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I. InfoRmaCjE o wPływIE 
I załaTwIanIu wnIoSków

Dane informacyjno-statystyczne
wpływ spraw do Rzecznika Praw obywatelskich

I kwartał
2008

styczeń – 
grudzień

2007

Cały okres 
funkcjonowania 
instytucji RPO

(01.01.1988 
– 31.03.2008)

Wpływ ogółem 16 778 57 507 933 749
w tym nowe sprawy  8 250 29 286 588 022
liczba odpowiedzi
na wystąpienia rzecznika  5 060  19 285 311 575

w I kwartale 2008 r. w biurze rpo przyjęto 1961 interesantów 
oraz przeprowadzono 6490 rozmów telefonicznych, udzielając wyjaś-
nień i porad. Wysłano 21 020 pism w 13 253 prowadzonych spra-
wach, ponadto zarejestrowano 53 apele, listy otwarte, protesty bez 
oznaczenia wnioskodawcy.

1.  Rzecznik Praw obywatelskich  
skierował:

I kwartał
2008

styczeń–
grudzień 2007

– wystąpień o charakterze generalnym 189 405
– wniosków do trybunału konstytucyjnego 

o stwierdzenie niezgodności przepisów  
z konstytucją

4 26

– przystąpił do postępowania przed 
trybunałem konstytucyjnym w sprawach 
skarg konstytucyjnych

4 15

– pytań prawnych do Sądu najwyższego – 7
– kasacji 7 46
– skarg kasacyjnych do Sądu najwyższego 

w sprawach cywilnych
– 4

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

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

1 –

– skarg kasacyjnych do naczelnego Sądu 
Administracyjnego

– 3

– wniosków do nSA o wykładnię przepisów – 3
– skarg do Wojewódzkich Sądów 

Administracyjnych
1 17

– wniosków o unieważnienie 
prawomocnego orzeczenia Kolegium ds. 
Wykroczeń 

1 –

oraz
– przystąpił do postępowania sądowego 5 3
– przystąpił do postępowania 

administracyjnego
2 6

2. Sprawy rozpatrzone w I kwartale 2008 r. – 10 448.
Wśród spraw rozpatrzonych:
– podjęto do prowadzenia* 3757 spraw

w tym, w ramach wystąpienia o charakterze 
generalnym

568 spraw

– udzielono wyjaśnień, wskazano wnioskodawcy
przysługujące mu środki działania 

5685 spraw

– przekazano wniosek wg. właściwości 170 spraw
– zwrócono się do wnioskodawcy o uzupełnienie 

wniosku
640 spraw

– nie podjęto** 196 spraw

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

** przekazane rzecznikowi do wiadomości wystąpienia kierowane do innych organów 
i pisma niezrozumiałej treści.
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3. zakończono postępowanie w 3 096 podjętych sprawach.
Spośród 3096 spraw zakończonych:
1. uzyskano rozwiązanie pozytywne

ze względu na:
23,7%

– zasadność zarzutów wnioskodawcy 12,4% tj. 383 sprawy
– uwzględnienie wystąpienia generalnego 

RPO
11,3% tj. 350 spraw

2. odstąpiono od dalszego prowadzenia sprawy 
ze względu na:

12,5%

– toczące się w sprawie postępowanie 
(niewyczerpany tryb)

7,1% tj. 220 spraw

– upływ czasu 0,1% tj. 4 sprawy
– nieodwracalne skutki prawne 0,2% tj. 6 spraw
– inne względy obiektywne – rezygnacja rpo  

z dalszego  prowadzenia sprawy       
5,1% tj. 159 spraw

3. nie uzyskano rozwiązania pozytywnego 
ze względu na:

63,8%

– niepotwierdzenie się zarzutów 
wnioskodawcy

58,4% tj. 1807 spraw

– nieuwzględnienie wystąpienia generalnego 
RPO

5,0% tj. 156 spraw

– z powodu wyczerpania przez RPO 
możliwości działania

0,4% tj. 11 spraw

4.  Przedmiot nowych spraw (wniosków) w I kwartale 2008 r.  
(8 250 – 100%) (według właściwości zespołów merytorycznych):

prawo konstytucyjne i międzynarodowe 6,8%
prawo karne 21,6%
prawo pracy i zabezpieczenie społeczne 18,2%
prawo cywilne i gospodarka nieruchomościami 14,1%
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prawo administracyjne i sprawy mieszkaniowe 10,4%
prawo gospodarcze, daniny publiczne i ochrona praw 
konsumenta

10,1%

prawo karne wykonawcze 7,5%
prawa żołnierzy i funkcjonariuszy służb publicznych 2,3%
administracja publiczna, zdrowie i ochrona praw 
cudzoziemców

8,1%

inne 0,9%

W biurze działają trzy zespoły terenowe: we Wrocławiu (dla wo-
jewództw dolnośląskiego, lubuskiego i opolskiego), w gdańsku (dla 
województw pomorskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko – ma-
zurskiego) i w katowicach (dla województw śląskiego, małopolskie-
go i świętokrzyskiego), kierowane przez pełnomocników terenowych 
Rzecznika Praw Obywatelskich. 

W I kwartale 2008 r. do zespołów terenowych wpłynęło 1658 
pism, z czego 163 pisma przekazano do Biura w Warszawie (w tym 
31 nowych), a 83 pisma przyjęto z biura w Warszawie (w tym 6 no-
wych). nowych spraw wpłynęło 746. z ogólnej liczby 1961 interesan-
tów w zespołach terenowych przyjęto 1063. przeprowadzono 1858 
rozmów telefonicznych udzielając wyjaśnień i porad. rozpatrzono 
807 spraw.
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największy wpływ w zespołach terenowych dotyczył spraw z zakresu: 
– prawa cywilnego i gospodarki 

nieruchomościami
19,4% tj. 145 spraw

– prawa pracy i zabezpieczenia społecznego 16,9% tj. 126 spraw
– prawa karnego 16,8% tj. 125 spraw
– prawa administracyjnego i spraw 

mieszkaniowych
15,3% tj. 114 spraw

– administracji publicznej, zdrowia  
i ochrony praw cudzoziemców

11,3% tj. 84 spra-
wy

– prawo gospodarcze, daniny publiczne  
i ochrona praw konsumenta

8,0% tj. 60 spraw

W I kwartale 2008 r. w zespołach terenowych rozpatrzono 807 spraw, 
w tym:
– podjęto do prowadzenia 229 spraw tj. 28,4%
– udzielono wyjaśnień, wskazano 

wnioskodawcy przysługujące mu środki 
działania 

512 spraw tj. 63,4%

– przekazano wniosek wg. właściwości 13 spraw tj. 1,6%
– zwrócono się do wnioskodawcy  

o uzupełnienie wniosku
48 spraw tj. 6,0%

– nie podjęto 5 spraw tj. 0,6%

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

1. 10 Wrocławski pułk dowodzenia oraz zakład 
karny w Wołowie – kontrola przestrzegania 
praw obywatelskich żołnierzy  
i funkcjonariuszy.

16.01.2008 r.

2. Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich  
z zarządem gmin Wiejskich rp dotyczące 
stanu edukacji na wsi.

24.01.2008 r.

3. Policyjna Izba Dziecka w Katowicach – 
badanie praw wychowanków.

26.01.2008 r.

4. przejścia graniczne w dorohusku  
i hrebennem – zbadanie sytuacji na 
przejściach granicznych.

28.01-29.01.2008 r.

5. zakład poprawczy w Sadowicach – badanie 
przestrzegania praw wychowanków.

30.01.2008 r.
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6. Szpitale onkologiczne w Krakowie – badanie 
przestrzegania przepisów o kolejkach  
w szpitalach onkologicznych.

05.02.2008 r.

7. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
w Rzeszowie – badanie przestrzegania praw 
pacjentów.

06.02.2008 r.

8. zakład karny w Siedlcach – badanie 
przestrzegania praw osób pozbawionych 
wolności.

06-08.02.2008 r.

9. 16 dywizja zmechanizowana i ośrodek 
Szkolenia Poligonowego – Bemowo Piskie  
oraz 15 giżycka brygada zmechanizowana  
i 15 Mazurski Batalion Saperów w Orzyszu 
– badanie przestrzegania praw żołnierzy.

06-08.02.2008 r.

10.Szpital powiatowy w jędrzejowie – badanie 
przestrzegania praw pacjentów.

08.02.2008 r.

11.ośrodek dla cudzoziemców ubiegających 
się o nadanie Statusu uchodźcy lub Azylu 
w Wołominie – badanie przestrzegania praw 
cudzoziemców.

13.02.2008 r.

12.ośrodek dla uchodźców w Warszawie  
– badanie przestrzegania praw  
cudzoziemców.

15.02.2008 r.

13.Areszt śledczy i zakład karny w Warszawie 
– rekontrola.

18.02.2008 r.

14.komenda miejska policji w rudzie śląskiej 
i Areszt śledczy w Sosnowcu – badanie 
przestrzegania praw osób zatrzymanych.

25.02.2008 r.

15.Areszt śledczy w Sosnowcu, komenda 
miejska policji w rudzie śląskiej, Areszt 
śledczy i zakład karny w zabrzu – badanie 
przestrzegania praw osób pozbawionych 
wolności. 

25-27.02.2008 r.

16.ośrodek dla cudzoziemców ubiegających  
się o nadanie Statusu uchodźcy lub  
Azylu w Smoszewie – zapoznanie się 
z warunkami pobytowymi i stanem 
przestrzegania praw przebywających  
tam cudzoziemców. 

03.03.2008 r.

17.Specjalistyczny psychiatryczny zespól opieki 
zdrowotnej w łodzi – badanie przestrzegania 
praw pacjentów.

17-18.03.2008 r.
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18.3 eskadra lotnictwa, 31 baza lotnictwa, 
Komenda Wojewódzka PSP i Komenda 
rejonowa Straży ochrony kolei, komenda 
Miejska Policji oraz Komenda Wojewódzka 
Policji  w Poznaniu – ocena przestrzegania 
praw obywatelskich żołnierzy  
i funkcjonariuszy.  

31.03.-02.04.2008 r.

19.zakład karny w białej podlaskiej, zakład 
karny w chełmie i zakład karny w 
zamościu – ocena poszanowania praw osób 
pozbawionych wolności.

31.03-03.04.2008 r.

oraz uczestniczyli w następujących sympozjach, seminariach  
i konferencjach:
1. udział rzecznika w IX nadzwyczajnym 

krajowym zjeździe lekarzy. Warszawa
11.01.2008 r.

2. Seminarium Rady Rzecznika Praw 
Obywatelskich w nieborowie.

11-13.01.2008 r.

3. Konferencja zorganizowana w ramach 
Programu Przeciw Korupcji Fundacji im. 
Stefana batorego nt. „problem korupcji  
w 2007 r. – wybrane zagadnienia.” Warszawa 

16.01.2008 r.

4. Konferencja zorganizowana przez 
niezależny Samorządny związek zawodowy 
funkcjonariuszy Straży granicznej nt. 
„pozycja funkcjonariusza Straży granicznej 
na tle obecnych rozwiązań prawnych  
i legislacyjnych w polsce.” popowo 

23.01.2008 r.

5. Konferencja prasowa Rzecznika na temat 
sytuacji osób bezdomnych. noclegownia 
pogotowia Interwencji Społecznej. Warszawa

25.01.2008 r.

6. Obchody 63 Rocznicy Oswobodzenia Miasta 
oświęcim i obozu kl. Auschwitz. oświęcim

27.01.2008 r.

7. Konferencja zorganizowana przez 
polską Izbę ubezpieczeń nt. „roli rynku 
ubezpieczeniowego w realizacji reformy 
systemu emerytalnego.” Warszawa

29.01.2008 r.

8. udział rzecznika praw obywatelskich  
w konwersatorium zorganizowanym przez 
fundację „polska w europie” 
pt. „karta praw podstawowych – problemy  
i perspektywy.” Warszawa

07.02.2008 r.
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9. Seminarium zorganizowane przez Instytut 
pracy i Spraw Socjalnych nt. „opieki 
długoterminowej – kierunki działań na 
przyszłość.” Warszawa

19.02.2008 r.

10.Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich  
z przedstawicielami Stowarzyszenia Fair Play 
oraz ruchu młodego pokolenia – pokolenia 
89, dotyczące dostępu do zawodów 
prawniczych. Warszawa 

20.02.2008 r.

11.Konferencja organizowana przez Regionalny 
klub europejski z cyklu „chorzowskich 
spotkań europejskich.” chorzów

20.02.2008 r.

12.Konferencja zorganizowana przez Ministra 
Sprawiedliwości z okazji międzynarodowego 
dnia ofiar przestępstw. bytów 

21-22.02.2008 r.

13.Seminarium zorganizowane przez Instytut 
filozofii i Socjologii pAn nt. „Indeks 
społeczeństwa obywatelskiego. jak tworzyć 
społeczeństwo obywatelskie we współczesnej 
polsce?” Warszawa

25.02.2008 r.

14.udział rzecznika praw obywatelskich w 
spotkaniu zorganizowanym przez Centrum 
myśli jana pawła II nt. „na mównicy czy  
w kaplicy?” Warszawa

26.02.2008 r.

15.Ogólnopolska konferencja zorganizowana 
przez biuro ds. osób niepełnosprawnych 
uniwersytetu Warszawskiego nt. „edukacja 
równych Szans – podręczniki dla uczniów 
niewidomych i słabowidzących – nowe 
podejście, nowe możliwości.” Warszawa

26.02.2008 r.

16.Konferencja zorganizowana przez 
Stowarzyszenie pomocy ofiarom przestępstw 
im. Ireny rajkowskiej nt. „Sytuacja ofiar 
przestępstw w polskim prawodawstwie.” 
Wrocław

02-03.03.2008 r.

17.konferencja zorganizowana przez uniwersytet 
rzeszowski nt. „zmiana ordynacji wyborczej  
a zmiana konstytucji.” rzeszów

03-04.03.2008 r.

18.Konferencja Programu narodów 
zjednoczonych ds. rozwoju (undp) 
zorganizowana we współpracy z rzecznikiem 
nt. „zarządzanie różnorodnością na rzecz 
integracji społecznej.” Warszawa

05.03.2008 r.
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19.konferencja zorganizowana przez konferencję 
przedsiębiorstw finansowych w polsce nt. 
„W poszukiwaniu obszarów współpracy.” 
Warszawa

05.03.2008 r.

20.Konferencja zorganizowana przez Rzecznika  
z okazji dnia kobiet nt. „ kobieta 
współczesna?”

06.03.2008 r.

21.udział zastępcy rpo w konferencji 
zorganizowanej przez Wydział prawa  
i Administracji uniwersytetu Warszawskiego 
nt. „nauka i nauczanie prawa. tradycja  
i przyszłość.” Warszawa

07.03.2008 r.

22.udział zastępcy rzecznika w konferencji 
zorganizowanej przez katolicki uniwersytet 
lubelski nt. „ochrona praw człowieka.” 
lublin

10.03.2008 r.

23.Seminarium zorganizowane przez 
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej nt. 
„równe szanse? równe prawa? o sytuacji 
emigrantów w polsce.” Warszawa

10.03.2008 r.

24.udział rzecznika praw obywatelskich  
w konferencji zorganizowanej przez kancelarie 
Sejmu i Senatu oraz urzędu komitetu 
Integracji europejskiej nt. „traktat z lizbony 
– ratyfikacja i jej konsekwencje.” Warszawa

12.03.2008 r.

25. udział rzecznika praw obywatelskich  
i zastępcy rpo w dorocznym zgromadzeniu 
ogólnym Sędziów trybunału konstytucyjnego.

12.03.2007 r.

26. udział zastępcy rzecznika w konferencja 
zorganizowanej przez uniwersytet gdański nt. 
„działalność rzecznika praw obywatelskich  
w polsce i województwie pomorskim.” gdańsk

13.03.2008 r.

27. konferencja zorganizowana przez fundację 
im. Stefana batorego nt. „Strategie 
antykorupcyjne w krajach europy środkowej 
i Wschodniej. czy możliwa jest długofalowa 
strategia antykorupcyjna.” Warszawa

17.03.2008 r.

28. udział rzecznika praw obywatelskich  
w posiedzeniu plenarnym „białego Szczytu” 
w sprawie reformy systemu ochrony zdrowia. 
Warszawa

19.03.2008 r.
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29. Seminarium zorganizowane przez helsińską 
fundację praw człowieka nt. „prywatność  
w miejscu pracy.” Warszawa

27.03.2008 r.

30. Seminarium nt. „koordynacja systemów 
zabezpieczenia społecznego. zagadnienia 
emerytalno – rentowe.” Warszawa

31.03.2008 r.

współpraca międzynarodowa:
1. Wizyta w biurze rpo konsula honorowego  

w Wielkiej Brytanii, dr Graham’a E. White’a. 
10.01.2008 r.

2. udział rzecznika praw obywatelskich  
w seminarium nt. „pozbawienie wolności  
i ochrona praw człowieka.” paryż

16-18.01.2008 r.

3. Wizyta w Biurze RPO Prof. Elmiry 
Suleymanowej rzecznika praw człowieka 
Azerbejdżanu.

22-26.01.2008 r.

4. międzynarodowe seminarium poświęcone 
konieczności wprowadzenia zmian  
w statystyce społecznej w związku z nowymi 
relacjami rodzinnymi. Warszawa

24-25.01.2008 r.

5. Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich  
z Ombudsmanem Sankt Petersburga Igorem 
Mikhailovem.

27.03.2008 r.
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II. wySTĄPIEnIa o CHaRakTERzE GEnERaLnym

W okresie objętym Informacją rzecznik praw obywatelskich skie-
rował wystąpienia o charakterze generalnym do: 

1. ministra Infrastruktury (RPo-573766-V/07) z dnia 2 stycz-
nia 2008 r. – w sprawie formy zawarcia umowy o ustanowienie spół-
dzielczego własnościowego prawa do lokalu. 

W nawiązaniu do wcześniejszego wystąpienia rzecznik podkre-
ślił, iż aktualny stan prawny stwarza konieczność pilnego określe-
nia, w sposób jednoznaczny, formy prawnej ustanowienia spółdziel-
czego własnościowego prawa do lokalu. obecnie nie jest oczywi-
ste, że umowa przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa 
na prawo własnościowe powinna być zawarta w formie aktu nota-
rialnego. rada Izby notarialnej w Warszawie w piśmie do rzecznika 
zaprezentowała pogląd, iż wystarczy zwykła umowa w formie pisem-
nej. podobne stanowisko przedstawiało w pismach do zainteresowa-
nych obywateli ministerstwo budownictwa. z kolei rzecznik otrzy-
muje sygnały, iż sądy wieczysto-księgowe odmawiają wpisu prawa 
do księgi wieczystej, z uwagi na niezawarcie umowy w formie aktu 
notarialnego. W związku z powyższym rzecznik zwrócił się ponownie 
o przeanalizowanie przedstawionych argumentów i zajęcie ostatecz-
nego stanowiska w sprawie. 

Sekretarz Stanu w ministerstwie Infrastruktury (11.01.2008 r.) 
poinformował, że problem formy prawnej umowy o przekształcenie 
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na prawo spółdzielcze 
własnościowe jest obecnie rozpatrywany przez komisję kodyfikacyj-
ną prawa cywilnego przy ministrze Sprawiedliwości. ministerstwo 
Infrastruktury podjęło konsultacje ze środowiskami spółdzielczymi 
w celu określenia zakresu niezbędnej nowelizacji przepisów dotyczą-
cych spółdzielni mieszkaniowych. jednoznaczne uregulowanie formy 
prawnej umowy, o której mowa wyżej, będzie – niezależnie od opinii 
komisji kodyfikacyjnej – jedną z kwestii stanowiących przedmiot pla-
nowanej nowelizacji.

2. Prezesa narodowego Banku Polskiego (RPo-577112-VI/07) 
z dnia 2 stycznia 2008 r. – w sprawie postulatu zaniechania po-
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bierania przez oddziały nbp opłat za przelewy 1% podatku na rzecz 
organizacji pożytku publicznego. 

rzecznik zwrócił się o wyjaśnienie, czy oddziały nbp obsługują-
ce rachunki urzędów skarbowych będą pobierały opłaty od poleceń 
przelewu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. je-
żeli przewiduje się pobieranie opłat, rzecznik poprosił o rozważenie 
podjęcia działań mających na celu zwolnienie od tych opłat poleceń 
przelewu kwot 1% podatku. 

Stosownie do art. 45 ust. 5c i 5e ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, naczelnicy urzędów skarbowych, na wniosek po-
datników, są zobowiązani do przekazania na rzecz jednej organiza-
cji pożytku publicznego, kwoty w wysokości nieprzekraczającej 1% 
podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego. przeka-
zania kwoty naczelnik urzędu skarbowego dokonuje na rachunek 
bankowy organizacji pożytku publicznego, po pomniejszeniu o kosz-
ty przelewu bankowego. bankami obsługującymi urzędy skarbo-
we są oddziały nbp wskazane w obwieszczeniu ministra finansów 
z 30.12.2005 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych 
urzędów skarbowych. W licznych przypadkach – ze względu na ni-
skie dochody podatników – kwota 1% podatku należnego wynikające-
go z zeznania będzie niewielka, a dodatkowo zostanie pomniejszona 
o koszty polecenia przelewu. 

W poprzednio obowiązującym stanie prawnym, gdy wpłat kwot 1% 
podatku dokonywali podatnicy, liczne banki zwalniały od opłat po-
lecenia przelewu obejmujące te kwoty, zaś poczta polska stosowała 
stałą opłatę – 2,50 zł.

Prezes narodowego Banku Polskiego (08.01.2008 r.) poinformo-
wał, że oddziały nbp nie będą pobierały od urzędów skarbowych pro-
wizji od poleceń przelewu w złotych z tytułu przekazywania na rzecz 
organizacji pożytku publicznego kwot 1% podatku należnego wynika-
jącego z zeznania podatkowego. 

3. Sekretarza Stanu w kancelarii Prezesa Rady ministrów 
(RPo-577226-II/07) z dnia 2 stycznia 2008 r. – w sprawie raportu 
dotyczącego funkcjonowania centralnego biura Antykorupcyjnego.

rzecznik zwrócił się o udostępnienie raportu sporządzonego przez 
Sekretarza Stanu w kancelarii prezesa rady ministrów, dotyczącego 
funkcjonowania Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 

działalność cbA była przedmiotem wystąpień rzecznika zarówno 
w sprawach indywidualnych, jak i w aspekcie generalnym. W dniu 
1.06.2007 r. rzecznik skierował wniosek do trybunału konstytucyj-
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nego o stwierdzenie, iż przepisy § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia rady 
ministrów z dnia 17.11.2006 r. w sprawie środków przymusu bez-
pośredniego stosowanych przez funkcjonariuszy cbA są niezgodne 
z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 9.06.2006 r. o Centralnym Biurze Anty-
korupcyjnym, a tym samym z art. 92 ust. 1 Konstytucji oraz z art. 41 
ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji. ponadto rzecznik podjął 
działania m.in. w sprawach: zabezpieczenia przez cbA dokumentacji 
medycznej pacjentów szpitala mSWiA w Warszawie, żądania od pre-
zydenta gdańska i Sopotu przedstawienia wykazu nieruchomości 
zbytych od 1990 r., a także czynności operacyjnych podejmowanych 
przez CBA w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Sekretarz Stanu w kancelarii Prezesa Rady ministrów 
(11.01.2008 r.) poinformowała, że przygotowane przez nią opraco-
wanie nie jest dokumentem publicznym, lecz materiałem roboczym, 
opracowanym dla Premiera. 

