygotowawczego wobec braku znamion czy-
nu zabronionego w zaistniałym zdarzeniu. Powyższą, decyzję meryto-
ryczną utrzymał w mocy Sąd Rejonowy w S. postanowieniem z dnia 28 
września 2006r. Wystąpienie do Prokuratora Apelacyjnego w R. poprze-
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dzone dokonaną przez Rzecznika analizą akt przedmiotowego postę-
powania, wskazujące na przedwczesne zakończenie powyższej sprawy, 
bez wyjaśnienia wszystkich istotnych kwestii, w tym wątków dotyczą-
cych grożenia pokrzywdzonej, zmuszania jej do określonego zachowa-
nia, pozbawienia jej wolności i naruszania jej nietykalności cielesnej 
spowodowało wydanie polecenia Prokuraturze Okręgowej w T. przepro-
wadzenia odrębnego postępowania w zakresie tych wątków.

RPO-524259-III/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Andrzej J. w spra-

wie umieszczenia matki Eleonory J. w domu pomocy społecznej. Pan 
Andrzej J. skarżył się, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w B. uza-
leżnił umieszczenie jego matki od sprzedaży mieszkania, które kobie-
ta posiadała lub partycypowania syna w kosztach z tytułu opłaty za 
dom pomocy społecznej. Rzecznik wystąpił w tej sprawie do Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w B. podnosząc zastrzeżenia co do zgodno-
ści takich działań z obowiązującym prawem ( przepisami ustawy o po-
mocy społecznej). Niestety ośrodek nie podzielił stanowiska Rzecznika. 
W związku z tym Rzecznik wystąpił do Urzędu Wojewódzkiego, jednakże 
Wydział Polityki Społecznej podtrzymał stanowisko zajęte przez Ośro-
dek. W takim stanie faktycznym jak również w związku z wydaniem 
decyzji o umieszczeniu w domu pomocy społecznej na czas określony 
i wystąpieniem do sądu przez Ośrodek o ustalenie obowiązku alimenta-
cyjnego syna wobec matki, Rzecznik zwrócił się do Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Wystąpienie Rzecznika do Ministerstwa spowodowało przeprowa-
dzenie kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w B. i pozy-
tywne załatwienie wniosku Pana Andrzeja J., tj. umieszczenia na czas 
nieokreślony w domu pomocy społecznej jego matki Eleonory J., bez 
potrzeby sprzedaży mieszkania. 

RPO-539323-III/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się z prośbą o pomoc 

Pan Stefan K. w sprawie przyznania uprawnień kombatanckich z ty-
tułu pobytu w obozie przesiedleńczym w Ł.

W związku z pismem w powyższej sprawie z dnia 30 sierpnia 2006 r., 
skierowanym do Departamentu Orzecznictwa Urzędu do Spraw Kom-
batantów i Osób Represjonowanych o poinformowanie o stanie sprawy, 
Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał informację z dnia 13 września 
2006 r. o trwającym postępowaniu odwoławczym, mającym na celu 
ustalenie charakteru doznanych przez Pana Stefana K. represji.
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W nawiązaniu do korespondencji w tej sprawie, w dniu 22 lutego 
2007 r., została przekazana Rzecznikowi odpowiedź z Departamentu 
Orzecznictwa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowa-
nych z której wynika, iż decyzją Kierownika Urzędu do Spraw Komba-
tantów i Osób Represjonowanych z dnia 21 lutego 2007 r. przyznano 
zainteresowanemu uprawnienia kombatanckie na podstawie ustawy 
z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach 
będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 42, poz. 371 ze zm.), z tytułu przebywania w maju 1940 r. 
w miejscu odosobnienia, w którym pobyt dzieci do lat 14 miał charak-
ter eksterminacyjny, a osoby tam osadzone pozostawały w dyspozycji 
hitlerowskich władz bezpieczeństwa.

RPO-547138-III/07
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Antonii R. w spra-

wie nieprawidłowości przy przeliczeniu emerytury. Rzecznik zwrócił 
się w tej sprawie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rz. 
W wyniku interwencji Rzecznika w sprawie Pana Antoniego R. Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rz. decyzją z dnia 31 stycznia 
2007 r. dokonał przeliczenia emerytury zainteresowanego z zastoso-
waniem Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2002 r. 
z uwzględnieniem części socjalnej w wysokości 24% kwoty bazowej 
obowiązującej w dniu nabycia prawa do emerytury. Organ rentowy 
wypłacił również stosowne wyrównanie za okres 3 lat.

 
RPO-541195-V/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 19 września 2006 zwró-

ciła się Pani Janina G. żaląc się na opieszałość Urzędu Gminy w B. 
Zainteresowana podnosiła, że nie może zrealizować nałożonego na 
nią przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego obowiązku 
rozbiórki budynku mieszkalnego. Przyczyną tego było niedostarczenie 
przez Gminę B. lokalu socjalnego dla zamieszkałych w tym budynku 
Jadwigi P. i Mariana P.

Po dokonanej analizie nadesłanych akt Rzecznik Praw Obywatel-
skich zwrócił się do Burmistrza Gminy B. by realizując orzeczony 
przez Sąd Okręgowy w Ł. obowiązek dostarczenia lokalu socjalnego 
Państwu P., rozważył możliwość skorzystania z uregulowania zawar-
tego w art. 20 ust. 2a ustawy z dnia 21.06.2001 roku o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilne-
go (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, ze zm.) stanowiącego, że gmina 
w celu realizacji nałożonych na nią zadań może także wynajmować 
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lokale od innych właścicieli i przeznaczać je na lokale socjalne. W wy-
stąpieniu tym Rzecznik wskazał na decyzję Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego, która nakazuje rozbiórkę budynku mieszkal-
nego Pani Janinie G. ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa ludzi 
i zagrożenie katastrofą budowlaną oraz pisma PINB informujące skar-
żącą, że w przypadku niewykonania decyzji zostaną podjęte czynności 
w celu egzekucji wynikającego z niej obowiązku na mocy art. 6 ust. 1 
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Gmina w odpowiedzi na pismo Rzecznika pominęła stan faktycz-
ny w sprawie z października 2006 r. i przedstawiła uchwałę o bez-
zasadności skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Burmi-
strza Gminy B. w zakresie niedostarczenia lokalu socjalnego, złożonej 
w czerwcu 2006 r.

Po ponownym wystąpieniu do Burmistrza wskazującym na aktu-
alny stan sprawy i możliwości pozyskiwania lokali socjalnych oraz 
zobowiązania do przedłożenia informacji o podjętych dotychczas dzia-
łaniach, sprawa została załatwiona na korzyść wnioskodawczyni. 
Burmistrz poinformował o zabezpieczeniu lokalu socjalnego dla Pań-
stwa P. oraz o możliwości skutecznej realizacji obowiązku rozbiórki 
nałożonego na Panią Janinę G.

 
RPO -544952- V/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o pomoc zwróciła się 

Pani Jarosława S. W nadesłanym piśmie zainteresowana podnosiła, 
że wydając wyrok orzekający jej eksmisję z lokalu spółdzielczego bez 
przyznania prawa do lokalu socjalnego Sąd Rejonowy w T. oparł się 
na art. 178 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdziel-
niach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 116, poz.1119 ze zm.), 
który to przepis został uznany za niezgodny z Konstytucją RP.

W wyniku analizy nadesłanych akt sprawy Rzecznik Praw Obywa-
telskich podzielił wątpliwości zainteresowanej co do prawidłowości 
zastosowania wobec niej tego przepisu. Artykuł 178 ust. 1 ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych dotyczył wygaśnięcia spółdzielcze-
go własnościowego prawa do lokalu w sytuacji utraty członkostwa 
na skutek wypowiedzenia członkostwa, wykluczenia lub wykreślenia 
z rejestru członków spółdzielni. Trybunał Konstytucyjny wyrokiem 
z dnia 30 marca 2004 roku uznał ten przepis za niezgodny z Kon-
stytucją RP. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego został opublikowany 
w Dzienniku Ustaw z dnia 15 kwietnia 2004 r. i z tą też datą za-
kwestionowany przepis utracił moc obowiązującą. Zatem, w chwili 
orzekania (30 grudnia 2005 r.) przez Sąd Rejonowy w T. przepis ten 
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nie obowiązywał już od przeszło półtora roku. Wnioskodawczyni nie 
skorzystała z możliwości wniesienia apelacji przez co wyrok stał się 
prawomocny. Zwróciła się natomiast do Rzecznika o wniesienie skargi 
o stwierdzenie niezgodności z prawem tego wyroku.