4. ministra zdrowia (RPo-575923-X/07) z dnia 2 stycznia 
2008 r. – w sprawie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie 
zdrowotne przez emerytów i rencistów prowadzących działalność za-
robkową.

do rzecznika zwracają się osoby, które nabyły prawo do renty lub 
emerytury i jednocześnie prowadzą działalność zarobkową, skarżąc 
się na obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne z ty-
tułu prowadzenia takiej działalności, niezależnie od składek odprowa-
dzanych w związku z otrzymywaniem świadczenia emerytalnego lub 
rentowego. 

ustawa zwalnia emerytów i rencistów z opłacania składki zdrowot-
nej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (lub współpracy 
z osobą prowadzącą taką działalność), gdy świadczenie emerytalne 
(rentowe) nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodze-
nia i jednocześnie gdy dodatkowe przychody z działalności gospodar-
czej uzyskiwane przez emeryta (rencistę) nie przekraczają miesięcznie 
50% kwoty najniższej emerytury lub opłaca on podatek dochodowy 
w formie karty podatkowej. 

Składka wynosząca w przypadku osób prowadzących działalność 
gospodarczą 9% zadeklarowanej kwoty nie jest wprost proporcjonalna 
do otrzymywanych przychodów, gdyż ustawodawca określił jej mini-
mum opierając je na przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w sek-
torze przedsiębiorstw. podstawą minimalnej składki jest 2 109,46 zł, 
składka wynosi zaś 189, 85 zł. tymczasem pracujący emeryci i ren-
ciści uzyskują często znacznie niższe przychody. zasadny wydaje się 
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zatem argument, że konieczność opłacania składki w obecnej wyso-
kości powoduje nieopłacalność prowadzonej przez nich działalności. 
rzecznik postuluje rozważenie zmiany przepisów ustawy o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ko-
rzystnej dla wspomnianej grupy emerytów i rencistów. 

minister zdrowia (31.01.2008 r.) poinformowała, że przepisy usta-
wowe nakładające na obywateli obowiązek współfinansowania syste-
mu świadczeń zdrowotnych powinny w jednakowy sposób, zawierają-
cy jak najmniej wyjątków od ogólnie przyjętych zasad, regulować kwe-
stie związane z opłacaniem składek. fakt osiągania małych zysków 
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej niestety nie może być 
wystarczającą podstawą do wyłączenia grupy uczestników systemu 
z obowiązku opłacania składki lub zmiany zasad jej naliczania. 

niezależnie od powyższego minister zdrowia poinformowała, że za-
sadne wydaje się przeanalizowanie możliwości urealnienia podsta-
wy wymiaru składki w przypadku osób prowadzących pozarolniczą 
działalność gospodarczą. po przeprowadzeniu analiz zostanie podjęta 
ostateczna decyzja w tym zakresie. 

5. ministra Edukacji narodowej (RPo-576696-I/07) z dnia 2 
stycznia 2008 r. – w sprawie możliwości wprowadzenia egzaminu 
dojrzałości z religii. 

W związku z dochodzącymi do rzecznika informacjami o skargach 
i protestach składanych przez rodziców oraz uczniów, które dotyczą 
możliwości wprowadzenia egzaminu dojrzałości z religii, a także mając 
na uwadze trwające w ministerstwie prace nad tym zagadnieniem, 
rzecznik zwrócił się z prośbą o poinformowanie o stanowisku zajmo-
wanym w tej sprawie przez Ministerstwo Edukacji narodowej. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Edukacji narodowej 
(15.01.2008 r.) poinformował, że postulat wprowadzenia religii jako 
przedmiotu maturalnego, rozważany wcześniej podczas prac nad 
koncepcją matury jako egzaminu zewnętrznego, pojawił się ponownie 
po wejściu w życie przepisów stanowiących, że podstawą przyjęcia 
na studia wyższe pierwszego stopnia lub magisterskie są wyniki z eg-
zaminu maturalnego. zainteresowanie wprowadzeniem matury z re-
ligii wyraziły m.in. szkoły wyższe posiadające w swych strukturach 
kierunki teologii katolickiej, prawosławnej, ewangelickiej, starokato-
lickiej lub innej.

możliwość wprowadzenia egzaminu maturalnego z religii (różnych 
wyznań) była tematem rozmów podczas roboczych spotkań z przed-
stawicielami kościołów i związków wyznaniowych, które prowadzą na-
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uczanie religii w szkołach publicznych. W niedługim czasie temat ten 
podejmie komisja Wspólna rządu i episkopatu. 

Według dotychczasowych wstępnych uzgodnień, religia (określo-
nego wyznania) miałaby być na maturze przedmiotem dodatkowym, 
który mogliby wybrać absolwenci planujący podjęcie studiów na kie-
runkach teologicznych lub z innych powodów zainteresowani zdawa-
niem egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

6. ministra nauki i Szkolnictwa wyższego (RPo-546903-I/07) 
z dnia 2 stycznia 2008 r. – w sprawie zasad przyznawania stypen-
dium socjalnego dla studentów. 

do rzecznika zwracają się studenci ze skargami na krzywdzą-
cą wykładnię art. 179 ust. 6 ustawy z dnia 27.07.2005 r. – prawo 
o szkolnictwie wyższym, zawierającego definicję samodzielności finan-
sowej studenta, dokonywaną przez ministerstwo nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Samodzielność finansowa pozwala na odmienny sposób 
ustalania sytuacji materialnej studenta i w konsekwencji otrzymanie 
stypendium socjalnego. 

ministerstwo przyjmuje, że studentem samodzielnym finansowo 
jest student, którego miesięczny dochód lub miesięczny dochód jego 
małżonka, ustalony stosownie do zasad wynikających z art. 3 pkt 
1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, czyli tzw. dochód netto, nie 
jest mniejszy od minimalnego wynagrodzenia za pracę (tzw. docho-
du brutto). zdaniem rzecznika taka wykładnia przywołanych wyżej 
przepisów budzi zasadnicze wątpliwości. minimalne wynagrodzenie 
za pracę jest pojęciem ustawowym i określa zawsze kwotę dochodu 
brutto. nie do przyjęcia jest pogląd, iż art. 179 ust. 6 ustawy – prawo 
o szkolnictwie wyższym posługuje się pojęciem minimalnego wyna-
grodzenia za pracę w innym znaczeniu niż to, powszechnie przyjęte 
w przepisach prawa. W związku z powyższym rzecznik zwrócił się 
o zajęcie stanowiska w przedstawionej kwestii. 

minister nauki i Szkolnictwa wyższego (24.01.2008 r.) poinfor-
mowała, że ustalanie sytuacji materialnej studenta do celów stypen-
dialnych odbywa się co do zasady z uwzględnieniem dochodów osób 
wymienionych w art. 179 ust. 4 ww. ustawy tj. studenta, jego mał-
żonka, a także będących na utrzymaniu studenta lub jego małżonka 
dzieci, rodziców (opiekunów) studenta i będących na ich utrzymaniu 
dzieci. Wyjątkiem od tej zasady jest ustalanie dochodu studenta z po-
minięciem rodziców i rodzeństwa studenta po spełnieniu warunków 
określonych w art. 179 ust. 6 ww. ustawy tj. samodzielności finanso-
wej. Stosownie do art. 179 ust. 6 student jest samodzielny finansowo 
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jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie ustawowe warunki. użycie 
przez ustawodawcę zwrotu „on lub jego małżonek” pozwala na inter-
pretację, według której zastosowanie tego przepisu będzie możliwe 
w przypadkach, gdy określone warunki spełnia tylko student, albo 
tylko małżonek studenta, albo łącznie student i małżonek (tj. suma 
dochodów studenta i jego małżonka stanowi kwotę co najmniej mini-
malnego wynagrodzenia). 

przepis art. 179 ust. 5 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym defi-
niuje pojęcie „dochodu” odwołując się do ustawy o świadczeniach ro-
dzinnych. przy interpretacji pojęcia „dochód” użytego w art. 179 ustawy 
– prawo o szkolnictwie wyższym należy mieć na uwadze cały zespół 
norm regulujących kwestię pomocy materialnej dla studentów. pojęcie 
„dochód” powinno być identycznie interpretowane w każdym ustępie 
tego artykułu. ewentualna zmiana interpretacji omawianych przepi-
sów – co w świetle przedstawionych wyjaśnień nie wydaje się zasad-
ne – może wiązać się ze skutkami dla budżetu państwa tj. koniecznością 
zwiększenia kwoty przeznaczonej na pomoc materialną dla studentów. 

7. Prezesa urzędu Regulacji Energetyki (RPo-577394-V/07) 
z dnia 4 stycznia 2008 r. – w sprawie sytuacji indywidualnych od-
biorców energii elektrycznej w związku ze sporem prawnym między 
prezesem urzędu regulacji energetyki a przedsiębiorstwem energe-
tycznym RWE STOEn S.A. 

do rzecznika wpływają skargi od obywateli – odbiorców energii 
elektrycznej dostarczanej do ich gospodarstw domowych przez przed-
siębiorstwo energetyczne rWe Stoen S.A. Skarżący wskazują, że pod 
koniec 2007 r. zostali powiadomieni o wprowadzeniu przez to przed-
siębiorstwo nowej taryfy opłat za energię elektryczną. nowe, wyższe 
stawki opłat mają obowiązywać od 1.01.2008 r. 

z informacji publikowanych w środkach masowego przekazu oraz 
na stronie internetowej urzędu regulacji energetyki wynika jednak, 
że między prezesem ure a rWe Stoen S.A. zaistniał spór prawny 
dotyczący zgodności z prawem wprowadzenia do obrotu nowej taryfy. 
W ocenie rzecznika spór ten znacząco wpływa na sytuację prawną in-
dywidualnych odbiorców energii elektrycznej, którzy zostali powiado-
mieni przez rWe Stoen S.A. o nowych cenach za energię. odbiorcy 
ci wyrażają wątpliwości, czy wobec zaistniałej sytuacji powinni płacić 
od 1.01.2008 r. za energię elektryczną według stawek wynikających 
z nowej taryfy. 

rzecznik zwrócił się o poinformowanie o aktualnym stanie przed-
stawionej sprawy, jak również o wskazanie, w jaki sposób kształtuje 
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się sytuacja prawna omawianej grupy odbiorców energii elektrycznej 
w związku z istniejącym sporem. 

Prezes urzędu Regulacji Energetyki (09.01.2008 r.) poinformo-
wał, że z uwagi na upływ z dniem 31.12.2007 r. okresu obowiązywania 
taryfy stosowanej przez RWE STOEn S.A. i wobec faktu wstrzymania 
wykonania decyzji zwalniającej to przedsiębiorstwo z obowiązku przed-
kładania taryf do zatwierdzenia, prezes urzędu wezwał je do przedsta-
wienia do zatwierdzenia taryfy dla obrotu energią elektryczną w od-
niesieniu do odbiorców m.in. w gospodarstwach domowych. 

przedsiębiorstwo, pomimo wezwania, nie przedstawiło taryfy 
do zatwierdzenia, wprowadzając równocześnie w rozliczeniach z od-
biorcami energii elektrycznej w gospodarstwach domowych od dnia 
1.01.2008 r. cenę energii nie zatwierdzoną przez prezesa ure. 
W związku z tym, pismem z dnia 4.01.2008 r. zostało zawiadomio-
ne o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie 
wymierzenia kary pieniężnej na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 5 i 5a 
ustawy – Prawo energetyczne. 

natomiast w przypadku powstania pomiędzy przedsiębiorstwem 
energetycznym i odbiorcą energii elektrycznej sporu na tle wykony-
wania łączącej strony umowy sprzedaży energii, właściwym do jego 
rozstrzygnięcia jest sąd powszechny. 

8. Prezesa Rady ministrów oraz marszałka Sejmu (RPo-577511-
I/08) z dnia 4 stycznia 2008 r. – w sprawie potrzeby ratyfikacji eu-
ropejskiej Konwencji Bioetycznej.

konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej 
wobec zastosowań biologii i medycyny: konwencja o prawach człowie-
ka i biomedycynie, zwana europejską konwencją bioetyczną, ogło-
szona przez radę europy w dniu 4.04.1997 r., jest najważniejszym 
dokumentem w europie mającym na celu zapewnienie właściwej 
ochrony praw człowieka i godności istoty ludzkiej w dobie dynamicz-
nie rozwijających się zastosowań biologii i medycyny. rada europy 
ogłosiła dotychczas trzy protokoły dodatkowe do konwencji dotyczą-
ce: zakazu klonowania istot ludzkich, transplantacji organów i tkanek 
oraz badań naukowych na człowieku. przyjęcie tych protokołów musi 
poprzedzić ratyfikacja konwencji. polska podpisała konwencję i pro-
tokół dodatkowy dotyczący zakazu klonowania istot ludzkich w dniu 
7.05.1999 r.; dotychczas nie przeprowadzono jednak wymaganego 
procesu ratyfikacji. 

zagadnienia bioetyczne zyskują współcześnie coraz większe zna-
czenie i stanowią temat debaty publicznej. niezbędne jest zatem przy-
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jęcie odpowiednich regulacji prawnych w tym zakresie, wzmacniają-
cych ochronę prawną człowieka. W szczególności art. 18 konwencji 
reguluje zagadnienie przeprowadzania badań na embrionach in vitro. 
zgodnie z jego treścią, jeżeli prawo zezwala na przeprowadzanie takich 
badań, powinno ono zapewnić odpowiednią ochronę tym embrionom. 
Ponadto, art. 18 statuuje zakaz tworzenia embrionów ludzkich dla ce-
lów naukowych. zasady te powinny zostać inkorporowane do polskie-
go porządku prawnego. rzecznik zwrócił się o podjęcie niezbędnych 
działań w celu ratyfikacji konwencji. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Sprawiedliwości 
(22.01.2008 r.) poinformował, że podjęcie decyzji o ratyfikacji kon-
wencji powinno być poprzedzone rozważnym sformułowaniem zagad-
nień szczególnie kontrowersyjnych, wobec których konieczne będzie 
wypracowanie niezbędnego kompromisu społecznego, a następnie 
dogłębną analizą regulacji całokształtu zagadnień biomedycznych 
w polsce. zadanie to mogłoby zostać powierzone zespołowi do Spraw 
bioetyki, którego powołanie przez prezesa rady ministrów brane jest 
obecnie pod uwagę.

9. Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej (RPo-577227-VI/07) 
z dnia 4 stycznia 2008 r. – w sprawie opóźnień w doręczaniu przesy-
łek w okresie przedświątecznym.

W środkach masowego przekazu pojawiły się informacje o doręcza-
niu przesyłek zwykłych i priorytetowych nawet po kilkunastu dniach 
od nadania przesyłki, po świętach bożego narodzenia. W związku 
z powyższym rzecznik zwrócił się o wskazanie, jakie działania zostaną 
podjęte w celu poprawy zaistniałej sytuacji. 

Dyrektor Generalny Poczty Polskiej (24.01.2008 r.) potwierdził 
fakt zakłóceń w ostatnim okresie w doręczaniu przesyłek listowych 
i paczek pocztowych. liczba nadanych paczek pocztowych w okresie 
3 ostatnich lat prawie podwoiła się, a w zakresie przesyłek listowych 
w stosunku do roku ubiegłego zanotowano ok. 10% wzrost liczby 
przesyłek. poczta polska realizuje swoje zadania przy zwiększonej licz-
bie przesyłek pocztowych z nakładem środków i stanem zatrudnienia 
na zbliżonym poziomie. 

poczta polska podejmuje szereg działań systemowych mających 
na celu poprawę obsługi społeczeństwa w zakresie terminowości 
przebiegu przesyłek pocztowych. ponadto dyrektor generalny poczty 
polskiej powołał zespół koordynujący działania systemowe, którego 
zadaniem jest m.in. przygotowanie wniosków w zakresie terminowości 
przebiegu przesyłek pocztowych. od stycznia 2008 r. znacząco popra-
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wiła się sytuacja w zakresie terminowości opracowywania i ekspedio-
wania przesyłek pocztowych. 

10. Prezesa Polskiego komitetu normalizacyjnego (RPo-
572394-I/07) z dnia 8 stycznia 2008 r. – w sprawie problemu 
wprowadzania norm zagranicznych w językach obcych jako polskiej 
normy. 

do rzecznika wpływają skargi dotyczące zgodności z konstytu-
cją przepisu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 12.09.2002 r. o normaliza-
cji stanowiącego, że polska norma może być wprowadzeniem normy 
europejskiej lub międzynarodowej, zaś wprowadzenie normy może 
nastąpić w języku oryginału. powoduje to, że polskie normy mogą 
występować w językach obcych. osoby zwracające się do rzecznika 
zarzucają temu przepisowi niezgodność z art. 27 konstytucji, który 
wyraźnie wskazuje język polski jako jedyny język urzędowy w rzeczy-
pospolitej. 

polski komitet normalizacyjny jest państwową jednostką organiza-
cyjną utworzoną na mocy ustawy o normalizacji i wykonuje wskazane 
w tej ustawie funkcje publiczne. polska norma jest zaś dokumen-
tem, którym posługują się polskie podmioty publiczne w stosunkach 
z obywatelami. na jej podstawie wydawane są certyfikaty zgodności 
z polską normą, które umożliwiają oznaczanie produktów odpowied-
nim znakiem. polska norma jest z mocy ustawy objęta zasadą jaw-
ności i powszechnej dostępności oraz stanowi informację publiczną. 
W związku z powyższym rzecznik zwrócił się o ustosunkowanie się 
do przedstawionych problemów i informację, jak wygląda stosowanie 
w praktyce art. 5 ust. 2 ustawy o normalizacji. 

Prezes Polskiego komitetu normalizacyjnego (22.01.2008 r.) 
poinformował, że przystąpienie pkn do europejskiego komitetu nor-
malizacyjnego (CEn) oraz Europejskiego Komitetu normalizacyjnego 
elektrotechniki (cenelec) wymagało wprowadzenia do zbioru pol-
skich norm 80% norm europejskich przed przystąpieniem, a w cią-
gu roku od przystąpienia pozostałych 20%. jednocześnie pkn jest 
zobowiązany do wprowadzania rocznie około 2000 nowych europej-
skich norm do zbioru polskich norm. obowiązek transpozycji norm 
europejskich dotyczy wszystkich norm bez względu na to, czy mają 
w danym kraju zastosowanie, czy nie. mając na uwadze powyższe, 
w ustawie z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji wprowadzono przepis 
art. 5 ust. 2.

normy europejskie są wprowadzane do zbioru polskich norm tzw. 
metodą okładkową tj. na język polski tłumaczony jest tytuł normy oraz 
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tzw. abstrakt, czyli jej streszczenie. W miarę posiadanych środków fi-
nansowych (pochodzących z budżetu państwa) oraz znaczenia norm 
dla polskiej gospodarki około 1300 norm jest opracowywane w języku 
polskim. normy zawierają szczegółowe i skomplikowane rozwiązania 
techniczne i liczą od kilku do kilku tysięcy stron. ze względu na różne 
znaczenie norm dla polskiej gospodarki nie jest konieczne tłumaczenie 
każdej normy europejskiej wprowadzonej do zbioru polskich norm.

prezes pkn dodał, że polska norma nie jest informacją publiczną 
ani dokumentem urzędowym. Informacją publiczną jest objęta wy-
łącznie działalność pkn jako państwowej jednostki organizacyjnej, 
a zatem zasady jej funkcjonowania, finansowania, prowadzenia ba-
dań itd. 

11. Prokuratora krajowego – zastępcy Prokuratora General-
nego (RPo-577369-II/07) z dnia 8 stycznia 2008 r. – w sprawie 
śledztwa w sprawie dotyczącej ujawnienia informacji o planowanych 
działaniach funkcjonariuszy cbA w ministerstwie rolnictwa i rozwo-
ju Wsi. 

W związku z doniesieniami mediów o niepodaniu przez prokura-
turę do publicznej wiadomości informacji o przedstawieniu zarzutów 
i przesłuchaniu p. ryszarda krauze w dniu 21.12.2007 r. w sprawie 
dotyczącej ujawnienia informacji o planowanych działaniach funk-
cjonariuszy CBA w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rzecznik 
zwrócił się o wskazanie przyczyn zaniechania wydania komunikatu 
prasowego w tej materii. ponadto poprosił o poinformowanie o aktual-
nym stanie śledztwa w tej sprawie, a w szczególności o poczynionych 
ustaleniach i projektowanym terminie zakończenia śledztwa. 

zastępca Prokuratora Generalnego (4.02.2008 r.) poinformował, 
że prokuratura okręgowa w Warszawie od dnia 29.08.2007 r. prowa-
dzi postępowanie przygotowawcze i w jego toku przedstawiono zarzu-
ty popełnienia przestępstwa składania fałszywych zeznań i innych, 
Januszowi Kaczmarkowi, Jaromirowi netzlowi, Konradowi Kornatow-
skiemu i ryszardowi krauze. W tym samym postępowaniu wyjaśnia-
ne są istotne sprzeczności związane z utrwaleniem zapisu rozmowy 
ministra Sprawiedliwości zbigniewa ziobro z Wicepremierem Andrze-
jem lepperem przeprowadzonej w dniu 14.06.2007 r. w kancelarii 
prezesa rady ministrów. czas trwania śledztwa został przedłużony 
do dnia 30.04.2008 r. 

12. Przewodniczącego komisji nadzoru finansowego (RPo-
577336-VI/07) z dnia 9 stycznia 2008 r. – w sprawie odmowy wy-
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dawania kart płatniczych przez bank dla osób bezdomnych, posiada-
jących stały dochód. 

z informacji napływających do rzecznika wynika, że środki na-
leżne osobom bezdomnym posiadającym zatrudnienie lub otrzymują-
cym świadczenia emerytalno-rentowe, są przekazywane na rachunek 
własny w banku pekao S.A. bank ten nie wydaje bezdomnym kart 
elektronicznych umożliwiających pobieranie pieniędzy z bankoma-
tów. pieniądze osoby te mogą otrzymywać wyłącznie w kasie banku. 
praktyka taka nasuwa duże wątpliwości co do zgodności z obowiązu-
jącym prawem. 

zgodnie z art. 32 konstytucji wszyscy są równi wobec prawa i nikt 
nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub 
gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. równość wobec prawa ozna-
cza przede wszystkim takie samo traktowanie podmiotów w jednako-
wych okolicznościach. W niniejszej sprawie istnieje niebezpieczeństwo 
różnicowania sytuacji osób ze względu na ich status mieszkaniowy. 
tymczasem posiadanie stałego źródła dochodu, które jest podsta-
wową przesłanką zawarcia umowy rachunku bankowego, przesądza 
o konieczności zapewnienia wszystkim osobom wykazującym się ta-
kim dochodem, możliwości nieograniczonego dostępu do własnych 
środków pieniężnych. każdy bowiem, stosownie do art. 64 konsty-
tucji, ma prawo do własności i innych praw majątkowych. rzecznik 
zwrócił się o przedstawienie stanowiska w sprawie. 

13. ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego (RPo-
563156-II/07) z dnia 9 stycznia 2008 r. – w sprawie działań pro-
kuratury podjętych wobec prokuratorów, którzy uchwalili apel Stowa-
rzyszenia Prokuratorów RP o nieuleganie naciskom politycznym oraz 
zachowanie apolityczności i niezależności. 

W trakcie postępowania wyjaśniającego podjętego z urzędu w dniu 
11.07.2007 r., rzecznik zwrócił się m.in. do prokuratora krajowe-
go z prośbą o poinformowanie, jakie czynności zostały podjęte przez 
powszechne jednostki organizacyjne prokuratury w związku z zezna-
niami prezesa Stowarzyszenia prokuratorów rp złożonymi w związku 
z prowadzonym przez Wojskową prokuraturę okręgową postępowa-
niem sprawdzającym, mogącymi wskazywać na używanie prokuratu-
ry w sposób niezgodny z prawem przez osoby nie podlegające właści-
wości wojskowych organów ścigania. 

z odpowiedzi udzielonej rzecznikowi w dniu 11.12.2007 r. wynika, 
że prokuratura krajowa nie zlecała podległym jednostkom prowadze-
nia postępowań odnośnie do zarzutów podnoszonych przez prezesa 
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Stowarzyszenia, bowiem w tym zakresie stosowne postępowanie prze-
prowadziła uprzednio Wojskowa prokuratura okręgowa. W zakresie 
nie objętym wspomnianym postępowaniem prokuratura krajowa pod-
jęła czynności mające na celu wyjaśnienie skarg dotyczących postępo-
wania poszczególnych prokuratorów z Prokuratur Rejonowych. 

odpowiedź nie ustosunkowuje się jednak do wszystkich istotnych 
okoliczności poruszonych w zeznaniach prezesa Stowarzyszenia. 
Większość wskazanych w tych zeznaniach nieprawidłowości dotyczy 
działań funkcjonariuszy publicznych, którzy nie podlegają właściwo-
ści podmiotowej prokuratury wojskowej. kwestie te winny być wyjaś-
nione przez powszechne jednostki organizacyjne prokuratury. 

prokuratura wojskowa nie zweryfikowała w sposób procesowy 
informacji podanych przez prezesa Stowarzyszenia odnoszących się 
do działań tych funkcjonariuszy publicznych. W tej sytuacji naczel-
ny prokurator Wojskowy winien spowodować podjęcie na nowo tego 
postępowania i przekazać materiały dotyczące wskazanych wyżej 
osób powszechnym jednostkom organizacyjnym prokuratury, w celu 
ich prawno-karnej oceny. rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska 
w sprawie. 

14. Dyrektora Generalnego Służby więziennej (RPo-426171-
VII/07) z dnia 11 stycznia 2008 r. – w sprawie postępowania z pacz-
kami i korespondencją osadzonych. 

rzecznik zwrócił się o podjęcie inicjatywy dotyczącej zmiany norm 
prawnych i praktyki w zakresie postępowania z przesyłkami wpływa-
jącymi do osób pozbawionych wolności. 

zarządzenia wewnętrzne dyrektorów jednostek penitencjarnych 
nie mogą stanowić samoistnej podstawy dla decyzji wydawanych 
w sprawach postępowania z przesyłkami adresowanymi do osadzo-
nych. muszą bowiem wynikać ze źródeł prawa powszechnie obowią-
zującego i być z nimi w zgodzie. tak np. przepisy nie przewidują takiej 
formy sprawdzania paczek i korespondencji, jak „analiza dotykowa”, 
a tym bardziej odsyłania ich do nadawcy na tej podstawie. 

niedopuszczalna jest też niezgodność uregulowań zawartych 
w rozporządzeniach ministra Sprawiedliwości (rozporządzeniu z dnia 
25.08.2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego 
wykonywania kary pozbawienia wolności oraz rozporządzeniu z dnia 
25.08.2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego 
wykonywania tymczasowego aresztowania) w zakresie odnoszącym 
się do sprawowania kontroli paczek z przepisami kodeksu karnego 
wykonawczego. na podstawie przepisów rozporządzenia przyjmuje się 
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bowiem wbrew normie kodeksowej, że możliwa jest kontrola każdej 
paczki przed przekazaniem adresatowi i bez jego obecności. 

Dyrektor Generalny Służby więziennej (18.02.2008 r.) poinformo-
wał, że w sytuacji, gdy przesyłka ze względu na swój charakter prawny 
zostaje uznana za paczkę, zaś adresat przebywa w jednostce penitencja-
mej i jest uprawniony do jej otrzymania, paczkę przekazuje się osadzone-
mu, poddając ją kontroli w sposób określony w art. 113a § 5 zd. 1 k.k.w. 
zdaniem centralnego zarządu nie zachodzi kolizja między normą praw-
ną zawartą w art. 242 § 11 k.k.w. i w art. 113a § 5 zd. 1 k.k.w. a przepi-
sami szczególnymi. pierwszy z cytowanych przepisów określa ustawową 
definicję kontroli paczki poprzez wskazanie sposobu jej przeprowadzenia 
(sprawdzenie opakowania i zawartości), drugi zaś wskazuje okoliczności, 
w jakich ma być dokonana (obecność skazanego). 

przepisy wykonawcze – § 34 ust. 1 rozporządzenia ministra Spra-
wiedliwości z dnia 25.08.2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-
porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania i § 32 rozpo-
rządzenia ministra Sprawiedliwości z dnia 25.08.2003 r. w sprawie 
regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozba-
wienia wolności stanowią, że przed przekazaniem paczki osadzonemu 
podlega ona kontroli także przy wykorzystaniu odpowiednich środków 
i urządzeń technicznych, a w razie potrzeby przy wykorzystaniu spe-
cjalnie wyszkolonych psów. 

określony w kwestionowanym przez rzecznika porządku we-
wnętrznym aresztu śledczego sposób postępowania z korespondencją 
i paczkami osadzonych w areszcie śledczym, co do skutków praw-
nych, nie narusza obowiązującego prawa. biorąc jednak pod uwagę, 
iż obowiązujące przepisy umożliwiają administracji aresztu właściwe 
postępowanie z korespondencją osadzonych i paczkami, dyrektor ge-
neralny Służby Więziennej polecił dyrektorowi tego aresztu usunięcie 
spornego przepisu porządku wewnętrznego.

15. ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi (RPo-555871-IV/07) 
z dnia 11 stycznia 2008 r. – w sprawie przepisów rozporządzenia 
zawężających krąg rolników uprawionych do dopłat zwierzęcych. 

rzecznik, nawiązując do wystąpienia z 22.08.2007 r., ponownie 
przedstawił stanowisko w sprawie przepisów rozporządzenia ministra 
rolnictwa i rozwoju Wsi z 13.03.2007 r. w sprawie rodzajów roślin 
objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków 
i trybu przyznawania tej płatności. 

zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 tego rozporządzenia, płatność zwierzę-
ca w danym roku kalendarzowym przysługuje, jeżeli rolnik w okresie 
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od dnia 1.04.2005 r. do dnia 31.03.2006 r. był posiadaczem bydła, 
owiec, kóz lub koni, które w tym okresie były wpisane lub zostały przez 
tego rolnika zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowa-
nych lub do rejestru koniowatych oraz jeżeli na podstawie wniosku 
o przyznanie płatności do gruntów rolnych złożonego w 2006 r. rolni-
kowi przyznano płatność uzupełniającą. 

można uznać, że wymóg posiadania w określonym czasie wskaza-
nych zwierząt znajduje swoje umocowanie w upoważnieniu ustawo-
wym, jednak tego samego nie można powiedzieć o wymogu dotyczą-
cym przyznania rolnikowi płatności uzupełniającej do gruntów rol-
nych na podstawie wniosku złożonego w 2006 r. 

regulacja podustawowa zawężająca krąg podmiotów uprawnio-
nych do dopłat zwierzęcych jest sprzeczna z wyrażoną w art. 32 ust. 2 
konstytucji zasadą równego traktowania przez władze publiczne, bo-
wiem dyskryminuje tych rolników, którzy w 2006 r. nie składali wnio-
sków o przyznanie płatności do gruntów rolnych oraz takiej płatności 
uzupełniającej na podstawie złożonego wniosku nie otrzymali. po-
wyższe zróżnicowanie sytuacji prawnej podmiotów ubiegających się 
o płatności uzupełniające, nie znajduje uzasadnienia. W odpowiedzi 
z 25.09.2007 r. nie podzielono argumentów Rzecznika o przekrocze-
niu delegacji ustawowej. W związku z powyższym rzecznik zwrócił się 
ponownie o przedstawienie stanowiska w tej sprawie. 

minister Rolnictwa i Rozwoju wsi (19.03.2008 r.) nie zgodził się 
ze stanowiskiem, iż rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju Wsi 
z 13.03.2007 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupeł-
niającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania tej płat-
ności zostało wydane z przekroczeniem upoważnienia ustawowego. 
podtrzymał również opinię o zgodności rozporządzenia z konstytucją 
zaznaczając, że rozporządzenie wdraża postanowienia decyzji komisji. 
decyzja komisji, niezależnie od tego, czy wymaga wdrożenia czy też 
może być stosowana bezpośrednio, jako akt wspólnotowy ma pierw-
szeństwo przed prawem krajowym.

16. komendanta Głównego Policji, Szefa Służby Celnej, komen-
danta Głównego Straży Granicznej (RPo-572438-IX/07) z dnia 14 
stycznia 2008 r. – w sprawie praktyki ustanawiania obrońcy w po-
stępowaniu dyscyplinarnym. 

nawiązując do wydanego w dniu 19.03.2007 r. na wniosek rzecz-
nika orzeczenia trybunału konstytucyjnego (sygn. akt k 47/05) 
stwierdzającego niezgodność: art. 135f ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 
6.04.1990 r. o policji, art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 24.07.1999 r. o Służ-
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bie celnej, art. 136a ust. 2 ustawy z dnia 12.10.1990 r. o Straży gra-
nicznej, rzecznik zwrócił się o informację na temat kształtującej się 
po wejściu w życie wyroku trybunału konstytucyjnego praktyki usta-
nawiania obrońcy w postępowaniu dyscyplinarnym. 

komendant Główny Policji (28.01.2008 r.) poinformował, 
że w dniu 2.04.2007 r. wszedł w życie wyrok trybunału konstytu-
cyjnego z dnia 19.03.2007 r. w sprawie o sygn. akt k 47/05, którego 
skutkiem była utrata mocy art. 135f ust. 1 pkt 4 ustawy o policji. 
przepis ten stanowił, iż w toku postępowania dyscyplinarnego obwi-
niony ma prawo do ustanowienia obrońcy za jego zgodą spośród po-
licjantów. W ustawie o policji powstała zatem luka prawna. jednak-
że, obwinionemu w toku postępowania dyscyplinarnego umożliwia 
się korzystanie z obrońców profesjonalnych, tj. adwokatów i radców 
prawnych, na podstawie pełnomocnictwa udzielanego na zasadach 
ogólnych. Obecnie praktyka ta jest powszechnie stosowana i nie po-
woduje trudności. 

komendant Główny Straży Granicznej (30.01.2008 r.) poin-
formował, że w świetle obowiązujących przepisów nie ma ogranicze-
nia, że obrońcą może być wyłącznie funkcjonariusz Straży granicz-
nej. zgodnie z art. 136a ust. 2 ustawy z dnia 12.10.1990 r. o Straży 
granicznej, obrońca jest uprawniony do reprezentowania obwinio-
nego w granicach udzielonego na piśmie pełnomocnictwa. obecnie, 
do czasu wprowadzenia stosownych zmian do ustawy o Straży gra-
nicznej w zakresie ustanowienia obrońcy, na podstawie § 42 roz-
porządzenia ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
28.06.2002 r. w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinar-
nego wobec funkcjonariuszy Straży granicznej, stosuje się odpowied-
nio przepisy dotyczące pełnomocnictwa w rozumieniu kodeksu postę-
powania administracyjnego. 

oznacza to, że obrońcą w postępowaniu dyscyplinarnym może być 
funkcjonariusz Straży granicznej, radca prawny, adwokat lub inna 
osoba spełniająca wymogi określone w przepisach kodeksu postępo-
wania administracyjnego.

Podsekretarz Stanu w ministerstwie finansów – Szef Służby 
Celnej (24.02.2008 r.) poinformował, że po wejściu w życie wyroku 
trybunału konstytucyjnego stwierdzającego niezgodność art. 70 ust. 1 
ustawy z dnia 24.07.1999 r. o Służbie celnej, w postępowaniach dy-
scyplinarnych prowadzonych w Służbie celnej funkcjonariusze mogą 
korzystać z pomocy obrońcy będącego funkcjonariuszem celnym bądź 
radcą prawnym lub adwokatem. W praktyce jednak, jako obrońcy 
ustanawiani są głównie funkcjonariusze celni. 
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17. ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi (RPo-573582-IV/07) 
z dnia 14 stycznia 2008 r. – w sprawie sposobu składania wniosków 
o przyznanie dofinansowania dla rolników z unii europejskiej. 

do rzecznika napłynęły informacje o sytuacji rolników ubiegają-
cych się o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „moder-
nizacja gospodarstw rolnych” objętego programem rozwoju obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. Wątpliwości budzi przede wszystkim 
kwestia rozwiązania sposobu składania wniosków o przyznanie dofi-
nansowania. 

określona w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju Wsi 
z 17.10.2007 r. konieczność osobistego złożenia wniosku rodzi niejed-
nokrotnie poważne trudności organizacyjne po stronie przyjmujących 
wnioski regionalnych oddziałów Agencji restrukturyzacji i modernizacji 
rolnictwa. Warto rozważyć wprowadzenie możliwości złożenia wniosku 
poprzez przesłanie go pocztą. kolejną kwestią jest sposób rozpatrywa-
nia wniosków według kolejności ich złożenia. powinno się rozważyć, czy 
właściwszym sposobem przyznawania pomocy nie byłby system losowe-
go jej rozdzielania na podstawie złożonych w danym okresie wniosków. 

ostatnim z elementów budzącym zastrzeżenia jest sposób wpro-
wadzania zmian do rozporządzenia, który nie zapewnił jego adresa-
tom dostatecznej możliwości zapoznania się z opublikowanym aktem 
normatywnym. termin wejścia w życie zmian do przepisu § 12 ust. 1 
rozporządzenia wynosił jeden dzień od daty jego ogłoszenia. rzecznik 
zwrócił się o przedstawienie stanowiska w powyższej sprawie. 

ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi (12.02.2008 r.) poinformował, 
że obecnie w ministerstwie prowadzone są prace zmierzające do zmia-
ny trybu naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działa-
nia „modernizacja gospodarstw rolnych”. rozważone zostaną również 
propozycje zawierające elementy losowania w zakresie, jaki okaże się 
niezbędny.

zmiany wprowadzone rozporządzeniem ministra rolnictwa i roz-
woju Wsi z dnia 5.11.2007 r. zmieniającym rozporządzenie z dnia 
17.10.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyzna-
wania pomocy finansowej w ramach działania „modernizacja gospo-
darstw rolnych” objętego programem rozwoju obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013, wynikły z napływających do ministerstwa syg-
nałów na temat praktyk polegających na przyjmowaniu przez jedną 
osobę, za odpowiednim wynagrodzeniem, pełnomocnictw do złoże-
nia większej ilości wniosków. osoby, które jako pierwsze składałyby 
wnioski, składając ich większą ilość, ograniczyłyby szansę pozosta-
łych osób na otrzymanie pomocy finansowej. 



33

W celu zapobieżenia takim sytuacjom, kierownictwo ministerstwa 
rolnictwa i rozwoju Wsi podjęło decyzję o natychmiastowej noweli-
zacji rozporządzenia, wprowadzając możliwość złożenia przez osobę 
upoważnioną jednego wniosku w jednym dniu. rozporządzenie weszło 
w życie dnia 6.11.2007 r. Informacja o tej zmianie została umieszczo-
na na stronach internetowych Arimr. Wejście w życie rozporządzenia 
zmieniającego z dniem jego ogłoszenia służyło urzeczywistnieniu za-
sady równości wobec prawa, miało bowiem na celu ochronę interesów 
wszystkich wnioskodawców. 

Stosownie do art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20.07.2000 r. o ogłasza-
niu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, akty 
normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż 14 dni, 
jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w ży-
cie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego 
nie stoją temu na przeszkodzie. 

18. ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego (RPo-
578040-II/08) z dnia 15 stycznia 2008 r. – w sprawie postępowań 
dyscyplinarnych wobec sędziów sądów powszechnych. 

W związku z podjętym problemem odpowiedzialności dyscyplinar-
nej oraz zezwalania na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sę-
dziów sądów powszechnych, rzecznik zwrócił się do ministra Spra-
wiedliwości – prokuratora generalnego o spowodowanie nadesłania 
danych statystycznych dotyczących powyższej problematyki za lata 
1990-2007, z uwzględnieniem liczby spraw, w których zainicjowa-
no czynności dyscyplinarne oraz liczb postępowań wszczętych wraz 
ze sposobami ich zakończenia w poszczególnych latach. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Sprawiedliwości 
(29.02.2008 r.) przedstawił informację o liczbie spraw, w których pod-
jęto czynności dyscyplinarne wobec sędziów oraz o wynikach tych po-
stępowań, a także o liczbie spraw w przedmiocie rozpoznania wniosku 
o pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej w latach 1996-
2008 (Ministerstwo nie dysponuje danymi za lata 1990 – 1995).

19. ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPo-577412-III/07) 
z dnia 15 stycznia 2008 r. – w sprawie dofinansowania wynagro-
dzeń niepełnosprawnych emerytów. 

W związku z wejściem w życie z dniem 1.01.2008 r. przepisu art. 1 
pkt 17 lit. a ustawy z dnia 15.06.2007 r. o zmianie ustawy o rehabi-
litacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zmieniającego treść 
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dotychczasowego art. 26a ust. 1 przedmiotowej ustawy, zaistniało po-
ważne zagrożenie ograniczenia aktywności zawodowej osób niepełno-
sprawnych, które mają ustalone prawo do emerytury. 

W publikacjach prasowych na ten temat wskazuje się, że powyższa 
regulacja jest niekorzystna zarówno dla pracodawców, jak i niepełno-
sprawnych pracowników. jeżeli wynagrodzenia niepełnosprawnych 
emerytów nie będą dofinansowywane na dotychczasowych zasadach, 
to istnieje realne zagrożenie, iż zmniejszy się zainteresowanie praco-
dawców zatrudnianiem tych osób. problemem jest także brak jasnej 
regulacji określającej zasady sprawdzania przez pracodawcę, czy dany 
pracownik ma ustalone prawo do emerytury. W związku z powyższym 
rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w sprawie. 

minister Pracy i Polityki Społecznej (14.02.2008 r.) poinformo-
wała, że obecnie dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych 
pracowników przysługuje wyłącznie w odniesieniu do osób, które nie 
mają ustalonego prawa do emerytury. 

Artykuł 26a w brzmieniu sprzed nowelizacji stanowił, iż z dofinan-
sowania mogły skorzystać osoby, które nie osiągnęły wieku emerytal-
nego. tak sformułowany przepis, poza wyraźnym wydźwiękiem dys-
kryminacyjnym (dyskryminacja ze względu na wiek), nastręczał trud-
ności związanych ze zidentyfikowaniem osób, które osiągnęły wiek 
emerytalny, inny niż ogólnie obowiązujący (60 i 65 lat odpowiednio 
dla kobiet i mężczyzn), ze względu na szczególne regulacje dotyczące 
wykonywania niektórych zawodów. 

Wprowadzone rozwiązanie zwiększa szanse ludzi młodych na zna-
lezienie zatrudnienia. nie ma charakteru dyskryminującego, ponie-
waż skierowane jest do osób w gorszym położeniu finansowym. po-
nadto pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne, które uzy-
skały prawo do emerytury, mają możliwość uzyskania refundacji ich 
składek na ubezpieczenie społeczne. 

pracodawca nie powinien mieć trudności w weryfikacji zatrudnio-
nych u niego niepełnosprawnych pracowników pod kątem potwier-
dzenia przez nich uprawnień emerytalnych. Weryfikacja taka może 
nastąpić poprzez uzyskanie stosownego oświadczenia od pracownika 
lub na podstawie informacji uzyskanej od organu emerytalnego.

20. ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego (RPo-
453872-II/03) z dnia 15 stycznia 2008 r. – w sprawie wadliwej 
praktyki procesowej w sprawach dotyczących znęcania. 

Spośród wniosków wpływających do rzecznika od ofiar prze-
stępstw wciąż dominują wnioski od osób pokrzywdzonych znęcaniem, 



35

które skarżą się na dalsze ataki agresji ze strony osób podejrzanych, 
mimo toczącego się postępowania karnego, i na brak działań organów 
procesowych zmierzających do odseparowania od nich osób podejrza-
nych o znęcanie. 

W wystąpieniu z 3.07.2007 r. rzecznik ponowił prośbę o dodanie 
w art. 275 § 2 k.p.k. zapisu stanowiącego o możliwości wydania przez 
prokuratora lub sąd postanowienia o zastosowaniu dozoru policyj-
nego wobec podejrzanego (oskarżonego) połączonego z zakazem zbli-
żania się do pokrzywdzonego. minister Sprawiedliwości – prokurator 
generalny zapowiedział wówczas stosowne zmiany legislacyjne, jed-
nak do tej pory nie zostały one wprowadzone. 

niejednokrotnie nieprawidłowa ocena zachowania sprawcy czynu 
zabronionego prowadzi do odmowy wszczęcia lub umorzenia postę-
powania przygotowawczego. duża liczba postępowań umarzana jest 
z powodu uznania przez organ prowadzący, że w danej sprawie brak 
dostatecznych dowodów lub że czyn popełniony przez sprawcę nie za-
wiera znamion czynu zabronionego. 

ponadto w sprawach o znęcanie na ogół orzeka się karę pozbawie-
nia wolności z warunkowym zawieszeniem. Wówczas na sprawców 
nie nakłada się obowiązków mających na celu faktyczną poprawę ich 
postępowania. Wskazana praktyka jedynie utwierdza sprawców w po-
czuciu bezkarności, jednocześnie pozbawiając pokrzywdzonego wiary 
w możliwość zmiany swojej sytuacji za pomocą środków prawnych. 

Sekretarz Stanu w ministerstwie Sprawiedliwości (13.02.2008 
r.) poinformował, że regulacja zawarta w art. 14 ustawy z dnia 
29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie umożliwia od-
stąpienie od zastosowania przez sąd tymczasowego aresztowania pod 
warunkiem opuszczenia przez sprawcę lokalu zajmowanego wspólnie 
z pokrzywdzonym. 

działania mające na celu wprowadzenie do kodeksu postępowania 
karnego instytucji „warunkowego dozoru policji” oraz uchylenie art. 
14 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, będą kontynuowa-
ne w ramach kolejnych nowelizacji ustawy karnej procesowej. nie jest 
jednak możliwe, postulowane przez rzecznika rozszerzenie stosowania 
instytucji „warunkowego dozoru policji” na osoby podejrzewane o popeł-
nienie przestępstw przeciwko wolności, rodzinie i opiece. zgodnie z art. 
249 § 2 k.p.k., środki zapobiegawcze można stosować tylko względem 
osoby, wobec której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów.

W kwestii zastrzeżeń dotyczących licznych umorzeń postępowań 
w sprawach o przestępstwa określone w art. 207 k.k., jak również prak-
tyki wydawania w takich sprawach postanowień o odmowie wszczęcia 
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postępowania przygotowawczego, należy stwierdzić, że sprawy te niejed-
nokrotnie są skomplikowane i w praktyce stwarzają problemy dowodowe. 
Subiektywna ocena osoby pokrzywdzonej pozostaje często w sprzeczno-
ści z obiektywnie ustalonym stanem faktycznym w toku prowadzonego 
postępowania. obowiązująca procedura przewiduje w art. 182 § 1 k.p.k. 
prawo do odmowy składania zeznań osobom najbliższym dla oskarżone-
go. Skorzystanie z tego prawa przez osobę pokrzywdzoną najczęściej musi 
prowadzić do umorzenia postępowania. Statystyka i stosunek orzekania 
bezwzględnej kary pozbawienia wolności do kary pozbawienia wolności 
z warunkowym zawieszeniem jej wykonania z art. 207 k.k. koresponduje 
ze średnią statystyczną kar orzekanych za inne przestępstwa. 