W odpowiedzi, Rzecznik poinformował o niemożności skutecznego 
wniesienia przez niego skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem 
tego wyroku ze względu na nieskorzystanie z możliwości wniesienia 
apelacji przez wnioskodawczynię i nie istnienie szkody w chwili wnie-
sienia skargi (dotychczas wyrok eksmisyjny nie został wykonany). 
Rzecznik wskazał jednak, że nie ma przeszkód aby zainteresowana 
sama wniosła skargę we własnym zakresie jeśli nie podziela zajętego 
w tej sprawie stanowiska Rzecznika.

Jednocześnie Rzecznik zasugerował Pani Jarosławie S. działania 
jakie może podjąć w celu odwrócenia skutków niekorzystnego wyro-
ku: wystąpienie do sądu z powództwem o ustalenie, że służy jej spół-
dzielcze własnościowe prawo do lokalu, zawierające w pozwie wniosek 
o zabezpieczenie roszczenia przez zawieszenie postępowania egzeku-
cyjnego w sprawie o eksmisję. W przypadku uwzględnienia powódz-
twa skierowanie kolejnego powództwa o pozbawienie tytułu wykonaw-
czego (wyroku z 30 grudnia 2005 roku) wykonalności. Pouczono także 
wnioskodawczynię o możliwości ubiegania się o zwolnienie z kosz-
tów sądowych na mocy art. 102 i nast. ustawy o kosztach sądowych, 
a w przypadku przyznania tego prawa o możliwości ustanowienia 
przez sąd adwokata lub radcy prawnego z urzędu na podstawie art. 
117 k.p.c.

Ponadto Rzecznik wystąpił do Prezesa Sądu Rejonowego w T., zwra-
cając uwagę na rażące uchybienia oraz nieznajomość aktualnie obo-
wiązującego prawa przez sędziego referenta. Rzecznik poinformował 
także o negatywnych konsekwencjach dla obywatela tak chybionego 
wyroku w postaci  bezpodstawnego pozbawienia go prawa do lokalu. 
W odpowiedzi na pismo Prezes Sądu Rejonowego w T. poinformowała 
Rzecznika o przeprowadzonej przez sędziów wnikliwej analizy aktu-
alnego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego zapewniając, że in-
terwencja Rzecznika przyczyni się w przyszłości do stosowania norm 
zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

RPO-546600-VI/06
W dniu 6 grudnia 2006 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich wpły-

nęła skarga Pani Haliny C, zamieszkałej w K., dotycząca odmowy wy-
płacenia świadczenia przez PZU Życie SA z tytułu zgonu męża - Pana 
Józefa C.
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Wymieniony był pracownikiem państwowym przez 35 lat, przez całe 
życie opłacał składki ubezpieczeniowe. W maju 2006 r. rozwiązano 
z nim umowę o pracę ze względu na stan zdrowia. Ostatnia składka 
ubezpieczeniowa została opłacona za czerwiec 2006 r. – po tym okresie 
Pan Józef C. nie zgłosił się do PZU Życie SA celem indywidualnego konty-
nuowania ubezpieczenia. W dniu 30 lipca 2006 r. Pan Józef C. zmarł.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Życie SA odmówił żonie zmarłego 
wypłacenia świadczenia w związku ze śmiercią jej męża, powołując się 
na przepis § 25 ust. 1 pkt 4 ogólnych warunków grupowego ubezpie-
czenia na życie typ P – zgodnie z którym odpowiedzialność PZU Życie 
SA w stosunku do ubezpieczonego kończy się z upływem okresu za 
jaki przekazano ostatnią składkę, jeżeli w tym okresie ustał stosunek 
prawny łączący ubezpieczonego z ubezpieczającym – co miało wła-
śnie miejsce w opisanej sprawie. W dniu 27 grudnia 2006 r. Rzecznik 
zwrócił się do Centrali PZU Życie SA z prośbą o rozważenie możliwości 
podjęcia decyzji w trybie wyjątkowym, tj. wypłacenia, w drodze wyjąt-
ku, świadczenia z tytułu zgonu osoby ubezpieczonej. W dniu 16 stycz-
nia 2007 r. do Rzecznika wpłynęło pismo Centrum Obsługi Ubezpie-
czeń, Zespół Obsługi Skarg i Odwołań PZU Życie SA, iż po ponownej 
analizie sprawy, mając na uwadze staż ubezpieczeniowy Pana Józefa 
C, wyrażono zgodę na wypłatę świadczenia w drodze wyjątku z tytułu 
zgonu ubezpieczonego, w wysokości 100% sumy ubezpieczenia.

RPO-546116-VI/06
W dniu 28 listopada 2006 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich 

zwrócił się Pan Sebastian G., ze skargą dotyczącą tzw. ubezpieczenia 
zaopatrzenia dzieci.

W 1985 r. matka skarżącego się założyła mu polisę posagową, 
która miała stanowić zabezpieczenie na jego dorosłe życie. Ponieważ 
w 1988 r. zmarł jego ojciec, był on wychowywany jedynie przez matkę, 
zaś jego rodzina znajdowała się w trudnej sytuacji finansowej – w tym
stanie rzeczy polisa posagowa była jednym z czynników mogących 
pomóc skarżącemu.

Po 20 latach, czyli w 2005 r. Panu Sebastianowi G. zaproponowano 
do zapłaty kwotę 500 złotych – która nie wystarczyła na żadne poważ-
niejsze wydatki i nie spełniała w związku z tym swojej roli. Z pewno-
ścią zaistniała sytuacja była wynikiem istniejącej w Polsce, w latach 
80-tych hiperinflacji, tym niemniej zaproponowanie tak niskiej kwoty
uznać należy za sprzeczne z zasadą waloryzacji świadczeń.

Pan Sebastian G. uczy się w szkole, za którą musi opłacać czesne. 
Kwota 500 złotych nie pokrywa nawet 2 miesięcy czesnego – w ocenie 
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skarżącego się, tego rodzaju rozstrzygnięcie prowadzi do oczywiste-
go pokrzywdzenia jednej ze stron umowy ubezpieczenia. W związku 
z tym, w skierowanej do Rzecznika skardze wniósł on o przyznanie mu 
kwoty przynajmniej 2.500 złotych - co pozwoli na opłacenie czesnego 
do końca roku szkolnego i poprawi jego sytuację finansową.

W dniu 19 grudnia 2006 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił 
się tej sprawie do Centrali PZU Życie SA (który był ubezpieczycielem 
skarżącego) z wnioskiem o rozważenie możliwości, zrewaloryzowania 
świadczenia zgodnie z oczekiwaniami Pana Sebastiana G.

W dniu 18 stycznia 2007 r. do Rzecznika wpłynęło pismo Centrali 
PZU Życie SA, z którego wynikało, że sprawa waloryzacji świadczenia 
należnego z tytułu upływu okresu ubezpieczenia została rozpatrzona 
pozytywnie - w/wymienione świadczenie podniesiono do oczekiwanej 
przez zainteresowanego kwoty 2.500 złotych.

RPO-547051-VI/06
W dniu 13 grudnia 2006 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci-

ła się Pani Jolanta M., ze skargą na Powszechny Zakład Ubezpieczeń.
W listopadzie 1999 r. zaginął ojciec skarżącej. Ponieważ, zgodnie 

z art. 29 § 1 Kc uznanie osoby zaginionej za zmarłą mogło nastą-
pić, jeśli od końca roku kalendarzowego, w którym według istnieją-
cych wiadomości jeszcze żył, upłynęło co najmniej pięć lat, stosowny 
wniosek w tej kwestii mógł zostać złożony do sądu nie wcześniej niż 
w listopadzie 2004 r. Ostatecznie Sąd Rejonowy w W. uznał ojca zain-
teresowanej za zmarłego we wrześniu 2006 r.

Ponieważ Pani Jolanta M. zawarła z PZU Życie SA umowę ubezpie-
czenia, przewidującą m.in. obowiązek wypłaty świadczenia z tytułu 
śmierci osoby najbliższej, złożyła do ubezpieczyciela stosowny wniosek 
w tej kwestii. Zakład ubezpieczeń odmówił jednak zadośćuczynienia 
prośbie zainteresowanej, motywując to faktem, iż roszczenie uległo 
przedawnieniu z mocy art. 819 § 1 Kc (przewidującego trzyletni termin 
przedawnienia i roszczeń wynikających z umowy ubezpieczenia).

Pismem z dnia 30 stycznia 2007 r. Rzecznik zwrócił się do Po-
wszechnego Zakładu Ubezpieczeń, z prośbą o nadesłanie informacji, 
czy mając na względzie szczególne okoliczności tej sprawy (tj. niemoż-
ność uzyskania wcześniejszego stwierdzenia zgonu), nie istniałaby 
możliwość wypłacenia świadczenia w drodze wyjątku.

W dniu 6 lutego 2007 r. do Rzecznika wpłynęła odpowiedź Po-
wszechnego Zakładu Ubezpieczeń, z której wynikało, że sprawa ubez-
pieczonej została rozpatrzona pozytywnie, a wypłata świadczenia 
z tytułu zgonu ojca została zrealizowana.
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RPO-546404-VI/06
W dniu 1 grudnia 2006 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił 

się Pan Roman R. ze skargą na Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA. 
Skarżący był kierowcą w piekarni w B.. W dniu 30 grudnia 2004 r., 
wracając do zakładu pracy po rozwiezieniu pieczywa, spowodował ko-
lizję drogową z samochodem marki Volkswagen, będącym własnością 
Poczty Polskiej. Jednakże kolizja ta nie spowodowała we wskazanym 
pojeździe żadnych uszkodzeń, natomiast w pojeździe Pana Romana R. 
zostało urwane boczne lusterko. W tej sytuacji obaj kierowcy uzgod-
nili, iż nie będą zgłaszać względem siebie żadnych roszczeń finanso-
wych.

Następnego dnia Pan Roman R. został wezwany do Komendy Po-
wiatowej Policji w K., gdzie oznajmiono mu, że jest sprawcą kolizji 
drogowej i ukarano go mandatem karnym w kwocie 200 PLN. Po upły-
wie blisko 2 lat skarżący otrzymał z PZU SA (z którym zawarł umowę 
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych) zawiadomie-
nie, iż z jego ubezpieczenia zostało wypłacone odszkodowanie tytu-
łem uszkodzenia samochodu marki Volkswagen oraz że został on ob-
ciążony tzw. roszczeniem regresowym (tj. zobowiązano go do zwrotu 
wypłaconego odszkodowania) - ponieważ zbiegł z miejsca zdarzenia 
(w takiej sytuacji, z mocy art. 43 pkt 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. 
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - 
Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm., zakładowi ubezpieczeń przy-
sługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym 
zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych odszkodowania).

W dniu 22 grudnia 2006 r. Rzecznik wystąpił w tej sprawie do 
Oddziału Okręgowego PZU SA w G. - wskazując, iż nie jest prawdą, 
że Pan Robert R. zbiegł z miejsca zdarzenia -albowiem, jak uzgodnił 
z kierującym pojazdem marki Volkswagen, nie będą oni zgłaszać wo-
bec siebie żadnych roszczeń finansowych - co spowodowało, że każdy 
z kierowców opuścił miejsce kolizji, a wypadek nie został nigdzie zgło-
szony.

W dniu 13 lutego 2007 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich wpły-
nęła odpowiedź PZU SA w której zostało stwierdzone, że po ponownej 
analizie sprawy postanowiono odstąpić od dochodzenia od Pana Ro-
berta R. roszczenia regresowego za spowodowanie wypadku. Jedno-
cześnie poinformowano, iż do skarżącego zostało skierowane pismo 
o anulowaniu wystosowanego doń uprzednio wezwania do zapłaty.
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RPO-548376-VI/07
W dniu 28 grudnia 2006 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich 

zwrócili się Państwo Iwona i Waldemar Ch., ze skargą na Powszech-
ny Zakład Ubezpieczeń Życie SA. Skarżący są od wielu lat klientami 
PZU Życie SA. W 2006 r. w wypadku drogowym zginął ich 32-letni 
syn. Gdy zainteresowani zwrócili się do zakładu ubezpieczeniowego 
z wnioskiem o wypłacenie z tego tytułu stosownego odszkodowania, 
otrzymali decyzję odmowną - ponieważ, zgodnie z § 2 pkt 1 ogólnych 
warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek śmier-
ci dziecka, świadczenie przysługuje jedynie w przypadku gdy, dziec-
ko w chwili zgonu nie ukończyło 25 roku życia. Powszechny Zakład 
Ubezpieczeń Życie SA nie ustosunkował się jednak do podniesio-
nego przez skarżących argumentu, iż przepisy ogólnych warunków 
ubezpieczeń uległy w ostatnim okresie czasu zmianie i obecnie wiek 
dziecka pozostaje bez wpływu na zasadność przyznania świadczenia 
– o czym Państwo Iwona i Waldemar Ch. nie zostali poinformowani.

Pismem z dnia 16 stycznia 2007 r. Rzecznik wystąpił w tej sprawie 
do PZU Życie SA, z prośbą o udzielenie stosownych wyjaśnień oraz 
o ustosunkowanie się do podniesionej przez zainteresowanych argu-
mentacji.

W dniu 19 marca 2007 r. do Rzecznika wpłynęła odpowiedź zakła-
du ubezpieczeniowego w której stwierdzono, iż ze względu na długo-
letni staż ubezpieczeniowy postanowiono przyznać, w drodze wyjątku, 
świadczenie z tytułu śmierci syna.

RPO-547797-VI/06
W dniu 15 grudnia 2006 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich zwró-

cił się Pan Józef P., zamieszkały w T., ze skargą na Powszechny Za-
kład Ubezpieczeń SA, Centrum Likwidacji Szkód w K.

Wymieniony zakład ubezpieczeniowy odmówił skarżącemu wypła-
cenia odszkodowania z tytułu szkody powstałej w należącym do niego 
budynku gospodarczym na skutek obfitych opadów śniegu – na którą 
to ewentualność zainteresowany miał wykupioną polisę ubezpiecze-
niową. Motywem tego rodzaju decyzji był fakt, iż, w ocenie ubezpie-
czyciela, przedmiotowy budynek nie spełniał wymogów ubezpiecze-
nia na dzień zawarcia umowy. Jednakże, ubezpieczenia dokonano na 
miejscu, po przeprowadzeniu stosownych oględzin i przy zawieraniu 
umowy nie było żadnych uwag dotyczących zakwalifikowania (bądź 
nie) należącego do Pana Józefa P. budynku gospodarczego do określo-
nego typu ubezpieczenia. W sprawie powyższej Rzecznik przeprowa-
dził postępowanie wyjaśniające - zwracając się, w dniu 1 lutego 2007 
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r. do Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA. We wskazanym wystą-
pieniu Rzecznik zwrócił uwagę na fakt, że przy zawieraniu umowy 
nie były zgłaszane żadne uwagi dotyczące zakwalifikowania budyn-
ku do określonego rodzaju ubezpieczenia, jak również na fakt, że nie 
ujawniono żadnych uszkodzeń czy wad konstrukcyjnych budynku. 
W dniu 20 marca 2007 r. do Rzecznika wpłynęła odpowiedź PZU SA 
w której zostało stwierdzone, iż po wnikliwym i wszechstronnym prze-
analizowaniu akt szkodowych postanowiono zmienić zajęte uprzed-
nio w zasygnalizowanej kwestii stanowisko i przekazać sprawę, wraz 
z wytycznymi do ponownego rozpatrzenia, celem wypłaty odszkodowa-
nia. Jak bowiem podniesiono, dokumentacja ubezpieczeniowa nie za-
wierała żadnych uwag dotyczących wad budowlanych ubezpieczonego 
obiektu oraz jego stanu technicznego w momencie zawierania umowy 
ubezpieczenia - stąd też nie było podstaw do odmowy wypłacenia od-
szkodowania za szkodę powstałą na skutek obfitych opadów śniegu.