21. marszałka Sejmu (RPo-525731-I/06) z dnia 15 stycznia 
2008 r. – w sprawie wstępu publiczności oraz dziennikarzy na sejmo-
wą galerę podczas obrad Sejmu. 

rzecznik zwrócił się w dniu 17.03.2006 r. do marszałka Sej-
mu z prośbą o przeanalizowanie zgodności z konstytucją § 10 
ust. 1 oraz § 12 ust. 1 zarządzenia nr 8 marszałka Sejmu z dnia 
26.05.1995 r. w sprawie wstępu publiczności na galerię w Sali posie-
dzeń oraz wstępu dziennikarzy do Sali posiedzeń i kuluarów podczas 
obrad Sejmu. zastępca Szefa kancelarii Sejmu poinformował pismem 
z dnia 1.06.2006 r. o wszczęciu procedury zmierzającej do dokona-
nia zmian powołanego zarządzenia. mimo kilkukrotnych wystąpień 
z prośbą o informację dotyczącą postępu prac w tym zakresie, żadna 
odpowiedź nie napłynęła. W związku z tym kolejne wystąpienie, z dnia 
10.09.2007 r. skierowano do Szefa Kancelarii Sejmu. Rzecznik nadal 
czeka na odpowiedź w niniejszej sprawie. 

zastępca Szefa kancelarii Sejmu (4.03.2008 r.) poinformował, 
że problematyka poruszona w wystąpieniu rzecznika została uregulo-
wana w zarządzeniu nr 1 marszałka Sejmu z dnia 9.01.2008 r. w spra-
wie wstępu do budynków pozostających w zarządzie kancelarii Sejmu 
oraz wjazdu na tereny pozostające w zarządzie kancelarii Sejmu, któ-
re weszło w życie w dniu 1.01.2008 r. 

22. ministra Sprawiedliwości (RPo-523562-I/06) z dnia 16 
stycznia 2008 r. – w sprawie dostosowania obowiązującego prawa 
do wyroku trybunału konstytucyjnego dotyczącego usytuowania in-
stytucji asesora sądowego w polskim wymiarze sprawiedliwości. 

W wyniku rozpoznania połączonych skarg konstytucyjnych p. józe-
fa W. i spółki Ad drągowski SA w Warszawie, trybunał konstytucyjny 
orzekł w dniu 24.10.2007 r., iż art. 135 § 1 ustawy z dnia 27.07.2001 r.  
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– prawo o ustroju sądów powszechnych, zezwalający ministrowi Spra-
wiedliwości, za zgodą kolegium sądu okręgowego na powierzenie ase-
sorowi sądowemu pełnienia czynności sędziowskich w sądzie rejono-
wym na czas określony, nieprzekraczający czterech lat, narusza kon-
stytucyjne prawo do rozpatrzenia sprawy przez właściwy, niezależny, 
bezstronny i niezawisły sąd (art. 45 ust. 1 konstytucji rp). 

trybunał orzekł ponadto, że przepis ten utraci moc obowiązują-
cą z upływem 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w dzienniku 
ustaw. Wyrok trybunału konstytucyjnego został ogłoszony w dzien-
niku ustaw z dnia 5.11.2007 r. (nr 204, poz. 1482) i z tym dniem 
orzeczenie to weszło w życie. 

z informacji zamieszczonej na stronie internetowej ministerstwa 
Sprawiedliwości wynika, że przygotowywany jest projekt ustawy 
o zmianie ustawy – prawo o ustroju sądów powszechnych oraz o zmia-
nie innych ustaw, który objąć ma m.in. uregulowania dotyczące sta-
tusu sędziego i modelu kariery sędziowskiej. W ramach tej nowelizacji 
ma być także uregulowany status asesorów sądowych. rzecznik zwró-
cił się z prośbą o poinformowanie o stanie prac nad tym projektem. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Sprawiedliwości 
(21.01.2008 r.) poinformował, że nowelizacja ustawy – prawo o ustro-
ju sądów powszechnych jest jednym z najważniejszych zamierzeń le-
gislacyjnych ministerstwa Sprawiedliwości w 2008 r. pierwszym eta-
pem realizacji powyższego zamierzenia było powołanie przez ministra 
Sprawiedliwości zarządzeniem z dnia 4.12.2007 r. zespołu ekspertów 
do spraw zmian systemu kształcenia kadr wymiaru sprawiedliwości 
i prokuratury, przesłanek powoływania i statusu sędziego oraz likwi-
dacji instytucji asesora sądowego. 

kolejnym etapem było przygotowanie projektu założeń w zakre-
sie racjonalizacji i uelastycznienia struktury organizacyjnej sądów 
powszechnych oraz wzmocnienia statusu sędziego i kariery sędziow-
skiej, zakładających m.in. ustanowienie konkursów na stanowiska 
sędziowskie, a także wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą obecni 
asesorzy zostaną poddani weryfikacji oraz będą ubiegać się o nomina-
cję sędziowską na starych zasadach. 

projekt został w dniu 17.01.2008 r. przekazany do uzgodnień mię-
dzyresortowych. Planowane jest skierowanie ww. projektu na posie-
dzenie Rady Ministrów w dniu 29.01.2008 r. 

23. Przewodniczącego komisji nadzoru finansowego (RPo-
576576-VI/07) z dnia 17 stycznia 2008 r. – w sprawie konsekwen-
cji, jakie ponoszą klienci w wyniku fuzji banków. 
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z informacji napływających do rzecznika wynika, że fuzja banku 
przemysłowo handlowego oraz banku polska kasa opieki S.A., w wy-
niku której część majątku bph przeszła do pekao S.A., doprowadziła 
do sytuacji, w której środki pieniężne klientów obu banków zostały 
pomiędzy nimi przeniesione. 

Klienci obu banków byli poinformowani o samym fakcie plano-
wanego połączenia. jednocześnie jednak zapewniano ich, że będą 
wiedzieć o wszelkich zmianach i że nie zaistnieją w związku z fuzją 
żadne utrudnienia. obecnie klienci napotykają na znaczne trudności 
w dysponowaniu swoimi środkami pieniężnymi. W opisanej sprawie 
doszło do zmiany jednej ze stron umowy rachunku bankowego. klien-
ci zawierając takie umowy z określonym bankiem kierują się prze-
de wszystkim oferowanymi warunkami, w szczególności wysokością 
oprocentowania. W związku z powyższym należałoby powiadamiając 
ich o planowanej fuzji, umożliwić im również prawo wyboru pozosta-
nia w jednym z banków lub przejścia do drugiego z nich. 

zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów zakazane jest stosowanie praktyk naru-
szających zbiorowe interesy konsumentów. natomiast zgodnie z art. 4 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym 
praktykom rynkowym, praktyka rynkowa stosowana przez przedsię-
biorców jest nieuczciwa, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami 
i w istotny sposób zniekształca lub może zniekształcić zachowanie 
rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczą-
cej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu, przy czym 
za nieuczciwą praktykę uznaje się w szczególności praktykę rynkową 
wprowadzającą w błąd. rzecznik zwrócił się o przedstawienie stano-
wiska w sprawie. 

Dyrektor zarządzający Pionem nadzoru Bankowego w komi-
sji nadzoru finansowego (17.03.2008 r.) poinformował, że komisja 
nadzoru bankowego (z dniem 31.12.2007 r. jej kompetencje przejęła 
komisja nadzoru finansowego) w dniu 03.10.2007 r. zezwoliła na po-
dział banku bph S.A. poprzez przeniesienie części majątku spółki 
dzielonej (banku bph S.A.) na istniejącą spółkę (bank pekao S.A.). 
kryteria udzielenia przez organ nadzoru zezwolenia na podział ban-
ku nie odnoszą się do kwestii ochrony klientów, w tym obowiązków 
informacyjnych banku wobec klienta. z informacji przekazywanych 
przez banki wynikało, że są one świadome zarówno konieczności za-
pewnienia efektywnego procesu komunikacji z klientami, jak i związa-
nego z tym ryzyka oraz że podjęły odpowiednie działania zmierzające 
do zminimalizowania tego ryzyka.
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z dniem podziału banku bph S.A., zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami prawa i z mocy prawa, nastąpiło niewymagające zgody depo-
nentów lub innych klientów i kontrahentów banku bph S.A. wstąpie-
nie banku pekao S.A. w prawa i obowiązki banku bph S.A. wynika-
jące z umów rachunku bankowego oraz innych stosunków prawnych 
związanych z działalnością przejmowanych przez bank pekao S.A. 
oddziałów banku bph S.A.

W ustawie prawo bankowe do dnia 18.10.2006 r. obowiązywał za-
kaz podziału banków w formie spółki akcyjnej. zakaz ten został znie-
siony na mocy ustawy z dnia 18.10.2006 r. o zmianie ustawy – Prawo 
bankowe. W toku prac legislacyjnych nad projektem tej ustawy, na-
rodowy bank polski wielokrotnie wyrażał swoje negatywne stanowi-
sko odnośnie wprowadzenia możliwości dokonywania podziału banku 
w formie spółki akcyjnej, wskazując na konsekwencje mogące wiązać 
się z takim podziałem. zawarte w tym stanowisku tym argumenty 
dotyczące m. in. ryzyka utraty zaufania klientów, nie zostały niestety 
uwzględnione.

24. ministra Infrastruktury (RPo-574709-X/07) z dnia 17 
stycznia 2008 r. – w sprawie płatnego parkowania pojazdów. 

do rzecznika napływają skargi obywateli dotyczące funkcjonowa-
nia stref płatnego parkowania. W skargach poruszane są następujące 
problemy: obowiązek wnoszenia opłat za parkowanie przez mieszkań-
ców strefy płatnego parkowania, konieczność wnoszenia opłat za par-
kowanie przez niepełnosprawnych kierowców z dysfunkcją narządów 
ruchu, a także brak procedury odwoławczej w sprawach pobierania 
opłaty dodatkowej z tytułu nieuiszczenia opłaty za parkowanie. 

przepisy ustawy o drogach publicznych nie zwalniają mieszkań-
ców strefy płatnego parkowania z obowiązku wnoszenia opłat za par-
kowanie. Wprawdzie rada gminy (miasta), ustalając strefę płatnego 
parkowania, może wprowadzić zerową stawkę opłaty dla niektórych 
użytkowników drogi, w tym dla mieszkańców strefy, jednak organy 
samorządu gminnego rzadko korzystają z tej możliwości w odniesie-
niu do osób zamieszkałych na terenie strefy. osoby niepełnosprawne 
także nie zostały zwolnione przez ustawodawcę z obowiązku uiszcza-
nia opłat za parkowanie, a tylko niektóre władze samorządowe przy-
znały im prawo do zerowej stawki opłaty za parkowanie. 

regulacje dotyczące opłat za parkowanie nie przewidują możli-
wości złożenia odwołania w przypadku pobrania przez zarząd drogi 
opłaty dodatkowej z tytułu nieuiszczenia opłaty za parkowanie. jeżeli 
kierowca, w stosunku do którego zarząd drogi domaga się uiszczenia 
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opłaty dodatkowej odmawia jej zapłaty twierdząc, że żądanie zarzą-
du drogi jest niezasadne, wszczęta zostaje egzekucja administracyj-
na. zdaniem rzecznika, pobranie opłaty dodatkowej powinno nastą-
pić w drodze decyzji administracyjnej. rzecznik zwrócił się z prośbą 
o podjęcie działań zmierzających do zmiany przepisów w powyższym 
zakresie. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Infrastruktury (18.03.2008 
r.) poinformował, że kompetencje w zakresie ustalania strefy płatnego 
parkowania i wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samo-
chodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, 
ustawodawca pozostawił właściwym organom samorządu terytorial-
nego. W ramach tych kompetencji samorząd może wprowadzić opłaty 
abonamentowe lub zryczałtowane, a nawet zerową stawkę opłaty dla 
niektórych użytkowników dróg. 

ustawodawca jednocześnie nie przesądził, jakiej kategorii użyt-
kownicy drogi mogliby korzystać z ww. przywilejów w zakresie opłat. 
W tym zakresie pozostawiono swobodę właściwemu organowi samo-
rządu. nie oznacza to jednak dowolności w działaniu. ograniczenie 
swobody działania w tym zakresie przez radę gminy (miasta) zakre-
ślone jest poprzez jednoznacznie wskazany przez ustawodawcę cel, 
jakiemu służy wprowadzenie opłat za parkowanie. 

natomiast problematyka dotycząca pobierania przez zarząd drogi 
opłaty dodatkowej z tytułu nieuiszczenia opłaty za parkowanie pojaz-
du samochodowego w strefie płatnego parkowania, wymaga szczegó-
łowej analizy. dla jasności stosowania przepisów dotyczących stref 
płatnego parkowania i wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych, 
Ministerstwo Infrastruktury przygotuje odpowiednie zmiany w usta-
wie o drogach publicznych. 

25. ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPo-573544-X/07) 
z dnia 17 stycznia 2008 r. – w sprawie udostępniania pracodawcy 
danych o przyczynie niepełnosprawności. 

pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną oraz zobowiąza-
ny do wpłat na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnospraw-
nych, ma prawo do obniżenia ustawowego wskaźnika zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych w przypadku zatrudniania osób o szczegól-
nych schorzeniach, które wymienia rozporządzenie z 18.09.1998 r. mi-
nistra pracy i polityki w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających 
obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz 
sposobu jego obniżenia. o tym, że zatrudnia osobę ze szczególnym 
schorzeniem, pracodawca może dowiedzieć się w pierwszej kolejno-
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ści z zawartego w orzeczeniu symbolu przyczyny niepełnosprawności. 
udostępnienie pracodawcy tych danych, w szczególności określonych 
symbolami 01-u (upośledzenie umysłowe), 02-p (choroby psychiczne), 
06-e (epilepsja), może budzić wątpliwości z punktu widzenia konsty-
tucyjnego prawa do prywatności, ochrony danych osobowych, prawa 
do zachowania tajemnicy lekarskiej, a w konsekwencji może prowa-
dzić do dyskryminacji osoby niepełnosprawnej na rynku pracy. 

rzecznik zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości zmiany za-
sad dokumentowania prawa osób niepełnosprawnych do korzystania 
z ulg i innych uprawnień, z uwzględnieniem potrzeby ochrony danych 
osobowych dotyczących rodzaju i charakteru schorzenia. 

minister Pracy i Polityki Społecznej (22.02.2008 r.) poinformo-
wała, że osoby niepełnosprawne, dotknięte chorobami wymienionymi 
w przepisach rozporządzenia ministra pracy i polityki Socjalnej z dnia 
18.09.1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniże-
nie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu 
jego obniżania, znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 
pracy. zwiększenie szans osób ze schorzeniami wymienionymi w tym 
rozporządzeniu, wymaga wsparcia przewyższającego wsparcie udzie-
lane pozostałym osobom niepełnosprawnym. Istotę tego wsparcia sta-
nowi zachęcenie pracodawców do zatrudniania osób ze wskazanymi 
w rozporządzeniu schorzeniami poprzez obniżenie wskaźnika zatrud-
nienia osób niepełnosprawnych stanowiącego podstawę obliczenia 
wysokości miesięcznej wpłaty na pfron.

konsekwencją korzystania z przedmiotowego instrumentu wspar-
cia aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych jest konieczność 
zapewnienia pracodawcom zatrudniającym osoby ze wskazanymi 
schorzeniami, informacji o rodzaju schorzenia. Wykorzystanie do pra-
widłowego obliczenia wysokości tej wpłaty informacji o rodzaju scho-
rzenia pracownika, nie zwalnia w żaden sposób pracodawcy, jako ad-
ministratora tych danych od dołożenia szczególnej staranności w celu 
ochrony interesów osób. na pracodawcy ciąży w opisywanej sytuacji 
dokładnie taki sam obowiązek, jaki spoczywa na jednostkach orga-
nizacyjnych zuS przetwarzających dane dotyczące symbolu choroby 
pacjenta, w tym pacjenta posiadającego status pracownika.

funkcjonujący mechanizm wspomaga, poprzez obniżenie kosztów 
wpłat, działalność pracodawcy – ale przede wszystkim służy wsparciu 
osób niepełnosprawnych, które ze względu na wymienione w rozpo-
rządzeniu schorzenia, napotykają dodatkowe bariery w procesie swo-
jej rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia.
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26. Generalnego Inspektora ochrony Danych osobowych 
(RPo-557656-X/07) z dnia 18 stycznia 2008 r. – w sprawie zakre-
su danych osobowych żądanych podczas rekrutacji do krakowskich 
przedszkoli.

W dniu 22.05.2007 r. rzecznik skierował wystąpienie, w którym 
zasygnalizował swoje wątpliwości w przedmiocie legalności oraz zakre-
su żądanych przez Wydział edukacji urzędu miasta krakowa danych 
osobowych podczas procesu rekrutacyjnego do placówek przedszkol-
nych. równocześnie rzecznik zwrócił się z wnioskiem o wszczęcie po-
stępowania w tej sprawie i poinformowanie o poczynionych ustale-
niach oraz podjętych decyzjach. pismem z dnia 7.09.2007 r. rzecznik 
został powiadomiony, że po przeprowadzeniu w tej sprawie czynności 
uzyska stosowne informacje. Wobec powyższego zwrócił się ponownie 
o udzielenie informacji o etapie postępowania w przedmiotowej spra-
wie i dotychczas przeprowadzonych czynnościach, a także o planowa-
nym terminie zakończenia sprawy.

Generalny Inspektor ochrony Danych osobowych (06.02.2008 r.)  
poinformował, że w dniu 19.12.2007 r. skierował wystąpienie do pre-
zydenta miasta krakowa w sprawie zakresu danych rodzica/opiekuna 
dziecka, pozyskiwanych przez dyrektorów przedszkoli samorządowych 
prowadzonych przez gminę miejską kraków. W piśmie tym zasygnalizo-
wał konieczność zapewnienia opcjonalności wyrażenia zgody na przetwa-
rzanie niektórych z pozyskiwanych w ten sposób danych osobowych. 

zastępca Generalnego Inspektora ochrony Danych osobowych 
(29.02.2008 r.) poinformował, że z odpowiedzi zastępcy prezydenta 
miasta krakowa z dnia 13.02.2008 r. na wystąpienie gIodo wynika, 
iż uwagi generalnego Inspektora zostały uwzględnione w całości. 

27. komendanta Głównego Policji (RPo-576185-IX/07) z dnia 
21 stycznia 2008 r. – w sprawie dokonywania doręczeń przesyłek 
urzędowych przez funkcjonariuszy policji. 

W dniu 7.12.2007 r. na łamach dziennika „życie Warszawy” uka-
zał się artykuł prasowy „dzielnicowi na posyłki”. Istota problemu 
przedstawionego we wskazanym materiale prasowym dotyczy tego, iż 
sądy i prokuratury wykorzystują funkcjonariuszy policji do dokony-
wania doręczeń przesyłek urzędowych. Sytuacja ta nie pozostaje zaś 
bez wpływu na wywiązywanie się przez funkcjonariuszy policji ze swo-
ich podstawowych zadań. W związku z powyższym rzecznik zwrócił 
się z prośbą o zbadanie przedstawionego problemu, w szczególności 
skali tego zjawiska w kraju. jednocześnie poprosił o przedstawienie 
propozycji rozwiązania zaistniałej sytuacji. 
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komendant Główny Policji (04.02.2008 r.) poinformował, 
że w grudniu 2007 r. w komendzie głównej policji opracowano In-
formację dotyczącą obciążenia dzielnicowych realizacją wybranych 
czynności zlecanych przez sądy i prokuratury, komórki organizacyjne 
Policji oraz inne podmioty pozapolicyjne. 

na podstawie danych prognozowanych za 2007 r., przeważającą 
liczbę doręczeń wezwań stanowiła korespondencja przekazana przez 
sądy – 258.558, tj. 85,2%. podobnie sytuacja prezentuje się w odnie-
sieniu do innych zleconych do wykonania dzielnicowemu czynności 
na rzecz sądu lub prokuratury, gdzie sądy zleciły 402.864 tego rodza-
ju czynności, co stanowi 75,2%. 

jak wynika z ustaleń biura prewencji i ruchu drogowego kgp, 
sądy i prokuratury, w celu zabezpieczenia stawiennictwa osoby prak-
tykują podwójne wysyłanie wezwań. jedno wezwanie kierują za po-
średnictwem poczty, a drugie, takiej samej treści, za pośrednictwem 
policji. Wydaje się, że nadużywana jest tym samym dyspozycja art. 
131 § 1 k.p.k. stanowiąca, że wezwania, zawiadomienia oraz inne pis-
ma, od których daty doręczenia biegną terminy, doręczane są w razie 
niezbędnej konieczności przez policję.

eliminacja przedmiotowego zjawiska, może wiązać się ze zmia-
ną art. 131 § 1 ustawy z dnia 6.06.1997 r. kodeks postępowania 
karnego, ustawy z dnia 27.07.2001 r. – prawo o ustroju sądów po-
wszechnych oraz rozporządzenia ministra Sprawiedliwości z dnia 
27.08.2007 r. – regulamin wewnętrznego urzędowania powszech-
nych jednostek organizacyjnych prokuratury, w kierunku zawężenia 
uprawnień sądu i prokuratury do nadmiernego angażowania funkcjo-
nariuszy policji w dokonywanie doręczeń przesyłek urzędowych. 

28. ministra Sprawiedliwości (RPo-571809-I/07) z dnia 21 
stycznia 2008 r. – w sprawie aplikacji notarialnych. 

do rzecznika zwrócili się z prośbą o pomoc aplikanci notarialni, 
którzy po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu konkursowego, 
przeprowadzonego w dniu 10.12.2005 r., rozpoczęli aplikację nota-
rialną. podnoszą oni zarzut, iż ze względu na brzmienie art. 9 ustawy 
z dnia 30.06.2005 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze i nie-
których innych ustaw, egzamin notarialny dla wskazanej powyżej 
grupy osób (kończących aplikację we wrześniu 2008 r.), odbędzie się 
dopiero w 2009 r., wraz z kolejnym rocznikiem aplikantów. Rzecznik 
zwrócił się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do zorganizo-
wania egzaminu notarialnego dla tej grupy aplikantów w bieżącym 
roku. 
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Podsekretarz Stanu w ministerstwie Sprawiedliwości (30.01.2008 
r.) poinformował, że w toku prac legislacyjnych prowadzonych w mini-
sterstwie Sprawiedliwości wprowadzono do projektu ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz usta-
wy – prawo o notariacie, przepis przejściowy umożliwiający ministrowi 
Sprawiedliwości wyznaczenie w 2008 r. dodatkowego terminu egzaminu 
zawodowego dla aplikantów notarialnych, którzy zdali egzamin konkur-
sowy w dniu 10.12.2005 r. projekt ustawy zawierający wskazany przepis 
będzie skierowany na początku lutego 2008 r. do konsultacji społecz-
nych i uzgodnień międzyresortowych.