RPO-495652-VII/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Marcin B., prze-

bywający w Areszcie Śledczym w W., a pozostający do dyspozycji Sądu 
Okręgowego w W. Żalił się on, że jego korespondencja z Helsińską 
Fundacją Praw Człowieka, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Euro-
pejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu oraz z obrońcą 
była cenzurowana przez organ dysponujący.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami korespondencja osadzonych 
z organami ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innymi organami 
państwowymi, samorządowymi, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, 
organami powołanymi na podstawie ratyfikowanych przez Rzeczpo-
spolitą Polską umów międzynarodowych dotyczących ochrony praw 
człowieka, a także obrońcą lub pełnomocnikiem będącym adwokatem 
lub radcą prawnym nie podlega cenzurze (art. 102 pkt 11, art. 103 § 
1, art. 8 § 3 Kodeksu karnego wykonawczego).

Przeprowadzone czynności wykazały, że istotnie w kilku wypad-
kach na kopercie zawierającej korespondencję Pana Marcina B. z wy-
mienionymi organami złożono pieczęć sądu, informującą o ocenzu-
rowaniu, wraz z podpisem. Jak ustalono, korespondencja ta nie była 
jednak faktycznie otwierana i nie dochodziło do zapoznania się z jej 
treścią przez organ dysponujący.

Niemniej jednak Przewodniczący VII Wydziału Karnego Sądu Okrę-
gowego w W., do którego Rzecznik zwrócił się o zbadanie sprawy, 
uznał tę praktykę za nieprawidłową i w związku z tym wydał stosowne 
polecenia, aby nie dopuścić do podobnych sytuacji w przyszłości.
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RPO-499364-VII/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Andrzej K, prze-

bywający w Zakładzie Karnym w Sz.. W piśmie z dn. 06.08.2006 r. 
osadzony wskazywał, iż został pozbawiony możliwości zakupu wyro-
bów tytoniowych, tj. tytoniu fajkowego w związku z wytycznymi Dy-
rektora Okręgowego Służby Więziennej w G. z dn. 25.05.2006 r.

O zbadanie powyższego zarzutu i przedstawienie wyjaśnień Rzecz-
nik Praw Obywatelskich zwrócił się do Dyrektora Okręgowego Służby 
Więziennej.

W udzielonej odpowiedzi z dn. 17.10.2006 r. Dyrektor poinformo-
wał, iż tytoń luzem nie jest dostępny w asortymencie oferowanym do 
sprzedaży w Zakładzie Karnym w Sz. Zgodnie z jego poleceniem i wy-
tycznymi nr OI/O-607/01/06/1941 z dnia 25.05.2005 r. ma to na 
celu zapewnienie w zakładach właściwego porządku i bezpieczeństwa. 
Wycofanie tytoniu „luzem” ze sprzedaży w kantynie spowodowane 
było przeciwdziałaniem próbom przedostania się na teren jednostek 
penitencjarnych jak i dalszego rozprowadzania na ich terenie przed-
miotów niedozwolonych i niebezpiecznych, w tym narkotyków przy 
wykorzystaniu tego asortymentu. Działania takie podyktowane były 
względami bezpieczeństwa. Niektóre rodzaje narkotyków są podobne 
do tytoniu, co powoduje trudną ich identyfikację i kosztowny proces 
badania.

Rzecznik Praw Obywatelskich nie akceptując stanowiska przedsta-
wionego przez Dyrektora dot. ww. wytycznych, zwrócił się o stano-
wisko w tej sprawie do Dyrektora Biura Kontroli i Inspekcji Central-
nego Zarządu Służby Więziennej. Rzecznik wskazywał, iż art. 113a 
§ 1 Kodeksu karnego wykonawczego daje skazanemu prawo naby-
wania wyrobów tytoniowych. Interpretacja tego zwrotu wskazuje jed-
noznacznie, iż w jego zakresie pojęciowym znajduje się także tytoń 
fajkowy, którego ograniczanie dystrybucji nie znajduje uzasadnienia 
w wytycznych Dyrektora. Ponadto tytoń, nabyty w kantynie nie wyma-
ga weryfikacji bowiem wiadome jest legalne źródło jego pochodzenia. 
Odnosząc się do kolejnego argumentu, iż za pomocą tytoniu możliwe 
jest dalsze rozprowadzanie środków odurzających na terenie jedno-
stek penitencjarnych, Rzecznik wskazał, iż wprowadzony zakaz jest 
nadmierny. Jednostka dysponuje odpowiednimi testami na obecność 
w organiźmie środków odurzających, którymi można badać osadzo-
nych, a zatem w przypadku podejrzenia użycia środka odurzającego, 
należy użyć testu i zweryfikować podejrzenia.

Pismem z dn. 07.12.2006 r. Dyrektor Biura Kontroli i Inspek-
cji Centralnego Zarządu Służby Więziennej podzielił pogląd pre-



154

zentowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich, iż wprowadzone 
przez Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w G. wytyczne 
z dnia 25 maja 2005 r. (OI/O-607/1/06/1941) polegające na pozba-
wieniu możliwości zakupu przez osadzonych wyrobów tytoniowych 
„luzem” (tytoniu fajkowego) z uwagi na przeciwdziałanie próbom 
przedostania się na teren jednostek penitencjarnych przedmiotów 
niedozwolonych i niebezpiecznych, w tym narkotyków, wydaje się 
być nieuzasadnione, ponieważ wyroby tytoniowe sprzedawane za 
pośrednictwem kantyn więziennych mają legalne i sprawdzone źró-
dło pochodzenia.

Ponadto dopuszczenie do sprzedaży w kantynie, przez kierownika 
jednostki penitencjarnej, artykułów spożywczych, wyrobów tytonio-
wych i innych wyrobów winno być jedynie czynnością natury „organi-
zacyjnej niewymagającą uregulowania w formie „wytycznych.”

Jak poinformował Dyrektor Biura Kontroli, Centralny Zarząd Służ-
by Więziennej podejmie stosowne działania w celu uchylenia zakazu 
sprzedaży tytoniu fajkowego w kantynach jednostek penitencjarnych, 
w których zakaz ten wprowadzono.

RPO-532997-VII/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Mileniusz S., 

przebywający w Areszcie Śledczym w Ł. W piśmie do Rzecznika za-
interesowany wskazał, iż o fakcie odmowy udzielenia mu widzenia 
dowiedział się dopiero w momencie gdy chciał je zrealizować. O zba-
danie powyższego zarzutu, Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się 
do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Ł.

W odpowiedzi z dn. 07.08.2006 r. Dyrektor wyjaśnił on, iż „nie po-
twierdzono, by osadzony składał prośbę dotyczącą wpisania na listę 
osób odwiedzających swojego zięcia.” W ocenie Rzecznika działanie 
pracowników Aresztu Śledczego było nieprawidłowe, bowiem zięć jako 
osoba najbliższa nie potrzebuje do realizacji widzenia zgody Dyrektora 
AŚ. Argumenty uzasadniające słuszność tej tezy przedstawił Rzecznik 
Dyrektorowi pismem z dn. 20.09.2006r., posiłkując się stanowiskiem 
Ministra Sprawiedliwości w tej mierze.

W odpowiedzi udzielonej z dn. 10.10.2006r. Dyrektor Okręgowy 
wskazał argumenty uzasadniające słuszność podjętej przez Dyrektora 
AŚ decyzji oraz wyjaśnienie, iż [...] do kategorii rodzina zaliczyć moż-
na małżonka oraz osoby związane więzami pokrewieństwa (zstępni, 
wstępni, rodzeństwo). Z tymi osobami skazany może otrzymać widze-
nie bez zgody dyrektora zakładu karnego, natomiast pozostałych osób 
dotyczy art. 105a § 4 Kodeksu karnego wykonawczego.
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Rzecznik Praw Obywatelskich nie akceptując tego stanowiska 
zwrócił się o w tej sprawie do Dyrektora Biura Prawnego Centralnego 
Zarządu Służby Więziennej.

Pismem z dn. 30.11.2006r. Dyrektor Generalny Służby Więziennej po-
dzielił pogląd prezentowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich, iż zięć 
skazanego – powinowaty pierwszego stopnia w linii prostej (wymieniony 
w art. 115 § 11 Kodeksu karnego jako osoba najbliższa) – nie potrzebuje 
do realizacji widzenia zgody dyrektora jednostki penitencjarnej.

Jak poinformował Dyrektor Generalny przesłano Dyrektorom Okrę-
gowym Służby Więziennej pismo Ministra Sprawiedliwości celem sto-
sowania określonej w nim wykładni przepisu art. 105a Kkw w prakty-
ce jednostek organizacyjnych więziennictwa.

Mając na uwadze poczynione w sprawie ustalenia, Rzecznik Praw 
Obywatelskich uznał skargę Pana Mileniusza S. w tej części za zasad-
ną stwierdzając, iż wymaganie od skazanego zgody dyrektora jednost-
ki penitencjarnej na widzenie z zięciem, było działaniem niezgodnym 
z obowiązującą regulacją prawną i naruszało jego prawo do widzenia 
z członkiem rodziny.

RPO-537756-VII/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Marek B., prze-

bywający w Zakładzie Karnym w H. żaląc się m.in. na to, że admini-
stracja tego Zakładu sporządziła o nim opinię na żądanie Sądu Okrę-
gowego w Z. z nieuzasadnioną zwłoką, co spowodowało w jego ocenie 
zbyt długie oczekiwanie na rozpoznanie wniosku o warunkowe przed-
terminowe zwolnienie.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w L., do którego Rzecznik zwró-
cił się o zbadanie sprawy uznał początkowo, że zarzut Marka B. nie był 
uzasadniony. Zdanie zmienił dopiero pod wpływem dodatkowej argu-
mentacji Rzecznika. Zarzut był bowiem uzasadniony, ponieważ admi-
nistracja Zakładu Karnego w H. sporządziła opinię o Panu Marku B. po 
upływie 35 dni od wezwania do jej przedłożenia, podczas gdy zgodnie 
z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa, to jest art. 35 § 2 i 3 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyj-
nego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, ze zm.), ta opinia 
powinna być przesłana Sądowi w ciągu miesiąca od tego wezwania.

RPO-545240-VII/06
W trakcie czynności dokonywanych w listopadzie 2006 r. przez 

Rzecznika Praw Obywatelskich w Areszcie Śledczym w W., część osób 
tymczasowo aresztowanych, z którymi Rzecznik rozmawiał, żaliło się, 
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że zbyt długo trwa cenzurowanie ich korespondencji przez organ, do 
dyspozycji którego pozostają, czyli Prokuraturę Rejonową w W. Z wy-
powiedzi tych osób wynikało, że niekiedy adresat oczekuje na kore-
spondencję od dwóch do trzech miesięcy.

Rzecznik zwrócił się z prośbą do Prokuratora Rejonowego w W. 
z prośbą o zbadanie zasadności zarzutów zgłoszonych przez osoby 
tymczasowo aresztowane. Prokurator Rejonowy w W. poinformował, 
że po otrzymaniu pisma Rzecznika, stwierdził w jednym wypadku 
przetrzymanie korespondencji osoby tymczasowo aresztowanej przez 
okres około dwóch tygodni. Przeprowadził z prokuratorem winnym 
tego zaniedbania rozmowę dyscyplinującą ostrzegając go o wyciągnię-
ciu konsekwencji dyscyplinarnych w razie powtórzenia się podobnego 
zdarzenia, jak również wydał pisemne polecenie niezwłocznego cenzu-
rowania korespondencji osób tymczasowo aresztowanych.

RPO-542409-VII/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Marek K., prze-

bywający w Zakładzie Karnym w W. żaląc się na przetransportowanie 
go do tego Zakładu z Zakładu Karnego w B. pomimo, że komisja peni-
tencjarna na podstawie art. 164 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego 
ustaliła w odniesieniu do niego okres poświęcony na przygotowanie 
do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w L., do którego Rzecznik 
Praw Obywatelskich zwrócił się z prośbą o zbadanie zawartego we 
wniosku zarzutu stwierdził, że był on uzasadniony. Okazało się bo-
wiem, że Pan Marek K. został rzeczywiście objęty przygotowaniami do 
zwolnienia na podstawie art. 164 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego 
i z tego powodu nie powinien być przenoszony do innego zakładu kar-
nego. Obecnie przebywa on ponownie w Zakładzie Karnym w B.

RPO-523982-VII/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Piotr M., przeby-

wający w Zakładzie Karnym w S., który skarżył się na podjętą wobec 
niego decyzję komisji penitencjarnej o skierowaniu do odbywania kary 
pozbawienia wolności w zakładzie karnym dla recydywistów peniten-
cjarnych zamiast do zakładu karnego dla skazanych odbywających 
karę pozbawienia wolności po raz pierwszy (wśród podniesionych 
przez niego argumentów znajdował się fakt zatarcia skazania na karę 
pozbawienia wolności z 1987 r.).

Sąd Okręgowy Wydział Penitencjarny w O., do którego Rzecznik 
zwrócił się z prośbą o zbadanie zawartego we wniosku Piotra M. za-
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rzutu, nie znalazł podstaw do uznania go jako zasadny, ponieważ nie 
doszło do zatarcia skazania z 1987 r., a ponadto za skierowaniem 
tego skazanego do zakładu karnego dla recydywistów penitencjarnych 
przemawiało również skazanie go obecnie za przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym z art. 
258 § 2 Kodeksu karnego w zw. z art. 65 § 2. W ocenie Sądu, do 
sprawcy takiego przestępstwa mają zastosowanie odpowiednie przepi-
sy dotyczące sprawcy określonego art. 64 § 2 i był to warunek wystar-
czający skierowania Pana Piotra M. do odbywania kary w zakładzie 
karnym dla recydywistów penitencjarnych.

W związku z wątpliwościami, jakie spowodowało stanowisko Sądu, 
Rzecznik zwrócił się z prośbą o zbadanie sprawy Piotra M. do Departa-
mentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości. 
Departament stanął na stanowisku, że decyzja o skierowaniu go do za-
kładu karnego dla recydywistów penitencjarnych była słuszna dlatego, 
że „odbywał uprzednio niejednokrotnie karę pozbawienia wolności,” jak-
kolwiek „przepis art. 65 § 1 i 2 Kodeksu karnego nie znajduje zastosowa-
nia dla kierowania skazanego do odpowiedniego zakładu karnego.”

W powstałej sytuacji Rzecznik zwrócił się do Krajowego Rejestru 
Karnego z prośbą o poinformowanie, czy zostało zatarte skazanie na 
karę 3 lat pozbawienia wolności (wyrok Sądu Rejonowego w Cz. z dnia 
29 stycznia 1987 r.), skąd otrzymał odpowiedź, iż Rejestr nie posiada 
w swoich zbiorach informacji o skazaniu Pana Piotra M. przez Sąd Re-
jonowy w Cz. W tej sytuacji nie mogło być już wątpliwości, że nie powi-
nien on zostać zaliczony do kategorii recydywistów penitencjarnych.

Kolejnym krokiem było ponowne zwrócenie się przez Rzecznika do 
Sądu Okręgowego Wydział Penitencjarny w O. i poproszenie o po-
nowne odniesienie się do sprawy klasyfikacji Pana Piotra M. Sąd ten 
udzielił odpowiedzi, że w świetle poczynionych przez Rzecznika Praw 
Obywatelskich ustaleń Pan Piotr M. powinien zostać skierowany do 
odbywania kary w zakładzie karnym dla skazanych odbywających 
karę pozbawienia wolności po raz pierwszy.

RPO-546524-VII/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Marek D., prze-

bywający w Zakładzie Karnym w P. Żalił się on, że Sąd Rejonowy w W. 
orzekł wykonanie zastępczej kary w zamian za nie uiszczoną grzywnę 
bez wcześniejszego podjęcia egzekucji grzywny.

Zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego sąd może 
orzec wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności dopiero wów-
czas, gdy jej egzekucja okaże się bezskuteczna. Mając powyższe na 
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względzie Rzecznik zwrócił się o zbadanie sprawy do Prezesa Sądu 
Rejonowego w W.

Pismem z dnia 19 stycznia 2007 r. Wiceprezes Sądu Rejonowego w W. 
powiadomił Rzecznika, iż przeprowadzone czynności sprawdzające po-
twierdziły wystąpienie nieprawidłowości wskazanych przez skarżącego. 
Poinformował również, że niezwłocznie podjęte zostały czynności w celu 
wyeliminowania stwierdzonych uchybień. Sąd uchylił swoje wcześniej-
sze postanowienie o zarządzeniu wykonania zastępczej kary pozbawienia 
wolności w miejsce pozostałej do uiszczenia kary grzywny.