29. komendanta Głównego Policji (RPo-555788-II/07) z dnia 
21 stycznia 2008 r. – w sprawie podejmowanych przez policję dzia-
łań na podstawie tzw. algorytmu czynności związanych z rejestracją, 
uzupełnianiem i sprawdzaniem w module legitymowania. 

z odpowiedzi podsekretarza Stanu w ministerstwie Spraw We-
wnętrznych i Administracji z dnia 07.12.2007 r. na wystąpienie rzecz-
nika w przedmiotowej sprawie wynika, że zbieranie dodatkowych in-
formacji, określonych w algorytmie, nie jest możliwe od wszystkich 
osób legitymowanych, a jedynie od osób podejrzanych o popełnienie 
przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego, nieletnich dopusz-
czających się czynów zabronionych przez ustawę jako przestępstwa 
ścigane z oskarżenia publicznego, osób o nieustalonej tożsamości lub 
usiłujących ukryć swoją tożsamość oraz osób poszukiwanych. 

przepis art. 20 ust. 2b w związku z ust. 2a ustawy o policji upo-
ważnia w stosunku do wskazanych osób do pobierania, uzyskiwa-
nia i gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania w celu realizacji 
ustawowych zadań policji m.in. informacji dotyczących opisu wize-
runku, cech, znaków szczególnych i pseudonimów, czy informacji 
o środowisku i kontaktach sprawców. zatem wyłącznie dane tej grupy 
osób mogą znaleźć się w krajowym Systemie Informacyjnym policji, 
do którego odnosi się algorytm czynności. 

Wobec treści poprzedniej korespondencji, rzecznik zwrócił się 
o informacje, czy legitymowanie połączone ze zbieraniem informacji 
dodatkowych o legitymowanej osobie, takich jak np.: pseudonimy, 
blizny, tatuaże, znaki szczególne, kolczyki, szaliki klubowe, dokony-
wane jest także wobec innych osób niż wskazane w piśmie ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, a jeśli tak, to na jakiej podsta-
wie prawnej. 

komendant Główny Policji (12.02.2008 r.) poinformował, 
że gromadzenie w krajowym Systemie Informacyjnym policji danych 
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na temat legitymowań dotyczy wyłącznie osób wymienionych w art. 
20 ust. 2a ustawy o policji. zgodnie z art. 20 ust. 2b tej ustawy poli-
cja ma prawo gromadzić m.in. zdjęcia, szkice i opisy wizerunku oraz 
cechy i znaki szczególne, pseudonimy, niezależnie od tego, czy groma-
dzenie tych danych związane jest z legitymowaniem osoby. groma-
dzenie tych danych musi jednak dotyczyć osób wymienionych w art. 
20 ust. 2a ustawy o Policji.

30. ministra finansów (RPo-551982-VI/07) z dnia 21 stycz-
nia 2008 r. – w sprawie wprowadzenia do polskiego ustawodawstwa 
prawnych gwarancji zapewniających publikowanie umów o unikaniu 
podwójnego opodatkowania z zachowaniem odpowiedniego vacatio le-
gis. 

rzecznik powrócił do sprawy wprowadzenia mechanizmów praw-
nych zapewniających publikowanie umów o unikaniu podwójnego 
opodatkowania z zachowaniem odpowiedniego vacatio legis, tj. w roku 
wejścia w życie – poprzedzającym rok, od którego umowa jest stoso-
wana do uzyskanych dochodów. 

ministerstwo Spraw zagranicznych wskazało na konieczność sto-
sowania w nowo zawieranych umowach o unikaniu podwójnego opo-
datkowania klauzuli mającej na celu wydłużenie okresu pomiędzy 
wymianą not informujących o zakończeniu procedur wewnętrznych 
niezbędnych dla ich wejścia w życie, a datą ich wejścia w życie. rzecz-
nik zwrócił się do ministra finansów o wyjaśnienie, czy akceptuje 
stanowisko mSz w omawianym zakresie i czy w nowych umowach 
o unikaniu podwójnego opodatkowania będzie wprowadzona zapro-
ponowana klauzula. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Spraw zagranicznych 
(13.02.2008 r.) poinformował, że lepszym rozwiązaniem od propono-
wanego przez mSz wydłużenia terminu wejścia w życie umów o uni-
kaniu podwójnego opodatkowania jest dążenie do zapewnienia spraw-
nej współpracy mSz, kancelarii prezydenta oraz kancelarii prezesa 
rady ministrów, mającej na celu niezwłoczne publikowanie tekstów 
umów, które weszły w życie. 

W większości umów przyjęto rozwiązanie polegające na tym, 
że wchodzą one w życie z datą otrzymania późniejszej z not informu-
jących o zakończeniu procesu ratyfikacji lub po upływie 30 dni od tej 
daty. po dokonaniu wymiany not, ratyfikowana umowa o unikaniu 
podwójnego opodatkowania powinna zostać niezwłocznie ogłoszona 
w dzienniku ustaw i wówczas zaczyna ona obowiązywać w krajowym 
porządku prawnym. W sytuacji gdyby procedura wymiany not zosta-
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ła zakończona pod koniec roku, przyjęcie proponowanego przez mSz 
rozwiązania polegającego na wydłużeniu okresu wejścia w życie posta-
nowień umowy do 90 dni od daty otrzymania późniejszej z not, prze-
sunęłoby moment rozpoczęcia obowiązywania umowy o rok, co byłoby 
zdecydowanie niekorzystne dla podatników. 

31. ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego, 
Rzecznika Praw Dziecka (RPo-553697-II/07) z dnia 21 stycznia 
2008 r. – w sprawie problemu stosowania kar cielesnych wobec dzie-
ci. 

rozstrzygnięcia organów postępowania karnego w sprawach doty-
czących m.in. znęcania oraz naruszenia nietykalności cielesnej dziecka 
prowadzą do wniosku, że w praktyce orzeczniczej ukształtował się po-
gląd, iż nie popełnia przestępstwa naruszenia nietykalności cielesnej, 
kto fizycznie karci swoje dziecko. Wywodzi się to z przekonań, że stoso-
wanie kar cielesnych wobec dziecka jest elementem jego wychowania. 
Według danych pochodzących z Systemu Informatycznego krajowego 
Rejestru Karnego przedstawionych Rzecznikowi przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości, w okresie od 1.09.1998 r. do 31.12.2005 r. skazano 
łącznie 10 osób za naruszenie nietykalności cielesnej małoletniego. 
W tym samym czasie prawomocnie skazano 2138 osób za ten sam 
czyn popełniony wobec osoby dorosłej. z badań przeprowadzonych 
na zlecenie ministerstwa pracy i polityki Społecznej przez tSn obop 
wynika, że do przemocy fizycznej wobec syna przyznaje się 26% ro-
dziców, wobec córki – 18% (dane dotyczą również pasierbów i pasier-
bic). 

Przepis art. 40 Konstytucji zabrania stosowania kar cielesnych 
w stosunku do każdego, a zatem i wobec dzieci. ponadto art. 19 obo-
wiązującej polskę konwencji o prawach dziecka stanowi, że państwa-
Strony konwencji będą podejmowały wszelkie właściwe kroki w dzie-
dzinie ustawodawczej, administracyjnej, społecznej oraz wychowaw-
czej dla ochrony dziecka przed wszelkimi formami przemocy fizycznej. 
Stosowanie kar fizycznych wobec dziecka nie może być, zdaniem ko-
mitetu, usprawiedliwione tradycją lub obyczajem. Wobec powyższego 
rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w przedmiotowej 
sprawie. 

zastępca Prokuratora Generalnego (12.02.2008 r.) podzielił po-
gląd, że w świetle zasad nowoczesnej pedagogiki, jak też obowiązują-
cych standardów prawnych, stosowanie jakichkolwiek kar cielesnych 
wobec dzieci jest naganne. ocena takich zdarzeń na płaszczyźnie pra-
wa karnego musi być jednak zróżnicowana w zależności od ich cha-
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rakteru. odróżnić trzeba karcenie dzieci przez rodziców, które jest 
w świetle doktryny prawa karnego oraz w powszechnym odbiorze spo-
łecznym uznane za dopuszczalne w rozsądnych granicach, od nad-
użycia tego prawa, które może stanowić formę karalnego znęcania się 
nad osobą małoletnią. 

Wypracowaniu zmiany w podejściu społecznym do stosowania 
kar cielesnych wobec dzieci powinna służyć kampania edukacyjna. 
za istotną należy również uznać kwestię prawidłowej reakcji organów 
ścigania w przypadkach, gdy ma miejsce znęcanie się nad dzieckiem 
bądź naruszenie jego nietykalności cielesnej w okolicznościach wska-
zujących na przekroczenie granicy karcenia. 

W celu rozeznania skali sygnalizowanego problemu Prokurator 
krajowy polecił podległym prokuratorom przeprowadzenie stosow-
nych badań aktowych. rzecznik zostanie powiadomiony o wyniku 
tych badań. 

Rzecznik Praw Dziecka (12.02.2008 r.) przekazała kopię wystą-
pienia do ministra Sprawiedliwości w sprawie zakazu stosowania kar 
cielesnych wobec dzieci, w którym opisała działania swej instytucji 
podejmowane na rzecz zwiększenia ochrony dziecka przed stosowa-
niem kar cielesnych. 

32. Polskiego Towarzystwa onkologii klinicznej (RPo-578918-
X/08) z dnia 21 stycznia 2008 r. – w sprawie dostępu do świadczeń 
medycznych w zakresie onkologii. 

W ostatnich dniach media podały informację, iż wzrost wyna-
grodzeń personelu medycznego następuje m.in. dzięki podniesieniu 
wartości punktu rozliczeniowego z 10 do 12 złotych; jednocześnie 
nie przewiduje się zwiększonych nakładów na finansowanie świad-
czeń medycznych. Informacja ta jest niepokojąca z punktu widzenia 
ochrony praw pacjenta, ponieważ zastosowanie przewidywanego roz-
wiązania może skutkować ograniczeniem w dostępie do świadczeń, 
ze względu na konieczne zmniejszenie ich ilości. Wydłużony okres 
oczekiwania na diagnozę i leczenie w przypadku chorób nowotworo-
wych istotnie wpłynie na skuteczność leczenia, do czego nie można 
dopuścić. rzecznik zwrócił się do polskiego towarzystwa onkologii 
klinicznej o opinię w tej sprawie. poprosił również o przekazanie da-
nych o liczbie zakontraktowanych i wykonanych świadczeń medycz-
nych w obszarze onkologii w 2007 r. oraz o liczbie świadczeń, których 
wykonanie zaplanowano na rok 2008. 

konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej 
(05.02.2008 r.) poinformował, że podniesienie wartości rozliczeniowe-
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go punktu od 10 do 12 złotych, wobec faktu niezmienionych ogólnych 
nakładów, może mieć niekorzystny wpływ na dostępność świadczeń 
zdrowotnych oraz płace. podwyższenie wyceny punktu rozliczeniowe-
go dotyczy części procedur i przewiduje zwiększenie kontraktu o ok. 
5%, co najprawdopodobniej będzie odpowiadać wskaźnikowi inflacji. 
ocenia się, że wartość punktu rozliczeniowego powinna wynosić przy-
najmniej 15 punktów. Informacje na temat liczby kontraktowanych 
i wykonywanych świadczeń onkologicznych w skali kraju powinien 
posiadać nfz. 

33. ministra finansów (RPo-533079-VI/06) z dnia 22 stycz-
nia 2008 r. – w sprawie potrzeby znowelizowania ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych uwzględniającej wyrok trybunału 
konstytucyjnego dotyczący odliczenia przez podatników pracujących 
za granicą składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdro-
wotne. 

W związku z opublikowaniem wyroku trybunału konstytucyjnego 
z dnia 7.11.2007 r. (sygn. akt k 18/06) stwierdzającego niezgodność 
z art. 32 i art. 2 Konstytucji przepisów art. 26 ust. 1 pkt 2 i art. 27b 
ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, wyłączających przy obliczeniu podatku od dochodu osiąg-
niętego z działalności wykonywanej w państwach członkowskich unii 
europejskiej możliwość odliczenia od dochodu składek na ubezpie-
czenie społeczne, a od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne, 
w sytuacji gdy składki te nie są odliczane w państwie wykonywania 
działalności, rzecznik zwrócił się do ministra finansów o wystąpienie 
z inicjatywą ustawodawczą mającą za przedmiot nowelizację zakwe-
stionowanych przepisów, uwzględniającą wyrok trybunału konstytu-
cyjnego. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie finansów (18.02.2008 r.) 
poinformowała, że postanowienia wyroku trybunału konstytucyj-
nego z dnia 7.11.2007 r. (sygn. akt k 18/06) zostaną odzwierciedlo-
ne w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
przed określonym przez trybunał dniem utraty mocy obowiązującej 
zakwestionowanych przepisów (tj. przed dniem 30.11.2008 r.). 

34. Dyrektora Generalnego Służby więziennej (RPo-572990-
VII/07) z dnia 22 stycznia 2008 r. – w sprawie leczenia prywatnego 
przez stomatologa w jednym z zakładów karnych. 

rzecznik uznał za zasadną skargę osadzonego przebywającego 
w zakładzie karnym w cz., na utrudniony dostęp do świadczeń me-
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dycznych. Skarżący oczekiwał ponad 4 miesiące na planowe przyjęcie 
przez lekarza stomatologa. Stomatolog po zakończeniu czasu pracy 
w ramach etatu, przyjmował osadzonych odpłatnie, za aprobatą dy-
rektora szpitala tej jednostki penitencjarnej, a także dyrektora okrę-
gowego Służby Więziennej. 

W ocenie rzecznika praktyka ta jest niezgodna z obowiązujący-
mi normami prawnymi. na podstawie art. 115 § 1 kkw skazanemu 
zapewnia się bezpłatne świadczenia zdrowotne, leki i artykuły sani-
tarne. praktyka prywatna stomatologa nie jest również objęta rama-
mi art. 115 § 6 kkw, który zezwala na leczenie na koszt skazanego 
u wybranego przez niego lekarza, po wyrażeniu zgody przez dyrektora 
zakładu karnego. przepis ten wyraźnie stanowi, że ma być to lekarz 
inny niż zakładu, a leczenie odpłatne może nastąpić tylko w szczegól-
nie uzasadnionych wypadkach i po zasięgnięciu opinii lekarza zakła-
du karnego. W związku z powyższym rzecznik zwrócił się o zajęcie 
stanowiska w sprawie. 

zastępca Dyrektora Generalnego Służby więziennej (31.01.2008 
r.) podzielił stanowisko rzecznika, że niedopuszczalne jest odpłatne 
leczenie skazanych przez lekarza zatrudnionego w zakładzie opieki 
zdrowotnej, w tym przypadku w zakładzie karnym w cz. przepis art. 
115 § 1 i 6 kkw jednoznacznie określa zasady tego rodzaju świadczeń 
medycznych. dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej polecono 
odstąpić od tego rodzaju praktyki. 

35. ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPo-578661-III/08) 
z dnia 22 stycznia 2008 r. – w sprawie finansowania zawodowych 
rodzin zastępczych niespokrewionych z dzieckiem. 

rodziny zastępcze otrzymują dwa rodzaje finansowego wsparcia: 
wynagrodzenie i pomoc pieniężną. Wynagrodzenie przyznawane jest 
jedynie zawodowym rodzinom zastępczym niespokrewnionym z dzie-
ckiem. pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 
dziecka otrzymuje każda rodzina zastępcza. jest ona jednak zróżni-
cowana i zależy od typu rodziny i potrzeb dziecka. udzielanie pomo-
cy finansowej na częściową pomoc rodzinom zastępczym, jak również 
wypłata wynagrodzenia tym rodzinom, należy do zadań własnych po-
wiatu. 

gdy na terenie powiatu nie ma całodobowej placówki opiekuńczo 
– wychowawczej ani rodziny zastępczej, wówczas dziecko trafia do pla-
cówki (rodziny zastępczej) na terenie innego powiatu, która dysponu-
je wolnym miejscem. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie 
zastępczej w innym powiecie, samorząd lokalny właściwy ze względu 
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na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem dziecka w rodzinie za-
stępczej, ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świad-
czeń przysługujących takiej rodzinie. oba powiaty zawierają porozu-
mienie w sprawie wysokości wydatków na utrzymanie dziecka. 

do rzecznika napływają jednak sygnały, że nie wiadomo, czy wy-
datki te obejmują wyłącznie pomoc pieniężną na częściowe pokrycie 
kosztów utrzymania każdego dziecka umieszczonego w rodzinie za-
stępczej, czy także wynagrodzenie dla rodziny zastępczej. rzecznik 
zwrócił się z prośbą o nadesłanie stanowiska w przedstawionej spra-
wie. 

minister Pracy i Polityki Społecznej (21.02.2008 r.) poinfor-
mowała, że powiat właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka przed 
umieszczeniem w rodzinie zastępczej powinien partycypować również 
w kosztach wynagrodzenia, które przysługuje rodzinie z tytułu spra-
wowania opieki i wychowania dziecka. jednocześnie resort pracy i po-
lityki społecznej pracuje nad nowymi rozwiązaniami prawnymi w ob-
szarze opieki zastępczej nad dzieckiem i biorąc pod uwagę problemy 
z jednoznacznym rozumieniem omawianych przepisów, kwestia ta bę-
dzie uregulowana w sposób nie budzący wątpliwości. 

36. ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPo-474052-III/04) 
z dnia 22 stycznia 2008 r. – w sprawie potrzeby wprowadzenia 
do przepisów dotyczących rodzin zastępczych definicji rodziny zastęp-
czej spokrewnionej z dzieckiem. 

W związku zapowiedzią wypracowania przez resort polityki spo-
łecznej wypracowania rozwiązań zmierzających do wprowadzenia 
w przepisach definicji rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, 
rzecznik zwrócił się z prośbą o nadesłanie informacji o stanie prac 
w tym zakresie. 

jednocześnie rzecznik podkreślił, że bez wsparcia państwa nie 
uda się doprowadzić do zastąpienia wychowawczych placówek o cha-
rakterze zakładowym rodzinną opieką zastępczą. państwo musi stwo-
rzyć w tym obszarze spójne prawo i zapewnić odpowiednie gwarancje. 
dlatego potrzebna jest publiczna debata na ten temat z udziałem śro-
dowiska rodzin zastępczych. rzecznik zwrócił się do ministra pracy 
i polityki Społecznej o rozważenie potrzeby zorganizowania takiej de-
baty. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Pracy i Polityki Społecz-
nej (25.02.2008 r.) poinformowała o projekcie założeń ustawy o syste-
mie opieki zastępczej nad dzieckiem, który został skierowany do kon-
sultacji społecznych. proponowane rozwiązania zmierzają do stworze-
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nia spójnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, w sytuacji gdy 
rodzina ma trudności z prawidłowym wypełnianiem swych funkcji. 
działania podejmowane w ramach tego systemu powinny zapewnić 
rodzinie taką pomoc, aby w jej efekcie wyeliminowane zostało zagro-
żenie zabrania z niej dziecka lub zapewniony szybki powrót do rodziny 
dla tych dzieci, które z uwagi na ich dobro okresowo musiały zostać 
umieszczone w instytucjach opieki zastępczej. 

projektowane zmiany wprowadzają pojęcie rodzinnych form opieki 
zastępczej, rozumianej jako ukierunkowany na cel proces polegający 
na zapewnieniu czasowej opieki i wychowania w rodzinach zastęp-
czych i rodzinnych domach dziecka dzieciom pochodzącym z rodzin 
czasowo niezdolnych do pełnienia funkcji wychowawczych lub będą-
cych w kryzysie. projekt założeń ustawy zostanie przekazany do opinii 
wszystkim środowiskom zainteresowanym problematyką opieki nad 
dzieckiem i rodziną, w tym środowisku rodzin zastępczych. 

37. ministra Infrastruktury (RPo-562607-V/07) z dnia 23 
stycznia 2008 r. – w sprawie braku regulacji prawnych zapewniają-
cych ochronę interesów klientów firm deweloperskich. 

W dniu 5.07.2007 r. rzecznik skierował do ministra budownictwa 
wystąpienie dotyczące braku regulacji prawnych, których celem było-
by zapewnienie ochrony interesów obywateli będących klientami firm 
deweloperskich w procesie inwestycyjnym. problem ten wyłonił się 
na tle skarg od obywateli poszkodowanych wskutek działań firm de-
weloperskich oraz informacji pojawiających się w środkach masowego 
przekazu. minister budownictwa podzielił stanowisko przedstawione 
w wystąpieniu rzecznika. jednocześnie poinformował, że podjął ini-
cjatywę legislacyjną, przygotowując projekt ustawy o ochronie na-
bywcy w umowach deweloperskich. W związku z powyższym rzecz-
nik zwrócił się z prośbą o wskazanie, czy w resorcie infrastruktury 
zapowiadane prace są kontynuowane i na jakim znajdują się obecnie 
etapie. 

Sekretarz Stanu w ministerstwie Infrastruktury (06.02.2008 r.) 
poinformował, że we wrześniu 2007 r. ówczesny minister budowni-
ctwa podjął decyzję o wycofaniu zainicjowanego przez swego poprzed-
nika projektu ustawy o ochronie nabywcy w umowach deweloper-
skich. 

program prac legislacyjnych w okresie styczeń – czerwiec 2008 r. nie 
przewiduje prac nad projektem ustawy w tym zakresie, jednak stwier-
dzono, że istnieje potrzeba stworzenia takiej regulacji. Stosowne prze-
pisy zostaną prawdopodobnie włączone do projektu aktu prawnego 
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dotyczącego zorganizowanego budownictwa mieszkaniowego, jaki 
jest przygotowywany w ministerstwie Infrastruktury. celowe byłoby 
uwzględnienie w projektowanej regulacji rozwiązań wprowadzających 
określone obowiązki informacyjne dewelopera wobec nabywcy, tak 
aby umożliwić nabywcy w pełni świadome podjęcie decyzji o zaanga-
żowaniu się w daną inwestycję. Istotne byłoby ponadto wprowadzenie 
rozwiązań służących zabezpieczeniu interesu finansowego nabywcy, 
takich jak rachunek powierniczy czy ubezpieczenie inwestycji. 

38. ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPo-538666-III/06) 
z dnia 23 stycznia 2008 r. – w sprawie nielegalnego prowadzenia 
placówek opieki całodobowej dla osób niepełnosprawnych, przewlekle 
chorych lub w podeszłym wieku.

problem dotyczący nielegalnego prowadzenia placówek w ramach 
działalności gospodarczej mających na celu zapewnienie całodobowej 
opieki osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom 
w podeszłym wieku nadal jest aktualny i niestety nadal pozostaje nie-
rozwiązany. z analizy kierowanych do rzecznika skarg oraz sygnałów 
na ten temat publikowanych w mediach (np. sprawa niewłaściwego 
traktowania mieszkanek domu opieki „betania” w Warszawie-ra-
dości) wynika, że coraz częściej zdarzają się przypadki prowadzenia 
powyższych placówek bez wymaganego zezwolenia wojewody. jedy-
ną możliwością działania wojewody w takiej sytuacji jest nałożenie, 
zgodnie z art. 130 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, kary pieniężnej 
w wysokości 10000 zł. obecny stan prawny zezwala bowiem na pro-
wadzenie, po uzyskaniu wpisu do ewidencji gospodarczej, bez zezwo-
lenia wojewody domu pomocy społecznej przez osoby i podmioty, któ-
re nie spełniają niezbędnych przesłanek. 

rzecznik sygnalizował we wcześniejszych wystąpieniach (z dnia 
23.08.2006 r., 24.05.2007 r. oraz 14.08.2007 r.) wagę przedstawio-
nego problemu, zwracając się jednocześnie z prośbą o rozważenie 
możliwości znowelizowania nie tylko ustawy o pomocy społecznej, ale 
i ustawy z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. 
W odpowiedziach informowano, że rozważana jest możliwość zmiany 
obowiązujących przepisów. rzecznik zwrócił się o poinformowanie, 
na jakim etapie znajdują się prace dotyczące nowelizacji przepisów 
w omawianym zakresie. 