RPO-544213-VII/07
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się Pani Małgorzata P., 

przebywająca w Areszcie Śledczym w O. Żaliła się ona, że w jednostce 
nie przestrzega się zasady umieszczania nowoprzyjętych osób w celi 
przejściowej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osobę nowoprzyjętą do jed-
nostki penitencjarnej umieszcza się na okres do 14 dni w celi przej-
ściowej (art. 79b Kodeksu karnego wykonawczego). Czas ten służy m. 
in. przeprowadzeniu niezbędnych badań lekarskich, zabiegów sani-
tarnych i wstępnych badań osobopoznawczych.

W toku podjętego przez Rzecznika Praw Obywatelskich postępo-
wania wyjaśniającego ustalono, że w dniu 24 października 2006 r. 
dwie nowoprzyjęte do Aresztu kobiety nie zostały zakwaterowane 
w celi przejściowej, lecz w ogólnych celach mieszkalnych. U jednej z 
tych kobiet stwierdzono następnie wszawicę. Przedstawiona sytuacja 
została spowodowana bardzo dużym przeludnieniem oddziału kobie-
cego i związanymi z tym trudnościami z wyodrębnieniem jednej celi 
w oddziale na celę przejściową.

W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością kierownictwo jed-
nostki zostało zobowiązane do podjęcia niezbędnych działań w celu 
wyeliminowania w przyszłości przypadków kwaterowania nowoprzy-
jętych osób bezpośrednio do cel mieszkalnych.

RPO-541700-VIII/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócili się pracownicy Działu 

Higieny Szpitala w G. informując o nieprawidłowościach zaistniałych 
w związku z przejęciem w trybie art. 23l Kodeksu pracy pracowników 
przez nowego pracodawcę.

Z pisma wynikało, iż na wniosek związków zawodowych, Państwo-
wa Inspekcja Pracy przeprowadziła w Szpitalu kontrolę, która wyka-
zała szereg nieprawidłowości.
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Rzecznik zwrócił się do Okręgowego Inspektoratu Pracy w G. z proś-
bą o poinformowanie o stwierdzonych nieprawidłowościach i ewentu-
alnie podjętych środkach prawnych.

Okręgowy Inspektorat Pracy poinformował, iż w wyniku skargi 
związków zawodowych dotyczącej łamania przez Dyrekcję Szpitala 
przepisów prawa pracy, w tym przepisów o związkach zawodowych, w 
dniach 12,13,19,20 września 2006 r. inspektor pracy OIP w G. prze-
prowadził kontrolę w Szpitalu, która potwierdziła zarzuty związków 
zawodowych.

W związku z tym, w dniu 20.09.2006 r. inspektor pracy skiero-
wał do Dyrekcji Szpitala wystąpienie, w którym zalecił zapewnienie 
przestrzegania przepisów Kodeksu pracy, określających warunki na 
jakich następuje przekazanie pracowników nowemu pracodawcy 
w trybie art. 231 Kp w tym dot. uprawnień związków zawodowych.

RPO-548575-IX/07
Rzecznik Praw Obywatelskich w dniu 23 stycznia 2007 r. wystąpił 

do Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia w sprawie udziele-
nia wyjaśnień dotyczących okoliczności ujawnienia u żołnierzy 1 Bazy 
Lotniczej w W. objawów sepsy oraz poinformowania o podjętych dzia-
łaniach wobec chorych i zagrożonych tą chorobą.

W otrzymanej odpowiedzi adresat wyjaśnił okoliczności związane 
z powstaniem i ujawnieniem się tej choroby, zakresem jej występowa-
nia oraz poinformował o podjętych działaniach profilaktycznych wo-
bec osób zagrożonych zarażeniem.

Poinformował także o zakończeniu reżimu kwarantannowego 
w obiektach jednostki i wypisaniu ze szpitala wszystkich (48 osób) 
poddanych postępowaniu diagnostyczno -leczniczemu. Opóźnień i za-
niedbań w tym procesie nie stwierdzono.

Poinformowano także, że na wniosek Głównego Inspektora Sanitar-
nego Wojska Polskiego Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia 
podjął decyzję o wykonaniu szczepień ochronnych szczepionką sko-
niugowaną przeciwko meningokokom typu C całego stanu osobowego 
jednostki wojskowej - szczepienia wykonano.

Podjęte działania w tej sprawie, zgodnie z uzyskanymi wyjaśnienia-
mi, doprowadziły do pełnego opanowania sytuacji epidemicznej.

Ponadto poinformowano Rzecznika, iż w dniu 18 stycznia 2007 r. 
w Wojskowym Instytucie Medycznym w W. zorganizowano spotka-
nie metodyczno - szkoleniowe dotyczące najnowszych, rekomendo-
wanych i ujednoliconych zasad postępowania w przypadku zakażeń 
ośrodkowego układu nerwowego dla przedstawicieli podległych i nad-
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zorowanych przez Ministra Obrony Narodowej placówek medycznych. 
Uczestniczyło w nim około 300 osób. 

Dochodzenie epidemiologiczne prowadzone jest jednak nadal przez 
zespół dochodzeniowy wojskowych inspektoratów sanitarnych z Woj-
skowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w M., we współdziałaniu ze 
służbą zdrowia i służbami logistycznymi jednostek wojskowych oraz 
organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej i przy wykorzystaniu wy-
soce specjalistycznej bazy laboratoryjnej Krajowego Ośrodka Referen-
cyjnego ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu 
Nerwowego Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Dochodzenie 
prowadzi również Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem Prokuratury 
Wojskowej.

Na zakończenie dochodzenia epidemiologicznego hospitalizowani 
żołnierze (15 osób) zostaną skierowani do odpowiednich wojskowych 
komisji lekarskich, celem ustalenia ewentualnego uszczerbku na 
zdrowiu i przydatności do dalszej służby wojskowej.

Zapewniono również Rzecznika o prowadzeniu stałego nadzoru 
sanitarnego i weterynaryjnego nad higieną żywności i żywienia oraz 
warunkami bytowymi służby. Ustalono także, iż warunki pełnienia 
służby nie pozostają w żadnej zależności z wystąpieniem tych zacho-
rowań.

Rzecznik przyjął powyższe wyjaśnienia, uwzględniając jednak po-
trzebę skontrolowania postępowań orzeczniczych w zakresie zwłasz-
cza, ustalania uszczerbku na zdrowiu żołnierzy i jego związku ze służ-
ba wojskową w stosunku do wszystkich żołnierzy poddanych rygorom 
tego postępowania.

RPO-510390-X/05
W trakcie wizytacji Rzecznika Praw Obywatelskich w Ośrodku dla 

Cudzoziemców Ubiegających się o Nadanie Statusu Uchodźcy lub Azylu 
w W., stwierdzono, że dzieci tam przebywające wychodzą poza teren 
bez opieki i nadzoru rodziców przez stale otwartą furtkę oraz bawią się 
na jezdni i poboczu. Zwrócono również uwagę na fakt, że na drogach 
prowadzących do Ośrodka brak jakiegokolwiek oznakowania ostrze-
gawczego.

Po zwróceniu uwagi przez Rzecznika Praw Obywatelskich, kie-
rownictwo Ośrodka wzmogło nadzór nad opuszczaniem obiektu. 
Rzecznik wystąpił do władz samorządowych w W. o podjęcie działań 
zwiększających bezpieczeństwo na drogach dojazdowych do Ośrodka. 
W wyniku tej interwencji wprowadzone zostało stosowne oznakowanie 
ostrzegawcze.
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RPO-546659-X/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się Pani Małgorzata Ł. 

zamieszkała w W., skarżąc się na nałożenie na nią opłaty dodatkowej 
z tytułu jazdy środkiem komunikacji miejskiej bez ważnego biletu. 
Zainteresowana podała, że kontroler nie uznał skasowanego przez nią 
biletu. W toku wyjaśniania sprawy ustalono, że pasażerka, wsiadłszy 
do pojazdu, ze względu na stan zdrowia w pierwszej kolejności po-
szukała miejsca siedzącego, a następnie skasowała bilet. Jednakże 
kontroler uznał, że bilet został skasowany zbyt późno (po ogłoszeniu 
kontroli) i podjął działania przewidziane w przypadku stwierdzenia 
jazdy bez biletu. W wyniku interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich 
u prezydenta Miasta W. ponownie rozpatrzono sprawę i w związku ze 
stwierdzeniem nieprawidłowości w sposobie przeprowadzenia kontroli 
biletów odstąpiono od windykacji opłaty dodatkowej.