Sekretarz Stanu w ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 
(25.02.2008 r.) poinformował, że w ministerstwie trwają końcowe prace 
nad przygotowaniem nowelizacji ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomo-
cy społecznej odnośnie do przepisów poszerzających katalog upraw-
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nień wojewody w zakresie reglamentacji działalności gospodarczej 
lub statutowej polegającej na prowadzeniu placówki zapewniającej 
całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym 
lub osobom w podeszłym wieku. Wśród mechanizmów wzmacniają-
cych instrumenty prawnego oddziaływania wojewody przewiduje się 
podniesienie kary za prowadzenie przez osoby fizyczne lub prawne 
placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnospraw-
nym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku ze szcze-
gólnym uwzględnieniem działalności prowadzonej na większą skalę 
oraz placówek, które pomimo nałożenia kary pieniężnej działają dalej 
bez zezwolenia, jak również umożliwienie wojewodzie w określonych 
przypadkach zastosowania, poza karą pieniężną, sankcji w postaci 
nakazu wstrzymania wykonywania działalności w ww. zakresie.

Ponadto zostanie zaproponowana nowelizacja ustawy z dnia 
2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie wprowa-
dzenia konieczności uzyskania zezwolenia wojewody na prowadzenie 
działalności w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową 
opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w po-
deszłym wieku przed wpisem do ewidencji działalności gospodarczej. 

39. ministra Spraw wewnętrznych i administracji, komen-
danta Głównego Policji (RPo-575985-II/07) z dnia 24 stycznia 
2008 r. – w sprawie policyjnych statystyk dotyczących wykrywalności 
przestępstw. 

W dniu 7.12.2007 r. w dzienniku „polska” ukazała się publikacja 
pt.: „policyjne zestawienia są mocno zawyżone”, w której wskazano, 
iż policja wykrywa mniej przestępstw niż podają to oficjalne policyj-
ne statystyki. jak wynika z treści artykułu, w mSWiA przygotowy-
wane są zmiany sposobu opracowywania zestawień statystycznych 
dotyczących bezpieczeństwa obywateli i informowania o nich opinii 
publicznej. rzecznik zwrócił się o poinformowanie o aktualnym stanie 
prac nad zmianami, głównych założeniach tej reformy oraz planowa-
nym czasie wejścia jej w życie. 

Ponadto w artykule wskazano na przypadki nierzetelnego prowa-
dzenia przez funkcjonariuszy policji statystyk, w celu zawyżenia da-
nych dotyczących poziomu wykrywalności przestępstw. W związku 
z powyższym rzecznik wystąpił również do komendanta głównego 
policji o ustosunkowanie się do treści artykułu i poinformowanie, 
jaka jest skala nieprawidłowości na terenie kraju i jakie ewentualnie 
działania podejmowane są przez komendę główną policji w celu wy-
eliminowania nadużyć. 
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komendant Główny Policji (11.02.2008 r.) poinformował, że prob-
lematyka rzetelności danych statystycznych dotyczących wykrywal-
ności przestępstw i wykroczeń była od wielu lat przedmiotem kontroli 
problemowych i doraźnych, a także postępowań skargowych. ujaw-
niane przypadki wprowadzania do zestawień wyników pracy jedno-
stek policji nieprawdziwych danych statystycznych z reguły nie wpły-
wały w istotny sposób na ogólną ocenę ich pracy i nie powodowały 
zniekształcenia statystyki wykrywalności. 

Statystyka policyjna jest częścią statystyki publicznej, której zasa-
dy, w tym dotyczące odpowiedzialności karnej, określa ustawa z dnia 
29.06.1995 r. o statystyce publicznej. Statystyka policyjna objęta jest 
programem badań określanym w corocznym rozporządzeniu rady mi-
nistrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicz-
nej. Szczegółowe metody i formy wykonywania przez służby policyjne 
zadań w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych o przestępczo-
ści określa zarządzenie nr 350 komendanta głównego policji z dnia 
1.07.2003 r. 

W odpowiedzi podkreślono również, że z badań centrum badania 
opinii Społecznej ze stycznia 2008 r. na temat „opinii o działalności 
instytucji publicznych” wynika, że pozytywną opinię o pracy policji 
wyraża 72% ankietowanych, natomiast negatywną – 20%. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Spraw wewnętrznych 
i administracji (06.03.2008 r.) przekazał informacje o policyjnym sy-
stemie statystyki przestępczości „temida” oraz sprawozdawczości po-
licyjnej. W świetle zarządzenia nr 350 komendanta głównego policji 
z dnia 1.07.2003 r. w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania 
i opracowywania danych statystycznych o przestępczości oraz zama-
chach samobójczych i wypadkach utonięć, w policyjnym Systemie 
Statystyki przestępczości „temida” gromadzi się, przechowuje, prze-
twarza i opracowuje dane statystyczne: o postępowaniach przygoto-
wawczych, postępowaniach w niezbędnym zakresie, postępowaniach 
w sprawach nieletnich, przestępstwach i czynach karalnych stwier-
dzonych w zakończonych postępowaniach, czynach zabronionych po-
pełnionych przez osoby niepoczytalne, pokrzywdzonych, zamachach 
samobójczych.

z kolei aktem prawnym regulującym kwestie sprawozdawczości 
w policji jest zarządzenie nr 159 komendanta głównego policji z dnia 
23.02.2007 r. w sprawie planowania i sprawozdawczości w policji. Sy-
stem sprawozdawczości w policji obejmuje sporządzanie dokumentów 
sprawozdawczych przez jednostki organizacyjne Policji i komórki or-
ganizacyjne kgp oraz ocenę pracy policji wynikającą z dokumentów 
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sprawozdawczych, służącą m. in. ustalaniu i wprowadzaniu zmian 
priorytetów komendanta głównego policji, a także mierników oceny 
efektywności pracy policji. ponadto poinformowano, że w mSWiA zo-
staną podjęte prace zmierzające do wypracowania systemowych roz-
wiązań w zakresie tzw. statystyki przestępczości, tak aby obrazowały 
one w większym stopniu rzeczywisty stan przestępczości. 

40. ministra Spraw wewnętrznych i administracji (RPo-
529615-V/06) z dnia 24 stycznia 2008 r. – w sprawie trybu, w ja-
kim następuje wykonanie ostatecznych decyzji o opróżnieniu lokalu 
mieszkalnego pozostającego w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych mSWiA. 

policjanci, a także emeryci i renciści policyjni w skargach do rzecz-
nika wyrażali obawę, że opróżnienie zajmowanych przez nich lokali zo-
stanie przeprowadzone „na bruk”. rzecznik w dniu 05.04.2007 r. zwró-
cił się w tej sprawie do ministra Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji z prośbą o rozważenie możliwości podjęcia działań legislacyjnych 
w celu jednoznacznego uregulowania w ustawie o Policji trybu i or-
ganów właściwych do przeprowadzenia egzekucji obowiązku wynika-
jącego z prawomocnych decyzji o opróżnieniu lokalu. W odpowiedzi 
z dnia 06.06.2007 r. minister częściowo podzielił stanowisko rzecz-
nika. W jego ocenie ustawa o Policji reguluje w sposób komplekso-
wy realizację spraw związanych z przydziałem i opróżnianiem lokali 
mieszkalnych. jednocześnie jednak poinformował, że mSWiA podjęło 
prace nad nowelizacją w omawianym zakresie ustawy o policji oraz 
rozporządzenia ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
18.05.2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania 
i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania 
tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów. W związku 
z powyższym rzecznik zwrócił się z prośbą o informacje, czy zapowia-
dane prace są kontynuowane i na jakim znajdują się obecnie etapie. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Spraw wewnętrznych i ad-
ministracji (26.02.2008. r.) poinformował, że mSWiA w 2008 r. pla-
nuje przeprowadzenie szerokiej debaty publicznej, z udziałem orga-
nizacji pozarządowych, mającej na celu wypracowanie kształtu przy-
szłych zmian w ustawach normujących zasady działania służb podle-
głych mSWiA. W trakcie debaty uwzględnione zostaną również uwagi 
przekazywane w wystąpieniach rzecznika. rozważa się także opra-
cowanie jednego aktu prawnego regulującego pragmatykę służbową 
wszystkich formacji podległych ministrowi Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji. 
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41. ministra Infrastruktury (RPo-557348-V/07) z dnia 24 
stycznia 2008 r. – w sprawie regulacji umożliwiającej zwolnienie 
z obowiązku wpłat na fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej 
osób, które po dniu 23.04.2001 r. dokonały przekształcenia spółdziel-
czego lokatorskiego prawa do lokalu. 

do rzecznika wpływają skargi kwestionujące rozwiązanie przyjęte 
w art. 6 ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 
przyjęte unormowania mają na celu zrekompensowanie członkom 
spółdzielni, którzy przekształcili przed dniem wejścia w życie nowe-
lizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych spółdzielcze lokator-
skie prawo do lokalu i ponieśli z tego tytułu większe wydatki niż prze-
widziane w znowelizowanej ustawie, obciążeń z tego tytułu. 

z przyjętego rozwiązania skorzystać mogą jednak wyłącznie osoby, 
które dokonały przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa 
do lokalu po dniu 23.04.2001 r. (data wejścia w życie ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych w jej pierwotnym brzmieniu). ustalenie 
wskazanej daty granicznej w art. 6 ustawy o zmianie ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych budzi zdecydowany sprzeciw osób zwraca-
jących się do rzecznika. Skarżący podnoszą, że również przed tą datą 
członkowie spółdzielni mieszkaniowych mogli przekształcać służące 
im spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu na prawo własnościowe. 
przekształcenie prawa do lokalu wiązało się w większości przypad-
ków z koniecznością wniesienia kwoty przewyższającej koszt budowy 
mieszkania poniesiony przez spółdzielnię, co stanowiło znaczące ob-
ciążenie budżetów domowych. 

rzecznik zwrócił się o rozważenie zasadności ewentualnej zmiany 
art. 6 ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych po-
przez zlikwidowanie przewidzianej w tym przepisie cezury czasowej 
dotyczącej daty przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa 
do lokalu. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Infrastruktury (18.02.2008 
r.) poinformował, że korespondencja kwestionująca rozwiązania za-
warte w art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14.06.2007 r. o zmianie ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw wpływała także do ministerstwa Infrastruktury. potwierdze-
niem negatywnych opinii jest również wniosek grupy posłów z dnia 
14.11.2007 r. do trybunału konstytucyjnego o stwierdzenie niezgod-
ności art. 6 ust. 1 wymienionej ustawy z art. 2 konstytucji rp. 

Wprowadzenie kwestionowanego unormowania poprawką Senatu 
miało na celu zrekompensowanie członkom spółdzielni, którzy prze-
kształcili przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy o spółdziel-



57

niach mieszkaniowych spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu i po-
nieśli z tego tytułu większe wydatki, nieprzewidziane w znowelizowa-
nej ustawie, obciążeń z tego tytułu. nie można uznać za przypadkową 
decyzję Senatu, aby z regulacji korzystać mogły wyłącznie osoby, które 
dokonały przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do loka-
lu po dacie wejścia w życie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 
w jej pierwotnym brzmieniu. 

Minister Infrastruktury nie widzi uzasadnienia dla rozszerzenia 
grupy uprawnionych do zwolnienia z wpłat na fundusz remontowy, 
o którym mowa w art. 6 ust. 2. biorąc pod uwagę kontrowersyjność 
przepisu oraz to, że w praktyce walne zgromadzenia zdecydowanej 
większości spółdzielni mieszkaniowych odmawiają zgody na zwolnie-
nia, o których mowa w ust. 2, celowym wydaje się rozważenie ewentu-
alnego uchylenia tego przepisu. 

42. ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi (RPo-572535-IV/07) 
z dnia 24 stycznia 2008 r. – w sprawie wydawania upoważnień 
do klasyfikacji gruntów. 

do rzecznika wpłynął wniosek dotyczący wydawania upoważnień 
do klasyfikacji gruntów. zgodnie z § 4 rozporządzenia rady ministrów 
z dnia 4.06.1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów, projekt klasyfi-
kacji gruntów opracowuje klasyfikator gruntów upoważniony przez 
wojewodę do wykonywania prac na obszarze danego województwa. 
jedynym aktem prawnym regulującym wymagania kwalifikacyjne dla 
osób ubiegających się o wykonywanie klasyfikacji gruntów jest zarzą-
dzenie nr 127 Ministra Rolnictwa z dnia 14.06.1956 r. 

W ocenie rzecznika sposób uregulowania kwestii kwalifikacji, któ-
rych spełnienie pozwala na ubieganie się o wpis na listę uprawnio-
nych klasyfikatorów gruntów, jak również samego postępowania kwa-
lifikacyjnego, w prawnej formie zarządzenia, a więc aktu wewnętrz-
nego, nie mającego mocy powszechnie obowiązującej, narusza prawa 
i wolności obywatela. prawidłowym sposobem uregulowania kwestii 
wymagań dla osób dokonujących klasyfikacji gruntów jest dokonanie 
tego odpowiednio w ustawie i rozporządzeniu. W związku z powyż-
szym rzecznik zwrócił się z prośbą o poinformowanie o stanowisku 
zajętym w przedstawionej sprawie. 

Sekretarz Stanu w ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju wsi 
(07.02.2008 r.) poinformował, że jeszcze w 2004 r. prezes rady mi-
nistrów skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 
17.05.1989 r. – prawo geodezyjne i kartograficzne, który przewidywał 
ustawową regulację nadawania uprawnień zawodowych do samodziel-
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nego wykonywania zarówno projektów jak i kontroli opracowań w za-
kresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. niestety w 2005 r. wspo-
mniany projekt ustawy został przez Sejm odrzucony.

z informacji uzyskanych z głównego urzędu geodezji i kartografii 
wynika, że prace nad kolejną nowelizacją ustawy – prawo geodezyj-
ne i kartograficzne wkrótce zostaną ponownie rozpoczęte, co byłoby 
okazją do ustawowej regulacji kwestii poruszonej przez rzecznika. 
do tego czasu, w celu jednolitego stosowania na terenie całego kraju 
zasad wydawania przez Wojewódzkich Inspektorów nadzoru Geode-
zyjnego i kartograficznego upoważnień do wykonywania projektów 
klasyfikacji gruntów, minister rolnictwa i rozwoju Wsi przygotował, 
w uzgodnieniu z głównym geodetą kraju projekt wykładni obowiązu-
jących w tym zakresie przepisów prawa, uwzględniającej stanowisko 
Rzecznika.

43. ministra Sprawiedliwości (RPo-533355-X/06) z dnia 24 
stycznia 2008 r. – w sprawie niezgodnej z konstytucyjną zasadą pań-
stwa prawa kumulacji sankcji za zajęcie pasa drogowego bez zezwo-
lenia. 

rzecznik skierował w dniu 3.08.2006 r. wystąpienie do ówczesne-
go ministra transportu wskazując, że obowiązujące przepisy – wbrew 
zasadom państwa prawa, wynikającym z art. 2 konstytucji – dopusz-
czają stosowanie wobec obywateli podwójnych sankcji za zajęcie pasa 
drogowego bez zezwolenia. zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy o drogach 
publicznych, za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy dro-
gi lub z przekroczeniem terminu określonego w zezwoleniu, zarządca 
drogi wymierza karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty za za-
jęcie pasa drogowego, natomiast przepisy art. 99 § 1 pkt 1 kodeksu 
wykroczeń stanowią podstawę do nakładania grzywny za zajęcie bez 
zezwolenia drogi publicznej lub pasa drogowego. 

W odpowiedzi minister transportu poinformował, że zgłosi wniosek 
o odpowiednią nowelizację kodeksu wykroczeń. opracowany projekt 
nowelizacji kodeksu przewidywał uchylenie wspomnianego przepisu 
art. 99 § 1 pkt 1, jednak w Sejmie poprzedniej kadencji odbyło się 
tylko pierwsze czytanie projektu. W związku z powyższym rzecznik 
zwrócił się o podjęcie stosownych działań legislacyjnych w celu wyeli-
minowania z kodeksu wykroczeń przepisów przewidujących sankcje 
za niezgodne z prawem zajęcie drogi publicznej lub pasa drogowego 
i poinformowanie rzecznika o podjętych działaniach. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Sprawiedliwości 
(10.03.2008 r.) poinformował, że w ministerstwie trwają prace nad 
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oceną dotychczasowych projektów nowelizacji kodeksu karnego, ko-
deksu postępowania karnego, kodeksu karnego wykonawczego oraz 
kodeksu wykroczeń. W efekcie wspomnianych prac powstał projekt 
wprowadzający najpilniejsze zmiany do ustaw karnych. przewiduje 
się m.in. uchylenie w art. 99 § 1 kodeksu wykroczeń punktu 1 i 4. 
Wspomniany projekt zostanie skierowany do uzgodnień międzyresor-
towych w marcu 2008 r. 

44. ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego (RPo-
576509-II/07) z dnia 24 stycznia 2008 r. – w sprawie sposobu pro-
wadzenia śledztwa przez prokuraturę, a także postępowania sądowe-
go w sprawie wydarzeń na Wybrzeżu w grudniu 1970 r. 

W związku z doniesieniami mediów o długotrwałym, toczącym się 
od 17 lat postępowaniu sądowym przeciwko oskarżonym o popełnie-
nie zbrodni wobec bezbronnych osób na Wybrzeżu w grudniu 1970 
r., mając na względzie konstytucyjne powinności w zakresie ochrony 
prawa obywateli do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy bez nieuza-
sadnionej zwłoki, rzecznik zwrócił się do ministra Sprawiedliwości 
– Prokuratora Generalnego o zajęcie stanowiska, czy sposób prowa-
dzenia śledztwa przez prokuraturę, a także postępowania sądowego 
przez Sąd Wojewódzki w gdańsku, a następnie Sąd okręgowy w War-
szawie, był prawidłowy. W ocenie rzecznika, sposób procedowania 
w tej sprawie skłania do wyrażenia poglądu, iż zostało naruszone, 
statuowane w Konstytucji i aktach normatywnych, prawo do szybkie-
go rozpatrzenia sprawy. 

ponadto rzecznik zwrócił się o udzielenie informacji o obecnym 
stanie postępowania sądowego dotyczącego wprowadzenia stanu wo-
jennego, również w aspekcie przestrzegania zasady rozstrzygnięcia 
sprawy w rozsądnym terminie, wyrażonej w art. 2 § 1 pkt 4 kodeksu 
postępowania karnego. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Sprawiedliwości (28.03.2008 r.)  
poinformował, że sprawa dotycząca wydarzeń na Wybrzeżu w grudniu 
1970 roku objęta jest nadzorem administracyjnym prezesa Sądu Ape-
lacyjnego w Warszawie od dnia 12.05.2005 r. pozostaje ona również 
od 1998 r. w nadzorze departamentu Sądów powszechnych. nieza-
leżnie od dotychczas podejmowanych czynności nadzorczych prezes 
Sądu Apelacyjnego w Warszawie zarządził w dniu 13.02.2008 r. lu-
strację przedmiotowej sprawy pod kątem rażącej przewlekłości po-
stępowania, której wyniki będą podstawą do dalszych decyzji, w tym 
dyscyplinarnych. trwający ponad 12 lat proces pozostaje w opozycji 
do wyrażonej w przepisie art. 2 § 1 pkt 4 k.p.k. zasady rozstrzygnięcia 
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sprawy w rozsądnym terminie. obecnie czynione są wszelkie niezbęd-
ne działania zmierzające do zabezpieczenia prawidłowego toku postę-
powania, tak aby jego zakończenie mogło nastąpić jeszcze w bieżącym 
roku.

oceniając dotychczasowy bieg postępowania w sprawie wprowa-
dzenia stanu wojennego w 1981 roku stwierdzono w odpowiedzi, 
że podejmowane są wszelkie niezbędne działania zmierzające do za-
bezpieczenia prawidłowego toku postępowania, tak aby rozstrzygnię-
cie sprawy mogło nastąpić w rozsądnym terminie, z poszanowaniem 
standardów orzecznictwa europejskiego trybunału praw człowieka 
w Strasburgu.

45. Prezydenta miasta Stołecznego warszawy (RPo-573683-
X/07) z dnia 25 stycznia 2008 r. – w sprawie potrzeby podjęcia 
działań dla zapewnienia w Warszawie publicznych toalet, łaźni oraz 
pralni. 

rzecznik zbadał w kilku największych polskich miastach stan 
przygotowań do zimy w zakresie pomocy bezdomnym. organy samo-
rządowe tych miast, w tym Warszawy, podejmowały działania na rzecz 
zabezpieczenia potrzeb osób bezdomnych w trudnych warunkach zi-
mowych, zapewniając miejsca noclegowe, ciepłe posiłki oraz zimową 
odzież dla potrzebujących. ocenę tę potwierdzili osobiście rzeczniko-
wi bezdomni w czasie spotkania wigilijnego w jednej z warszawskich 
noclegowni. okazało się jednocześnie, że brak w stolicy publicznych 
toalet, łaźni oraz pralni. rzecznik zwrócił się zatem do prezydenta 
m.st. Warszawy z apelem o podjęcie działań dla zapewnienia tego ro-
dzaju elementarnych obiektów użyteczności publicznej. 

zastępca Prezydenta miasta Stołecznego warszawy (11.02.2008 
r.) poinformował, że we wszystkich schroniskach i noclegowniach 
prowadzonych przez organizacje pozarządowe na zlecenie m.st. War-
szawy są toalety i prysznice, z których korzystają osoby bezdomne. 
również przy jadłodajniach dla najuboższych są prysznice i toalety. 
Dodatkowo Stowarzyszenie Patronat prowadzi dla osób bezdomnych 
pralnię, która przyjmuje do prania odzież i bieliznę ze schronisk i noc-
legowni. zastępca prezydenta miasta Stołecznego Warszawy przeka-
zał ponadto aktualny wykaz schronisk, noclegowni i jadłodajni dla 
osób bezdomnych prowadzonych na zlecenie m.st. Warszawy. 

46. ministra zdrowia (RPo-579172-III/08) z dnia 25 stycznia 
2008 r. – w sprawie projektu przepisów dotyczących trybu wygasania 
stosunków pracy pracowników szpitali przekształcanych w spółki. 
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W „gazecie prawnej” z dnia 16.01.2008 r. ukazała się informa-
cja, że w rządowym projekcie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, 
zakładającym przekształcenie szpitali w spółki, zabrakło przepisów 
zapewniających programy osłonowe dla zwalnianych pracowników. 
rząd proponuje, aby umowy z pracownikami szpitali wygasały już 
po 6 miesiącach od dnia zmiany ich formy prawnej. oznacza to, 
że w tym czasie pracę stracą te osoby, z którymi szpital-spółka nie 
podpisze nowych umów. 