RPO-550156-X/07
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się Pani Ewa L., skar-

żąc się na nałożenie na nią opłaty dodatkowej z tytułu jazdy środkiem 
komunikacji miejskiej bez dokumentu potwierdzającego przysługu-
jące jej uprawnienie do ulgi. Mimo późniejszego okazania w siedzi-
bie spółki kontrolerskiej właściwych dokumentów, poświadczających 
prawo do biletów zniżkowych, firma kontrolerska odmawiała anulo-
wania wspomnianej opłaty.

W wyniku interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich u prezesa Za-
rządu MPK sp. z o.o. w O.-Ś. ponownie rozpatrzono sprawę i w związ-
ku ze stwierdzeniem, że obciążenie skarżącej opłatą dodatkową było 
bezpodstawne, odstąpiono od windykacji tej opłaty.

RPO-542111-X/06
W związku ze wskazanymi w programie TVN „Uwaga” nieprawidło-

wościami w zakresie przestrzegania praw pacjentów przebywających 
w niepublicznych zakładach opiekuńczo-leczniczych należących do 
Pana Jacka P., Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Dyrektora 
Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o zbadanie 
sprawy.

W dniu 18 stycznia 2007 r. Rzecznik został poinformowany, że po 
zakończeniu postępowania kontrolnego, Oddział Wojewódzki Narodo-
wego Funduszu Zdrowia podjął działania zmierzające do rozwiązania 
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w powyższych za-
kładach opiekuńczo-leczniczych. Termin rozwiązania umowy ustalił 
na dzień 28 lutego 2007 r. Ponadto Oddział Wojewódzki NFZ w opar-
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ciu o wyniki kontroli, wystosował pismo do Wojewódzkiego Inspek-
toratu Inspekcji Farmaceutycznej w W., który przygotował wniosek 
do Prokuratury Rejonowej o wszczęcie postępowania karnego oraz do 
Okręgowego Inspektora Pracy w związku ze stwierdzeniem naruszenia 
przepisów prawa pracy w zakresie czasu pracy personelu medycznego 
udzielającego świadczeń zdrowotnych.

RPO-539576-XIX/06
Pan Tadeusz K. zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich ze 

skargą na przewlekłość w prowadzeniu postępowania egzekucyj-
nego przez Komornika Sądowego Rewiru V przy Sądzie Rejonowym 
w G. i brak rzetelnego informowania petenta, będącego wierzycielem, 
o stanie sprawy i podejmowanych czynnościach egzekucyjnych oraz 
przyczynach braku działań.

W związku z powyższym Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się 
do Komornika o przedłożenie informacji o stanie sprawy oraz podanie 
przyczyn przewlekłości w prowadzeniu przedmiotowego postępowania 
egzekucyjnego. Na skutek interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich 
Komornik podjął działania w sprawie i przeprowadził licytację nie-
ruchomości dłużnika, a sprawa petenta została pomyślnie dla niego 
zakończona.

RPO-545698-XX/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło pismo Pani Władysła-

wy P. Zainteresowana podała, że zajmuje lokal mieszkalny zastępczy 
przydzielony przez organy Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. 
Administrator Administracji Zasobu Własności Rolnej Skarbu Pań-
stwa w W. zaproponował Pani Władysławie P. zamianę zajmowane-
go mieszkania na inny lokal w tym samym budynku, który skarżą-
ca obejrzała i zaakceptowała oraz wyraziła zgodę na jego zasiedlenie. 
Niestety, przy odbiorze kluczy (jak twierdzi skarżąca) okazało się, że 
„nastąpiła zmiana numeracji lokali i 6 stała się 7.” Wobec powyższego 
Pani Władysława P. nie przyjęła kluczy, ponieważ w rezultacie otrzy-
mała propozycję najmu mieszkania 1-pokojowego bez wydzielonego 
przedpokoju o powierzchni 26,8 m2 a nie tego, które oglądała i za-
akceptowała. Jak podawała zainteresowana we wskazanym budynku 
nadal niezamieszkały był lokal mieszkalny nr 6. Pani P. jest inwalidką 
I grupy, co wiąże się z koniecznością sprawowania nad zainteresowa-
ną opieki innych osób. Ponadto poinformowała, że lokal mieszkalny 
położony w W. zajmuje jako lokal zastępczy od 29 lat. Rzecznik Praw 
Obywatelskich wystąpił więc w tej sprawie do Administratora Admini-
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stracji Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w W. Ten zaś złożył 
pisemne wyjaśnienia dotyczące sprawy Pani Władysławy P. Z treści 
tych wyjaśnień wynika, iż skarżącą i siedem innych rodzin zamieszka-
łych w budynku w W. powiadomiono o konieczności ich wysiedlenia 
ze wskazanej nieruchomości z uwagi na ogólny zły stan budynku. 
W związku z powyższym Administracja Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa w W. podjęła działania związane z adaptacją na cele 
mieszkaniowe innej nieruchomości położonej w W. Dokonując przy-
działu lokali na zamianę kierowano się w szczególności ilością osób za-
meldowanych w dotychczas zajmowanych lokalach. Pani Władysława 
P. jako osoba samotna otrzymała propozycję lokalu o najmniejszym 
metrażu tj. 26,80 m2, podobnie jak inna najemczyni ze wskazanej 
nieruchomości (również będąca osobą samotną). Różnica w numeracji 
lokali wynikała natomiast z błędów w dokumentacji technicznej przy-
gotowanej dla potrzeb remontu. W zestawieniu powierzchni tej doku-
mentacji przydzielono Pani P. lokal oznaczony jako numer 7, nato-
miast na rzucie kondygnacji jako lokal numer 6. Jednakże powierzch-
nia użytkowa lokalu zarówno w zestawieniu jak też na rzucie jest taka 
sama i wynosi 26,80 m2. Wysyłając zainteresowanej powiadomienie 
z dnia 25.07.2006r., Administracja Zasobu Własności Rolnej Skar-
bu Państwa w W. na podstawie zestawienia posłużyła się numerem 
7. Okazało się jednak, że właściwym powinien być numer 6, który 
dlatego samego lokalu określony jest na rzucie kondygnacji. Takiej 
numeracji użyto również w wydanej przez wykonawcę dokumentacji 
do zakładu energetycznego i gazowni a lokal tak został oznaczony na 
drzwiach. Poinformowano nas również, że nigdy wcześniej nie okazy-
wano Pani P. i nie proponowano innego lokalu niż ten o powierzchni 
użytkowej 26,80 m2.

Mając na względzie powyższe, Rzecznik Praw Obywatelskich za-
kończył badanie sprawy poprzestając na udzieleniu powyższych in-
formacji.

RPO-529659-XX/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło pismo Pani Krystyny 

J.-S. Zainteresowana należy do osób represjonowanych i jest człon-
kiem Koła Związku Sybiraków w P. Skarżyła się na to, że kierowca 
autobusu - pracownik Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej 
S.A w K. informuje osoby represjonowane, które zostały zaliczone do 
pierwszej grupy inwalidzkiej o nie przysługującym im prawie do 78 
% ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu autobuso-
wego w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pośpiesznej. Rzecznik 
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Praw Obywatelskich wystąpił w tej sprawie do Prezesa Zarządu Przed-
siębiorstwa Komunikacji Samochodowej S.A w K. oraz do Dyrektora 
Departamentu Świadczeń Rodzinnych Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej, którzy złożyli pisemne wyjaśnienia dotyczące wskazanej 
sprawy.

Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej S.A w K. poin-
formował, że zwrócił się z prośbą do Ministra Transportu i Budownictwa 
o jednolitą wykładnię istniejących wątpliwości dotyczących uprawnień 
do zniżki dla posiadaczy legitymacji osoby represjonowanej z wpisem 
o częściowej tylko niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodziel-
nej egzystencji. Minister wystąpił do Prezesa ZUS o rozstrzygnięcie jak 
należy traktować posiadaczy takich legitymacji. Ponieważ jednak sta-
nowisko ZUS nie usunęło wszystkich niejasności, Minister Transportu 
wystąpił w tej sprawie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Powiado-
miono Rzecznika również, że do czasu uzyskania wiążącej wykładni Mi-
nisterstwa Transportu w zakresie uprawnień do ulgowych przejazdów 
osób represjonowanych, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej 
S.A. w K. stosować będzie interpretację prawną wynikającą z pism Mi-
nisterstwa informujących, że posiadacz legitymacji osoby represjono-
wanej ma prawo do 78% ulgi jeżeli jest całkowicie niezdolny do pracy 
i jednocześnie niezdolny do samodzielnej egzystencji. W wyjaśnieniu 
Ministerstwa Infrastruktury wskazano bowiem, że prawo do powyższej 
ulgi ma pasażer zaliczony do I grupy inwalidów (całkowicie niezdolny 
do pracy i niezdolny do samodzielnej egzystencji). Jak informuje Prezes 
Zarządu wspomnianego Przedsiębiorstwa osoby represjonowane często 
okazując kierowcy legitymacje, z których wynika częściowa tylko nie-
zdolność do pracy w związku z pobytem na deportacji i niezdolność do 
samodzielnej egzystencji, są przekonane o konieczności zastosowania 
78% ulgi w opłacie za przewóz. Ponadto często osoby te mają orzeczenie 
o inwalidztwie I grupy, ale w legitymacji nie jest to odnotowane co po-
zwala przypuszczać, że zostało ono spowodowane innymi przyczynami 
niż represje w okresie wojny.

W związku z powyższym Rzecznik wystąpił do Dyrektora Departa-
mentu Świadczeń 

Rodzinnych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z prośbą 
o ustosunkowanie się do wskazanego problemu i wyjaśnienie zaist-
niałych wątpliwości przez dokonanie jednolitej interpretacji prawnej 
problemu traktowania posiadaczy legitymacji osoby represjonowanej 
z wpisem o częściowej tylko niezdolności do pracy oraz niezdolności 
do samodzielnej egzystencji i posiadaczy orzeczenia o inwalidztwie 
I grupy dysponujących legitymacją osób represjonowanych, z któ-
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rej jednak nie wynika czy inwalidztwo jest spowodowane represjami 
w okresie wojny. Dyrektor Departamentu Świadczeń Rodzinnych 
wskazanego Ministerstwa wyjaśniła, że prawodawca w ustawie o za-
opatrzeniu inwalidów wojennych przyznał najwyższe ulgi komunika-
cyjne osobom zaliczonym do pierwszej grupy inwalidzkiej, które są co 
do zasady niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Ulgi te 
obejmują nie tylko samego inwalidę, ale również jego opiekuna. Jest 
to logiczne, gdyż osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji może 
korzystać ze środków komunikacji jedynie z pomocą osób trzecich, 
których kosztów przejazdu nie powinna ponosić. Osoby niezdolne do 
samodzielnej egzystencji zaliczane są do pierwszej grupy inwalidzkiej. 
Osoby te powinny jednocześnie zostać uznane za całkowicie niezdol-
ne do pracy. Jeżeli w praktyce mamy do czynienia z przypadkami, 
o których mowa powyżej ich istnienie trudno uznać za prawidłowe. 
Niemniej powstałe w tym przypadku wątpliwości należy rozstrzy-
gnąć na korzyść osób represjonowanych, w oparciu o reguły wykład-
ni celowościowej i wykładni ,,w zgodzie z konstytucją,” gdyż zgodnie 
z orzeczeniem są one niezdolne do samodzielnej egzystencji, nawet je-
śli mają one jednocześnie orzeczoną częściową niezdolność do pracy.

W wyniku interwencji Rzecznika dokonano jednolitej interpretacji 
prawnej problemu traktowania posiadaczy legitymacji osoby repre-
sjonowanej z wpisem o częściowej tylko niezdolności do pracy oraz 
niezdolności do samodzielnej egzystencji i posiadaczy orzeczenia 
o inwalidztwie I grupy dysponujących legitymacją osoby represjono-
wanej na korzyść wymienionych osób niepełnosprawnych. Osobom 
tym przysługuje prawo do 78% ulgi w opłacie za przejazd środkami 
publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej, przy-
spieszonej i pośpiesznej.

RPO-539649-XX/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło pismo Pani Zofii J.,

która poinformowała Rzecznika, że Sąd Okręgowy w Ś., orzekając dnia 
29.03.2006r. o rozwodzie Państwa J., nakazał Panu J. opróżnić i wy-
dać zainteresowanej lokal mieszkalny, położony w Ś., bez uprawnienia 
do lokalu socjalnego. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Pre-
zydenta Miasta Ś. i Komornika Sądowego Rewiru III przy Sądzie Rejo-
nowym w Ś., którzy złożyli pisemne wyjaśnienia dotyczące przydziału 
pomieszczenia tymczasowego dla Pana J. Z wyjaśnień tych organów 
wynika, że obowiązek zabezpieczenia pomieszczenia zastępczego ciąży 
na Gminie Ś. W związku z tym Komornik wstrzymał się z dokonaniem 
dalszych czynności egzekucyjnych. Z chwilą wskazania przez Gminę 
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tymczasowego pomieszczenia, Komornik podejmie niezwłocznie dal-
sze czynności egzekucyjne w sprawie. Pan Stanisław J. oczekuje na 
przydział pomieszczenia tymczasowego od czerwca 2006r. Odzysk po-
mieszczeń tymczasowych na terenie Gminy w stosunku do potrzeb 
osób oczekujących jest niewielki, jednakże ze względów społecznych 
Prezydent Miasta Ś. poczyni starania aby jak najszybciej udzielić po-
mocy rodzinie J. poprzez zabezpieczenie pomieszczenia tymczasowego 
byłemu małżonkowi skarżącej.

RPO-540275-XX/06
Pani Anna Ł. skarżyła się na działania Burmistrza Miasta K. W., do 

którego wielokrotnie kierowała skargi na temat stanu technicznego 
nieruchomości, w której jest najemcą lokalu mieszkalnego. Budynek, 
wykonany z płyt drewnianych (dawny hotel robotniczy) jest zagrzy-
biony, fatalnie ogrzewany. Chłód w nieruchomości spowodowany jest 
ponadto przez nieszczelne okna i ściany. Przy silniejszych opadach 
przecieka dach i okna.

Burmistrz Miasta stwierdził, że nie ma on możliwości udzielenia 
wsparcia w remoncie nieruchomości, ponadto uznał, że stan technicz-
ny lokalu pozwala na zamieszkiwanie go. Rzecznik Praw Obywatelskich 
skierował więc wystąpienie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budow-
lanego w W., zgłaszając problem stanu technicznego nieruchomości. 
Po przeprowadzonym postępowaniu Inspektor Nadzoru Budowlanego 
wydał decyzję, w której nakazał przeprowadzenie remontu kapitalnego 
nieruchomości pod rygorem cofnięcia pozwolenia na zamieszkanie.

RPO-541234-XX/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócili się lokatorzy nierucho-

mości, położonej przy ul. C. w mieście W., którzy skarżyli się na wy-
sokość naliczonych opłat za wodę. Okazało się, że już w latach 2004 
- 2005 do poprzedniego zarządcy komunalnego budynku docierały 
sygnały o zbyt wysokim zużyciu wody lecz poprzez swoje zaniedba-
nia dopuścił on zarówno do tego, że podwyższony stan zużycia bieżą-
cej wody w dalszym ciągu istniał. Napraw sieci wodno-kanalizacyjnej 
i rozliczenie powstałych zaległości dokonał dopiero nowy zarządca. 
Ze starym zarządcą sprawującym opiekę nad lokalami komunalnymi 
Zarząd Zasobu Komunalnego w W. rozwiązał umowę.

RPO-541245-XX/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się Pani Hanna K. skar-

żąc się na nieprawidłowe zastosowanie przez organy podatkowe prze-
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pisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych regulują-
cych zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, świad-
czeń wypłacanych z tytułu prześladowań przez nazistowskie Niemcy 
(w tym odszkodowań wypłacanych przez International Organisation 
for Migration). W wyniku interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich 
i odwołania się strony od decyzji podatkowej, organu drugiej instancji 
.Dyrektor Izby Skarbowej w W. wydał - na podstawie art. 54 § 3 ustawy 
z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami admi-
nistracyjnymi -rozstrzygnięcie uwzględniające skargę Pani Hanny K. 
Niezależnie od wyniku badania indywidualnej sprawy Rzecznik Praw 
Obywatelskich rozważa skierowanie do Ministra Finansów sygnaliza-
cji dotyczącej potrzeby ujednolicenia praktyki stosowania przepisów 
ustaw podatkowych w zakresie zwolnień od opodatkowania świadczeń 
wypłacanych przez International Organisation for Migration.
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