Wygaśnięcie z pracownikiem zakładu opieki zdrowotnej stosunku 
pracy z mocy prawa spowoduje wyłączenie przepisów prawa pracy 
o szczególnej ochronie niektórych stosunków pracy mających zastoso-
wanie przy wypowiadaniu umów o pracę. dotyczy to zwłaszcza kobiet 
w ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego oraz pracowników, którym 
brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, je-
żeli okres zatrudnienia umożliwia im uzyskanie prawa do emerytury 
z osiągnięciem tego wieku. 

projektowane rozwiązanie pociąga za sobą również niekorzystne 
konsekwencje w zakresie uprawnień pracowniczych, takich jak pra-
wo do odprawy przewidzianej ustawą z 13.03.2003 r. o szczególnych 
zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn 
niedotyczących pracowników, prawo do świadczenia przedemerytalne-
go. zastosowanie przez prawodawcę instytucji wygaśnięcia stosunku 
pracy wywołuje też niekorzystne konsekwencje w zakresie możliwości 
merytorycznego badania przez sąd pracy przyczyn ustania stosunku 
pracy, co oznacza ograniczenie konstytucyjnego prawa do sądu. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie zdrowia (25.03.2008 r.) poin-
formował, że złożony do laski marszałkowskiej w dniu 18.01.2008 r. pro-
jekt ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (druk sejmowy nr 284) nie 
przewiduje wprowadzenia rozwiązania, zgodnie z którym umowy z pra-
cownikami zakładów opieki zdrowotnej wygasałyby po upływie sześciu 
miesięcy od dnia przekształcenia zakładu w spółkę prawa handlowego. 
W myśl art. 59 ust. 1 projektu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, 
pracownicy przekształcanego samodzielnego publicznego zakładu opie-
ki zdrowotnej z mocy prawa stają się z dniem przekształcenia pracowni-
kami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej.

47. ministra Spraw wewnętrznych i administracji (RPo-
573687-IX/07) z dnia 25 stycznia 2008 r. – w sprawie uregulowa-
nia statusu rzecznika dyscyplinarnego w jednostkach Policji. 

W listopadzie 2007 r. pracownicy Biura Rzecznika przeprowadzili 
kontrolę przestrzegania praw obywatelskich funkcjonariuszy jednej 
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z komend wojewódzkich Policji. W ramach przeprowadzonej kontroli 
zapoznano się m.in. z aktami zakończonych postępowań dyscyplinar-
nych. z analizy akt wynika, że 30-dniowe terminy dla prowadzenia po-
stępowania wyjaśniającego są znacznie przekraczane. rzecznicy dyscy-
plinarni nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia z tytułu prowadzo-
nych spraw. Wydaje się zatem stosownym, wzorem np. wojska, wpro-
wadzenie dodatku służbowego z tytułu wykonywania funkcji rzecznika 
dyscyplinarnego. rozwiązanie to niewątpliwie przyczyniłoby się do bar-
dziej rzetelnego i skuteczniejszego, a przede wszystkim terminowego 
wykonywania obowiązków rzecznika dyscyplinarnego. rzecznik zwrócił 
się zatem o rozważenie możliwości podjęcia inicjatywy ustawodawczej 
w celu uregulowania statusu rzecznika dyscyplinarnego. 

ponadto przeprowadzono rozmowy z przedstawicielami związków 
zawodowych oraz funkcjonariuszami podległych jednostek. podnieśli 
oni problem stawiennictwa w sądzie w czasie wolnym od służby. prze-
łożeni nie traktują stawiennictwa w czasie wolnym w sądzie, w cha-
rakterze świadka, jako wykonywania obowiązków służbowych. rzecz-
nik zwrócił się z prośbą o spowodowanie zbadania przedstawionych 
problemów wizytowanej jednostki. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Spraw wewnętrznych 
i administracji (29.02.2008 r.) poinformował, że ustawa o Policji nie 
przewiduje dodatku z tytułu prowadzenia postępowań dyscyplinar-
nych oraz czynności wyjaśniających dla policjantów pełniących funk-
cję rzeczników dyscyplinarnych. Stosownie do obowiązujących prze-
pisów istnieje jednak możliwość podwyższenia policjantowi wykonu-
jącemu czynności w ramach postępowania dyscyplinarnego dodatku 
służbowego lub dodatku funkcyjnego.

Policjant wyznaczany jest na rzecznika dyscyplinarnego na 4-let-
nią kadencję, jednak nie jest to równoznaczne z wykonywaniem ja-
kichkolwiek czynności w tym zakresie. niejednokrotnie zdarza się, iż 
niektórzy rzecznicy dyscyplinarni nie prowadzą żadnych postępowań 
wyjaśniających, czy dyscyplinarnych. Wobec powyższego, nie wyda-
je się konieczne wprowadzanie dodatkowego składnika uposażenia 
policjanta. W odniesieniu do czasu trwania postępowania dowodo-
wego wyjaśniono w odpowiedzi, że przedłużanie terminu czynności 
dowodowych wynika z potrzeb postępowania dyscyplinarnego, w tym 
konieczności pełnego zebrania materiału dowodowego, niezbędnego 
do wydania orzeczenia. 

podsekretarz Stanu w mSWiA stwierdził ponadto, że kwestia we-
zwania przez sąd policjanta w charakterze świadka jest poza zakresem 
właściwości przełożonego, który nie ma żadnego wpływu na działal-
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ność sądu. W powyższym zakresie policjant, tak jak każdy obywatel, 
wezwany przez sąd podlega tym samym przepisom i musi się do nich 
dostosować. 

W przypadku potwierdzenia konieczności zmiany uregulowań 
prawnych dotyczących statusu rzecznika dyscyplinarnego oraz unor-
mowania stawiennictwa funkcjonariuszy w sądzie w czasie wolnym 
od służby, będą one możliwe do rozważenia w toku ewentualnych 
prac nowelizacyjnych nad ustawą o policji.

48. ministra finansów (RPo-578865-VI/08) z dnia 25 stycznia 
2008 r. – w sprawie potrzeby unormowania sytuacji prawnej posiada-
czy przedwojennych papierów wartościowych gwarantowanych przez 
państwo polskie. 

mimo wielu wystąpień kolejnych rzeczników podejmowanych 
od 1988 r., kolejni rzecznicy wskazywali na konieczność normatyw-
nego uregulowania omawianej sprawy do chwili obecnej jednak nie 
ukazał się żaden akt prawny regulujący kwestię obsługi zobowiązań 
wynikających z emisji przedwojennych papierów wartościowych. 

W dniu 24.04.2007 r. trybunał konstytucyjny rozpoznał połączone 
skargi konstytucyjne dotyczące wykupu przez Skarb państwa obliga-
cji wydanych przed 1939 r. trybunał stwierdził, że art. 12 ust. 1 usta-
wy z dnia 28.07.1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny ogranicza 
dostęp do waloryzacji sądowej, zagwarantowanej w art. 3581 § 3 k.c., 
do zobowiązań pieniężnych powstałych po dniu 30.10.1950 r. i zamy-
ka skarżącym możliwość odwołania się do tego mechanizmu, a sądowi 
jego zastosowanie. rozwiązanie uniemożliwiające sądową waloryzację 
zobowiązań pieniężnych powstałych po dniu 30.10.1950 r. wyłącz-
nie ze względu na kryterium terminu ich powstania jest niezgodne 
z konstytucją. trybunał konstytucyjny zdecydował się na odroczenie 
wejścia w życie utraty mocy obowiązującej przepisu uznanego za nie-
zgodny z konstytucją, na okres 12 miesięcy od daty ogłoszenia wyro-
ku w dzienniku ustaw. rzecznik zwrócił się o poinformowanie, czy 
zostały podjęte prace mające na celu ustawowe uregulowanie sytuacji 
przedwojennych posiadaczy papierów wartościowych. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie finansów (25.02.2008 r.) 
poinformowała, że problematyka zobowiązań Skarbu państwa z ty-
tułu wyemitowanych lub gwarantowanych przed II wojną światową 
papierów wartościowych wykracza poza zakres kompetencji ministra 
Finansów. 

orzeczenie trybunału konstytucyjnego, o którym mowa w wystą-
pieniu rzecznika, dotyczy wszystkich zobowiązań powstałych przed 
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1950 r., a nie tylko wynikających z papierów wartościowych emito-
wanych przez Skarb państwa przed II Wojną światową. uregulowa-
nie tego problemu wymaga więc wprowadzenia zmian systemowych 
do prawa cywilnego. Odpowiednie kompetencje w tym zakresie posia-
da minister Sprawiedliwości. takie stanowisko zostało przedstawio-
ne w piśmie ministra finansów do ministra Sprawiedliwości z dnia 
22.08.2007 r. do chwili obecnej, pomiędzy oboma ministerstwami 
trwa w tej sprawie wymiana korespondencji. 

trybunał zaznaczył, iż stwierdzenie niekonstytucyjności podda-
nych kontroli przepisów nie prowadzi automatycznie do wprowadzenia 
czy przywrócenia reguł obowiązujących przed ich wejściem w życie. 
nie pociąga za sobą powstania praw na nowo, w sytuacji gdy zgod-
nie z obowiązującymi dotychczas przepisami prawa te wygasły. nie 
powoduje też przekreślenia skutków upływu terminu przedawnienia, 
tzn. Skarb państwa skutecznie może podnosić zarzut przedawnienia 
co do roszczeń wynikających z przedwojennych skarbowych papierów 
wartościowych.

49. ministra zdrowia oraz ministra Edukacji narodowej (RPo-
572275-I/07) z dnia 25 stycznia 2008 r. – w sprawie realizacji za-
sady równego dostępu do nauki dzieci przewlekle chorych.

z danych guS wynika, że prawna lub biologiczna niepełnospraw-
ność dotyczy 291,3 tys. dzieci i młodzieży w wieku 5-19 lat, co sta-
nowi 3,8% tej populacji wiekowej. długotrwałe problemy zdrowotne 
(kłopoty ze słuchem, wzrokiem, trudności w mówieniu, poruszaniu 
się lub inne) stwierdza się u 1250,2 tys. dzieci (16,5% populacji). Aż 
1569,7 tys. dzieci i młodzieży w wieku 5-19 lat (20,7% populacji) cier-
pi na choroby przewlekłe. oznacza to, że co 6 uczeń w wieku obo-
wiązkowego nauczania ma długotrwałe kłopoty ze zdrowiem, a co 5 
uczeń potrzebuje odpowiedniej opieki medycznej z powodu choroby 
przewlekłej. jest to zatem poważny problem społeczny. 

koniecznym wydaje się podjęcie pilnych prac nad analizą sytuacji 
prawnej dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych, a także zno-
welizowanie przepisów ustawy o systemie oświaty w taki sposób, aby 
zapewnić realizację równego dostępu do edukacji wszystkich uczniów, 
w tym dzieci chorych i niepełnosprawnych. 

rzecznik zwrócił się o: poinformowanie o efektach realizacji do-
tychczasowych ustaleń dotyczących poprawy opieki zdrowotnej nad 
uczniami przewlekle chorymi, w szczególności efektach pracy między-
resortowego zespołu do spraw przygotowania powrotu opieki zdro-
wotnej do szkół; wypracowanie wspólnego stanowiska ministerstwa 
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edukacji narodowej i ministerstwa zdrowia odnośnie do kryteriów 
orzekania o niepełnosprawności uczniów oraz o specjalnych potrze-
bach edukacyjnych dzieci przewlekle chorych, a także w sprawie spo-
sobu realizacji tych potrzeb w warunkach szkolnictwa powszechne-
go; wskazanie w narodowym programie zdrowia na lata 2007-2015 
zadań dla ministerstwa edukacji narodowej i ministerstwa zdrowia 
dotyczących poprawy sytuacji dzieci przewlekle chorych; poinformo-
wanie o funkcjonowaniu szkół przy zakładach opieki zdrowotnej. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Edukacji narodowej 
(25.01.2008 r.) poinformował, że przepisy prawa oświatowego za-
pewniają uczniom przewlekle chorym, w zależności od stanu zdro-
wia i zgodnie z wyborem dokonanym przez ich rodziców, powszechny 
i równy dostęp do wykształcenia oraz pełne uczestnictwo w otaczają-
cym życiu. W 2006 r. członkowie międzyresortowego zespołu robocze-
go, pracownicy ministerstwa edukacji i ministerstwa zdrowia ustalili, 
że wprowadzenie do szkół profilaktycznej opieki zdrowotnej sprawo-
wanej przez lekarza wymagałoby wprowadzenia szeregu zmian legis-
lacyjnych. Jak wynika z informacji przekazanych przez Ministerstwo 
zdrowia, nie jest możliwe płacenie przez nfz po raz drugi lekarzom 
„szkolnym” za wykonywanie tego samego zakresu świadczeń profilak-
tycznej opieki zdrowotnej. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie zdrowia (19.03.2008 r.) 
poinformował, że ministerstwo zdrowia we współpracy z Instytutem 
matki i dziecka w Warszawie systematycznie monitoruje dostępność 
i jakość profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami. trzyletni mo-
nitoring funkcjonowania programu rządowego „profilaktyczna opieka 
zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wycho-
wania” wskazuje na systematyczną poprawę jakości i dostępności tej 
opieki. nie jest możliwe wskazanie w narodowym programie zdrowia 
na lata 2007-2015 szczegółowych zadań przeznaczonych do wykona-
nia przez men i ministerstwo zdrowia w zakresie realizacji działań 
na rzecz dzieci przewlekle chorych. 

W dniu 15.05.2006 r. ówczesny Minister Edukacji narodowej za-
proponował powołanie międzyresortowego zespołu do spraw przygoto-
wania powrotu opieki zdrowotnej do szkół, jednak do końca kadencji 
ówczesnego rządu przedmiotowy zespół nie został powołany. 

rozporządzeniem ministra gospodarki, pracy i polityki Społecz-
nej z dnia 15.07.2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności 
i stopniu niepełnosprawności uregulowano m. in. zagadnienie stan-
dardów w zakresie kwalifikowania oraz postępowania dotyczącego 
orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. orze-
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kanie o specjalnych potrzebach edukacyjnych dzieci niepełnospraw-
nych i przewlekle chorych regulują rozporządzenia men do ustawy 
z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty. W razie zaistnienia takiej po-
trzeby, minister zdrowia zadeklarował wolę współpracy z innymi re-
sortami w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych dotyczących 
osób niepełnosprawnych oraz jakości świadczeń zdrowotnych udzie-
lanych tym osobom. 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświa-
ty, przedszkola, szkoły i placówki oświatowe – również te, które funk-
cjonują przy zakładach opieki zdrowotnej – pozostają we właściwości 
Ministra Edukacji narodowej. 

50. ministra zdrowia, ministra Sprawiedliwości (RPo-578571-
I/08) z dnia 25 stycznia 2008 r. – w sprawie problemów wynikają-
cych z uregulowań zawartych w ustawie o planowaniu rodziny, ochro-
nie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. 

rzecznik, mając na uwadze konieczność zapewnienia odpowied-
niej ochrony podstawowych praw każdego człowieka, tj. życia i zdro-
wia, przedstawił właściwym ministrom uwagi dotyczące ustawy z dnia 
7.01.1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warun-
kach dopuszczalności przerywania ciąży, postulując podjęcie działań 
mających na celu doprecyzowanie budzących wątpliwości przepisów 
oraz usunięcie luk prawnych. 

Wątpliwości dotyczą m.in. uregulowania dotyczącego dopuszczal-
ności usunięcia ciąży w razie zagrożenia zdrowia kobiety. ustawa nie 
określa, czy chodzi tu o jakiekolwiek, czy istotne zagrożenie zdrowia 
kobiety ciężarnej. W związku z tym istnieje potrzeba doprecyzowania 
tego przepisu. co więcej, brak ograniczenia czasowego dopuszczalno-
ści przerwania ciąży w przypadku wystąpienia przesłanki „zagrożenia 
dla zdrowia kobiety ciężarnej”. ponadto nie określono trybu postępo-
wania zmierzającego do stwierdzenia zaistnienia tej przesłanki. Wpro-
wadzono jedynie wymóg przeprowadzenia odpowiednich czynności 
przez lekarza w szpitalu oraz zastrzeżenie, że wystąpienie okoliczności 
uzasadniających przerwanie ciąży stwierdza lekarz inny niż dokonu-
jący przerwania ciąży. 

brak jasno określonych procedur powoduje, że kobiety nie mogą 
skorzystać z przysługującego im, w wyjątkowych sytuacjach, prawa. 
lekarze zaś, nie chcąc narazić się na ewentualną odpowiedzialność 
karną, nie wydają koniecznych zaświadczeń. na brak gwarancji proce-
duralnych zwrócił uwagę również europejski trybunał praw człowieka 
w wyroku w sprawie tysiąc przeciwko polsce (skarga nr 5410/03). 
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W ocenie rzecznika dalsze uchylanie się od wprowadzenia postu-
lowanych zmian będzie miało negatywne konsekwencje dla adresatów 
norm przedmiotowej ustawy, a zwłaszcza dla kobiet. 

Sekretarz Stanu w ministerstwie zdrowia (29.02.2008 r.) poin-
formował, że propozycje zapisów w sprawie procedury odwoławczej 
wynikającej z orzeczenia europejskiego trybunału praw człowieka 
w sprawie tysiąc p. polsce będą uwzględnione w projekcie ustawy 
o ochronie indywidualnych i zbiorowych praw pacjenta oraz o Rzecz-
niku praw pacjenta. projekt został przedłożony w Sejmie jako projekt 
poselski klubu platformy obywatelskiej. przewiduje się prawo pa-
cjenta (lub jego przedstawiciela ustawowego) do wniesienia sprzeciwu 
od orzeczenia wydanego przez lekarza na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa, w przypadku, gdy treść orzeczenia narusza prawa 
lub obowiązki pacjenta wynikające z tych przepisów. Sprzeciw, wraz 
z uzasadnieniem, będzie można wnosić do komisji lekarskiej działają-
cej przy właściwej okręgowej radzie lekarskiej.

przesłanka określająca dopuszczalność przerwania ciąży w przy-
padkach, gdy „ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ko-
biety ciężarnej” nie daje podstaw do arbitralnych decyzji. z punktu 
widzenia fizjologii i patologii człowieka, nie jest możliwe precyzyjne 
określenie stanów potencjalnego zagrożenia życia lub zdrowia kobiety 
ciężarnej spowodowanych ciążą. podobnie nie jest możliwe określenie 
precyzyjnej granicy pomiędzy zagrożeniem zdrowia a zagrożeniem ży-
cia człowieka. W większości przypadków nie jest też możliwe antycy-
powanie momentu, czy okresu wystąpienia zagrożeń życia i zdrowia, 
stąd ustawodawca nie określił ograniczenia czasowego dopuszczal-
ności aborcji z tych powodów. niedookreśloność, którą posługuje się 
ustawodawca w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu rodziny, 
ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania 
ciąży nie doprowadza zatem do podważenia samej zasady ochrony 
życia w fazie prenatalnej. 

51. Przewodniczącego komisji nadzoru finansowego (RPo-
577337-VI/07) z dnia 25 stycznia 2008 r. – w sprawie ograniczeń 
w udzielaniu kredytów osobom nie posiadającym zameldowania. 

z informacji napływających do rzecznika wynika, że banki wy-
magają od osób bezdomnych poręczenia żyrantów przy ubieganiu się 
o kredyty małej wysokości, mimo że osoby te posiadają zatrudnie-
nie lub otrzymują świadczenia emerytalno-rentowe. Wymogi takie nie 
są natomiast formułowane w odniesieniu do potencjalnych kredyto-
biorców posiadających zameldowanie. 
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Tymczasem, zgodnie z art. 70 ust. 2 pkt 1 ustawy z 29.08.1997 r. – 
prawo bankowe, bank może udzielić kredytu pod warunkiem usta-
nowienia szczególnego sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu tylko 
wówczas, gdy potencjalny kredytobiorca nie posiada zdolności kre-
dytowej. przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty 
zaciągniętego kredytu, wraz z odsetkami, w terminach określonych 
w umowie.

zgodnie z art. 32 konstytucji wszyscy są równi wobec prawa i nikt 
nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub go-
spodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. równość wobec prawa oznacza 
przede wszystkim takie samo traktowanie podmiotów w jednakowych 
okolicznościach. W niniejszej sprawie istnieje niebezpieczeństwo różni-
cowania sytuacji osób ze względu na ich status mieszkaniowy. Wobec 
powyższego rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w sprawie. 

52. ministra Infrastruktury (RPo-532014-IV/06) z dnia 25 
stycznia 2008 r. – w sprawie uregulowania kwestii wymogów pro-
gramowych dla studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa 
w obrocie nieruchomościami. 

zgodnie z brzmieniem art. 182 ust. 1 pkt 4 ustawy z 21.08.1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami, licencję zawodową pośrednika w obrocie 
nieruchomościami nadaje się osobie, która m.in. ukończyła studia 
podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. 
jak stanowi art. 196 powołanej wyżej ustawy, programy studiów po-
dyplomowych, o których mowa m.in. w art. 182 ust. 1 pkt 4 ustawy, 
powinny uwzględniać minimalne wymogi programowe ustalone przez 
ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzen-
nej i mieszkaniowej. 

na podstawie art. 196 ustawy o gospodarce nieruchomoś-
ciami wydany został komunikat ministra Infrastruktury z dnia 
20.06.2007 r. w sprawie ustalenia minimalnych wymogów programo-
wych dla studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie 
nieruchomościami. W ocenie rzecznika uregulowanie kwestii stan-
dardów kształcenia na studiach podyplomowych, których ukończenie 
należy do niezbędnych przesłanek uzyskania licencji zawodowej po-
średnika w obrocie nieruchomościami w prawnej formie komunikatu, 
a wiec aktu wewnętrznego, nie mającego mocy powszechnie obowią-
zującej, narusza prawa i wolności obywatela. kwestia wymagań pro-
gramowych dla studiów podyplomowych powinna być uregulowana 
w formie rozporządzenia. rzecznik zwrócił się z prośbą o przedstawie-
nie stanowiska zajętego w przedstawionej sprawie. 
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53. Dyrektora Departamentu Strategii Budownictwa i miesz-
kalnictwa w ministerstwie Infrastruktury (RPo-578403-V/08) 
z dnia 25 stycznia 2008 r. – w sprawie trudności z określeniem 
przez notariuszy i strony umowy równowartości transakcji przenie-
sienia własności spółdzielczych praw do lokalu. 

na tle skarg wpływających do biura rzecznika zarysował się 
problem stosowania ustawy z dnia 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu 
wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pocho-
dzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdzia-
łaniu finansowaniu terroryzmu, przy przenoszeniu własności lokali 
na podstawie art. 12 i art. 1714 ustawy z 15.12.2000 r. o spółdziel-
niach mieszkaniowych. problemy z interpretacją tej ustawy w zakresie 
przenoszenia własności spółdzielczych praw do lokali mają zarówno 
notariusze, jak i spółdzielnie mieszkaniowe. ustawa nakłada na no-
tariuszy obowiązki rejestracyjne i informacyjne, za niewykonanie któ-
rych grozi odpowiedzialność karna. 

Stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, notariusz przyjmując dys-
pozycję lub zlecenie klienta do przeprowadzenia transakcji, której 
równowartość przekracza 15.000 euro, ma obowiązek zrejestrować 
taką transakcję. obowiązujące przepisy nie wskazują jednak sposobu 
określenia wartości prawa przed i po transakcji polegającej na naby-
ciu spółdzielczego prawa do lokalu (lokatorskiego, jak i własnościo-
wego), a tym samym zasad wyliczenia ewentualnego przysporzenia, 
które mogłoby uzasadniać obowiązek rejestracji transakcji. notariu-
sze nie mogą z treści samego aktu notarialnego wywieść informacji 
o równowartości przyjmowanej dyspozycji, natomiast strony umowy 
(spółdzielnie mieszkaniowe, jak i osoby nabywające własność loka-
li) odmawiają notariuszom podania równowartości takiej transakcji. 
rzecznik zwrócił się o poinformowanie o stanowisku zajętym w przed-
stawionej sprawie. 

Sekretarz Stanu w ministerstwie Infrastruktury (7.02.2008 r.) po-
informował, że przepisy art. 12 i 1714 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spół-
dzielniach mieszkaniowych, określające finansowe warunki przenie-
sienia własności lokalu, nie zobowiązują spółdzielni mieszkaniowych 
do określenia wartości lokalu dla dokonania czynności notarialnej. 
z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14.06.2007 r. o zmianie usta-
wy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw, wyeliminowano z przekształceń własnościowych w spółdziel-
niach mieszkaniowych zasadę wyceny wartości rynkowej lokalu.

tym samym po analizie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu 
wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pocho-
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dzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdzia-
łaniu finansowaniu terroryzmu, minister Infrastruktury podzielił po-
gląd wyrażony w tej sprawie przez krajową radę notarialną w piśmie 
z dnia 30.11.2007r., skierowanym do Generalnego Inspektora Infor-
macji finansowej, iż przepisów tej ustawy nie stosuje się do umów za-
wieranych w formie aktu notarialnego w trybie art. 12 i art. 1714 usta-
wy o spółdzielniach mieszkaniowych. 

54. Sekretarza Stanu w kancelarii Prezesa Rady ministrów, 
do wiadomości Prezesa Rady ministrów (RPo-577226-II/07) z dnia 
28 stycznia 2008 r. – w sprawie odmowy udostępnienia rzecznikowi 
raportu dotyczącego centralnego biura Antykorupcyjnego. 

działalność centralnego biura Antykorupcyjnego w zakresie, w ja-
kim może ingerować w sferę praw i wolności obywatelskich podlega 
kontroli Rzecznika na podstawie art. 208 Konstytucji oraz art. 1 ust. 3 
ustawy z 15.07.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich. 

W wystąpieniu z dnia 2.01.2008 r. rzecznik poinformował o waż-
niejszych sprawach podjętych przez niego w związku z działaniami 
cbA, zarówno w aspekcie indywidualnym, jak i generalnym. zamia-
rem Rzecznika jest dalsze monitorowanie funkcjonowania tej nowej 
służby. W związku z powyższym rzecznik zwrócił się o udostępnienie 
mu przygotowanego przez Sekretarza Stanu opracowania dotyczącego 
cbA. jednakże pismem z dnia 11.01.2008 r. Sekretarz Stanu odmó-
wiła rzecznikowi udostępnienia przedmiotowego opracowania. 

Stanowi to rażące naruszenie art. 17 ust. 1 w związku z art. 13 
ustawy o rzeczniku praw obywatelskich, nakładającego na organy, 
do których zwraca się rzecznik, obowiązek współpracy oraz udostęp-
niania dokumentów. Odmowa udzielenia informacji Rzecznikowi po-
ważnie utrudnia wypełnianie obowiązków nałożonych na rzecznika 
przez konstytucję i z tego względu należy ją oceniać jako przekrocze-
nie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza 
publicznego. 

Sekretarz Stanu w kancelarii Prezesa Rady ministrów 
(08.02.2008 r.) ponownie odmówiła udostępnienia opracowanego 
przez nią materiału dotyczącego działalności centralnego biura Anty-
korupcyjnego, uzasadniając odmowę m.in. tym, że przygotowany ma-
teriał nie ma waloru dokumentu urzędowego. 

55. ministra Infrastruktury (RPo-508492-V/06) z dnia 28 
stycznia 2008 r. – w sprawie nieuregulowanej sytuacji prawnej na-
jemców byłych mieszkań zakładowych.
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Przedmiotem zainteresowania Rzecznika od wielu lat pozostaje nie-
uregulowana prawnie sytuacja licznej grupy najemców byłych miesz-
kań zakładowych, sprywatyzowanych przed dniem 07.02.2001 r., tj. 
przed dniem wejścia w życie ustawy z 15.12.2000 r. o zasadach sprze-
daży mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, 
niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu państwa, państwo-
wych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością 
Skarbu państwa. 

zdaniem rzecznika zasadne wydaje się udzielenie przez państwo 
pomocy gminom w nabyciu od prywatnych właścicieli zasiedlonych, 
byłych budynków zakładowych poprzez stworzenie preferencyjnych 
kredytów dla gmin na wykup takich lokali, czy też stworzenie gwa-
rancji Skarbu państwa poprzez objęcie poręczeniami Skarbu państwa 
spłaty zaciągniętych przez gminy na ten cel kredytów. 

przedstawiciele kolejnych ekip rządzących uznawali za zasad-
ne podjęcie sugerowanych przez rzecznika działań. pismem z dnia 
22.01.2007 r. minister budownictwa poinformował, że w resorcie 
opracowano projekt ustawy mającej definitywnie rozwiązać problem 
byłych mieszkań zakładowych. 

Pomimo zapowiedzi, do chwili obecnej omawiane kwestie nie zo-
stały uregulowane, a do rzecznika nadal napływają skargi od najem-
ców byłych mieszkań zakładowych, którzy wyrażają niepokój o za-
chowanie uprawnień do zajmowanych lokali oraz wskazują na swoją 
bezsilność wobec (często bezprawnych) działań obecnego właściciela 
utrudniających korzystanie z lokalu, czy też wręcz wymuszających 
jego opróżnienie. rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w przed-
stawionej sprawie oraz poinformowanie, czy zapowiadane przez Mi-
nistra budownictwa prace są kontynuowane i na jakim znajdują się 
etapie. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Infrastruktury (29.02.2008 
r.) poinformował, że resort infrastruktury ma świadomość trudnej 
sytuacji najemców byłych mieszkań zakładowych, szczególnie tych, 
które zostały sprywatyzowane przed dniem 07.02.2001 r. Według 
szacunków przeprowadzonych przez były resort budownictwa, śred-
nia wartość zobowiązania Skarbu państwa z tytułu odszkodowań dla 
obecnych właścicieli byłych budynków zakładowych wyniosłaby około 
12 mld zł. ze względu na stan finansów państwa, proponowanie roz-
wiązań obciążających w takiej skali budżet państwa napotyka na bar-
dzo duże trudności.

odnosząc się do propozycji wprowadzenia rozwiązań ułatwiających 
gminom nabywanie byłych mieszkań zakładowych, podsekretarz Sta-
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nu wskazał, że stosowne regulacje w tym zakresie mogłyby być wpro-
wadzone w wyniku nowelizacji ustawy z dnia 8.12.2006 r. o finan-
sowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, 
noclegowni i domów dla bezdomnych. W obecnym kształcie ustawa 
ta przewiduje finansowe wsparcie gmin, związków międzygminnych, 
powiatów i organizacji pożytku publicznego w realizacji budownictwa 
socjalnego. nowe rozwiązania wiązałyby się z weryfikacją modelu 
wsparcia gmin w zakresie tworzenia zasobu lokali socjalnych. Dla 
podjęcia inicjatywy legislacyjnej w omawianym zakresie podstawowe 
znaczenie będzie miał jednak stan finansów publicznych.

56. ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPo-479850-III/04) 
z dnia 28 stycznia 2008 r. – w sprawie braku zewnętrznej kontroli 
nad decyzjami wydawanymi w sprawach osób bezrobotnych ubiegają-
cych się o środki na podjęcie działalności gospodarczej.

środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przyznane 
osobie bezrobotnej przez starostę na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy. W art. 9 ust. 1 pkt 14 tej ustawy określono zakres zadań 
rozpatrywanych przez samorządy powiatowe w formie decyzji admi-
nistracyjnych. W katalogu tym nie przewidziano wydawania decyzji 
w sprawach przyznawania z funduszu pracy świadczeń wynikających 
z zawartych umów. tym samym w sprawach dotyczących przyznania 
lub odmowy przyznania środków na podjęcie działalności gospodar-
czej nie są wydawane decyzje. realizacja tej formy pomocy następuje 
przez zawarcie umowy cywilnoprawnej pomiędzy bezrobotnym a sta-
rostą. 

W odpowiedzi na wcześniejsze wystąpienie w tej sprawie z dnia 
23.05.2005 r., ówczesny minister gospodarki i pracy stwierdził, 
że działanie urzędów pracy na podstawie „regulaminów”, a także nad-
zór wojewody, są wystarczającym gwarantem należytej dystrybucji 
środków z funduszu pracy. 

zdaniem rzecznika brak zewnętrznej kontroli nad rozstrzygnięcia-
mi starostów w sprawach wniosków o przyznanie środków na podjęcie 
działalności gospodarczej może być uznany za niezgodny z art. 45 
ust. 1 i art. 184 konstytucji. W związku z powyższym rzecznik zwrócił 
się o podjęcie działań dotyczących zmiany art. 9 ust. 1 pkt 14 ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

minister Pracy i Polityki Społecznej (21.02.2008 r.) poinformo-
wała, że sugerowana przez rzecznika zmiana art. 9 ust. 1 pkt 14 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wyma-
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gałaby uznania, że działania zmierzające do aktywizacji zawodowej 
osób bezrobotnych powinny być kontrolowane w odmienny sposób 
niż dotychczas. ustawodawca przyjął za pewnik, że nie każda dzia-
łalność gospodarcza i nie przez każdego bezrobotnego podejmowana, 
jest właściwa na terenie danego powiatu i powinna być finansowana 
ze środków publicznych.

odrębnym zagadnieniem jest, czy starosta, przyznając środki 
na rozpoczęcie działalności, przestrzega przepisów prawa. W latach 
2005 – 2007 do ministerstwa wpływały wystąpienia w sprawach nie-
zgodności postanowień regulaminów przyznawania środków z przepi-
sami stanowiącymi podstawę ich wydania. W wyniku podjętych dzia-
łań, zmienione zostały regulaminy w powiatowych urzędach pracy 
w Opolu, Gdyni i Czarnkowie. 

W ramach prowadzonych w ministerstwie pracy i polityki Społecz-
nej prac legislacyjnych przewidziana jest nowelizacja ustawy o promo-
cji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, także w obszarze wspiera-
nia przedsiębiorczości bezrobotnych. 

57. ministra Sprawiedliwości (RPo-498090-IX/05) z dnia 28 
stycznia 2008 r. – w sprawie czasu służby funkcjonariuszy Służby 
Więziennej.

rzecznik od trzech lat kieruje wystąpienia w sprawie konieczności 
wprowadzenia odpowiednich przepisów regulujących kwestię czasu 
służby funkcjonariuszy Służby Więziennej. W centralnym zarządzie 
Służby Więziennej trwały prace nad projektem ustawy o funkcjona-
riuszach i pracownikach Służby Więziennej, w którym przewidziano 
rozwiązania regulujące problem czasu służby zgodnie ze standardami 
konstytucyjnymi oraz w myśl prawa unii europejskiej. W planie pra-
cy Rady Ministrów projekt przewidziano do rozpatrzenia na czerwiec 
2007 r., a wejście w życie ustawy na dzień 1.01.2008 r. do chwili 
obecnej jednak obiecane regulacje prawne nie weszły w życie, a pod-
noszony przez rzecznika problem nie został rozwiązany. W związku 
z powyższym rzecznik zwrócił się z prośbą o ustosunkowanie się 
do przedstawionych uwag, jak również o poinformowanie, jakie przy-
jęto rozwiązania legislacyjne i na jakim etapie się one znajdują. 

58. ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPo-390054-III/01) 
z dnia 28 stycznia 2008 r. – w sprawie potrzeby dostosowania 
do wyroku trybunału konstytucyjnego przepisów o rozwiązaniu sto-
sunku pracy w drodze wypowiedzenia z mianowanym pracownikiem 
samorządowym. 
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podsekretarz Stanu w ministerstwie pracy i polityki Społecznej po-
informowała rzecznika w piśmie z dnia 05.06.2007 r. o konieczności 
zainicjowania działań w ministerstwie pracy i polityki Społecznej zmie-
rzających do wykonania wyroku trybunału konstytucyjnego z dnia 
05.12.2000 r. (sygn. akt k 35/99). Sprawa dotyczyła niezgodności 
z art. 32 i 33 konstytucji przepisów ustawy o pracownikach urzędów 
państwowych (art. 13 ust. 1 pkt 5 i art. 10 ust. 1 pkt 5) w zakresie, 
w jakim stwarzają podstawę do rozwiązania stosunku pracy w drodze 
wypowiedzenia z pracownikami mianowanymi – kobietami, w razie 
nabycia przez nie prawa do emerytury, wcześniej niż z mianowanymi 
pracownikami – mężczyznami. rzecznik nie otrzymał dotychczas in-
formacji w tej sprawie. zwrócił się zatem z prośbą o podjęcie niezbęd-
nych działań legislacyjnych w wymienionym zakresie. 

59. Dyrektora Generalnego Służby więziennej (RPo-570556-
IX/07) z dnia 29 stycznia 2008 r. – w sprawie wyników kontroli 
przestrzegania praw obywatelskich funkcjonariuszy Służby Więzien-
nej jednego z zakładów karnych. 

W październiku 2007 r. pracownicy biura rzecznika przeprowadzi-
li kontrolę przestrzegania praw obywatelskich funkcjonariuszy Służby 
Więziennej jednego z zakładów karnych. W wyniku kontroli stwierdzo-
no m.in., że funkcjonariusze pełniący samodzielnie służbę na stano-
wisku oddziałowego często są narażeni na pomówienia ze strony osa-
dzonych. rozwiązaniem problemu byłoby, zdaniem funkcjonariuszy, 
wprowadzenie służb dwuosobowych. 

Istotnym problemem jest udział funkcjonariuszy w charakterze 
świadka w sprawach sądowych związanych z popełnieniem przestęp-
stwa na terenie zakładu karnego. dla potrzeb postępowania poda-
wane są dane personalne funkcjonariuszy. powoduje to obawę przed 
działaniami odwetowymi ze strony osadzonych. funkcjonariusze po-
stulują, aby w trakcie rozprawy podawany był numer identyfikacyjny, 
na podstawie którego można następnie określić ich personalia. 

Służba Więzienna boryka się z dużymi brakami kadrowymi spowo-
dowanymi m.in. zbyt niskimi zarobkami. rozporządzeniem ministra 
Sprawiedliwości z dnia 26.03.2007 r. w sprawie uposażenia zasadni-
czego funkcjonariuszy Służby Więziennej podwyższono stawki upo-
sażenia zasadniczego na wszystkich stanowiskach służbowych, poza 
młodszymi referentami (podstawowe stanowisko służbowe). uposaże-
nie miesięczne młodszego referenta wynosi 955 zł. 

dodatkowo rzecznik poruszył kwestię fatalnego stanu szatni prze-
znaczonej dla funkcjonariuszy oraz braku parkingu dla funkcjonariu-
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szy na terenie zakładu karnego, który oddalony jest o kilkanaście ki-
lometrów od najbliższych zabudowań. Samochody zaparkowane przed 
zakładem karnym narażone są na uszkodzenia ze strony osadzonych, 
czy też odwiedzających ich gości. rzecznik zwrócił się z prośbą o spo-
wodowanie zbadania przedstawionych problemów oraz poinformowa-
nie o podjętych decyzjach. 

Dyrektor Generalny Służby więziennej (25.02.2008 r.) poinfor-
mował, że postulat wprowadzenia służb dwuosobowych na stanowi-
sku oddziałowego znany jest kierownictwu Służby Więziennej. roz-
wiązania tego typu są wprowadzane w jednostkach penitencjarnych, 
w miarę możliwości etatowych. decyzje w tym zakresie pozostają 
w kompetencji dyrektorów zakładów karnych i aresztów śledczych. 
poprzez uregulowanie zawarte w rządowym projekcie programu mo-
dernizacji Służby Więziennej w latach 2009-2012, w uzasadnionych 
przypadkach dążyć się będzie do wprowadzenia zasady pełnienia 
służby w oddziałach mieszkalnych przez dwóch funkcjonariuszy od-
działowych. 

odnosząc się do problemu udostępniania danych personalnych 
funkcjonariuszy występujących w charakterze świadka w sprawach 
sądowych związanych z popełnieniem przestępstwa na terenie zakła-
du karnego poinformowano, że poza sprawami wyjątkowymi, gdzie 
uzasadnionym jest aby świadek – funkcjonariusz Służby Więziennej, 
miał status świadka anonimowego, wystarczającym środkiem ochrony 
jest skorzystanie z instytucji utajnienia miejsca zamieszkania funk-
cjonariusza. zastrzeżenie danych dotyczących miejsca zamieszkania 
następuje wyłącznie na żądanie świadka. funkcjonariusz Służby Wię-
ziennej może więc zażądać, aby pisma dla niego przeznaczone były 
doręczane na adres jednostki penitencjarnej. centralny zarząd Służ-
by Więziennej podejmie działania mające na celu upowszechnienie tej 
wiedzy wśród funkcjonariuszy. 

W projekcie rozporządzenia ministra Sprawiedliwości w sprawie 
uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej, przesła-
nym ostatnio do dalszych prac legislacyjnych, uwzględniono między 
innymi podwyżkę uposażenia na stanowisku młodszego referenta.

60. Dyrektora Generalnego Służby więziennej (RPo-572925-
VII/07) z dnia 29 stycznia 2008 r. – w sprawie potrzeby uporząd-
kowania regulacji prawnych dotyczących stosowania kamer telewizji 
przemysłowej w celach mieszkalnych. 

do biura rzecznika wpłynęła skarga osadzonego, przebywającego 
w areszcie śledczym. Skarżył się on, że przebywał w celi mieszkal-
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nej (nieprzeznaczonej dla tzw. osadzonych niebezpiecznych), w któ-
rej stosowany był stały monitoring przy pomocy kamery telewizyjnej, 
na co w obowiązującym ustawodawstwie brak jest podstaw praw-
nych. 

przepis § 77 pkt 1 lit. k rozporządzenia ministra Sprawiedliwości 
z dnia 31.10.2003 r. w sprawie sposobów ochrony jednostek orga-
nizacyjnych Służby Więziennej, w sposób ogólny określa możliwość 
używania telewizji przemysłowej jako jednej z form zabezpieczenia 
techniczno-ochronnego, stosowanego w ochronie jednostki peniten-
cjarnej. W opinii rzecznika, w świetle tego przepisu urządzenia tele-
wizji przemysłowej mogą być zainstalowane na zewnątrz budynków 
lub na korytarzach oddziałów w budynku penitencjarnym. Wykładnia 
tego przepisu nie upoważnia natomiast do stosowania kamer w celach 
mieszkalnych. Wyjątek mogą stanowić jedynie pomieszczenia dla tzw. 
osadzonych niebezpiecznych. 

Wątpliwości budzi również delegacja ustawowa do wydania powyż-
szego rozporządzenia, zawarta w art. 249 § 3 pkt 4 kodeksu karnego 
wykonawczego, w którym nie ma mowy o możliwości określenia w roz-
porządzeniu zakresu stosowania telewizji przemysłowej. 

Dyrektor Generalny Służby więziennej (13.02.2008 r.) poinfor-
mował, że opisany w wystąpieniu rzecznika przypadek był jednostko-
wy, jednak z uwagi na konieczność zapobiegania podobnych zdarze-
niom w przyszłości, czSW w ramach czynności kontrolnych będzie 
zwracał szczególną uwagę na tę problematykę. 

rozporządzenie ministra Sprawiedliwości z dnia 31.10.2003 r. w spra-
wie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej 
w § 81 ust. 2 jednoznacznie reguluje, w jakich celach mieszkalnych 
stosuje się kamery telewizyjne. treść przepisów w tym zakresie nie 
powinna budzić wątpliwości.

jednocześnie w odpowiedzi stwierdzono, iż zasadnym wydaje się 
postulat doprecyzowania delegacji ustawowej zawartej w art. 249 § 
3 pkt 4 kodeksu karnego wykonawczego i uregulowanie w rozporzą-
dzeniu zasad stosowania kamer w celach albo wprowadzenie jedno-
znacznego przepisu kodeksu karnego wykonawczego, który określał-
by dopuszczalność stosowania telewizji przemysłowej w jednostkach 
penitencjarnych. centralny zarząd Służby Więziennej podejmie sto-
sowne działania w tym zakresie przy okazji najbliższych prac noweli-
zacyjnych nad Kodeksem karnym wykonawczym. 

61. Pełnomocnika Rządu ds. osób niepełnosprawnych – Se-
kretarza Stanu w ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (RPo-
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562343-III/07) z dnia 30 stycznia 2008 r. – w sprawie nieprzysłu-
giwania prawa do świadczeń z pomocy społecznej dla osób odbywają-
cych karę pozbawienia wolności. 

do rzecznika wpływają skargi od osób samotnie gospodarujących, 
które odbywają karę pozbawienia wolności. Skargi dotyczą nieprzy-
sługiwania prawa do świadczeń z pomocy społecznej. 

zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy spo-
łecznej, osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysłu-
guje prawo do świadczeń z pomocy społecznej. z kolei przepis art. 8 
ust. 3 ustawy o rencie socjalnej przewiduje, że osobie odbywającej 
karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanej, samotnie 
gospodarującej, może być wypłacone 50% kwoty renty socjalnej, jeżeli 
zobowiąże się pisemnie, że z kwoty tej będzie dokonywała opłat z tytu-
łu czynszu, a w lokalu nie przebywają inne osoby. 

W ocenie rzecznika obowiązująca regulacja prawna prowadzi 
do nierównego traktowania podmiotów podobnych. W lepszej sytu-
acji są osoby pobierające rentę socjalną, odbywające karę pozbawie-
nia wolności, które mają możliwość utrzymania lokalu mieszkalnego 
poprzez dopuszczenie wypłaty 50% kwoty renty socjalnej. W gorszej 
sytuacji znajdują się natomiast osoby pobierające zasiłek stały z po-
mocy społecznej, choć zarówno renta socjalna, jak i zasiłek stały wy-
płacane są z budżetu państwa, a osoby pobierające te świadczenia 
znajdują się w podobnej sytuacji prawnej. 

rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie 
i rozważenie możliwości stosownej zmiany ustawy o pomocy społecz-
nej. 

Sekretarz Stanu w ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 
(28.02.2008 r.) poinformował, że nie jest uzasadniona nowelizacja 
ustawy o pomocy społecznej, która umożliwiłaby skazanemu odbywa-
jącemu karę pozbawienia wolności otrzymywanie świadczeń z pomocy 
społecznej celem opłacenia lokalu mieszkalnego.

osoba pozbawiona wolności i osadzona w zakładzie karnym prak-
tycznie nie jest zagrożona żadnymi okolicznościami uzasadniającymi 
przyznanie świadczeń z pomocy społecznej. jej utrzymanie w zakła-
dzie karnym finansowane jest w całości ze środków budżetu państwa, 
skazany nie ponosi więc opłat ani żadnych innych kosztów związa-
nych z zaspokajaniem niezbędnych potrzeb.

kwestie ubiegania się o pomoc w opłacie zobowiązań czynszowych 
przez faktycznych użytkowników mieszkania, reguluje ustawa o do-
datkach mieszkaniowych oraz rozporządzenie rady ministrów w spra-
wie dodatków mieszkaniowych. 



78

Ponadto, zgodnie z art. 43 ustawy – Kodeks karny wykonawczy, 
tworzy się fundusz pomocy postpenitencjarnej przy ministrze Spra-
wiedliwości, którego wydatki przeznacza się m.in. na okresową do-
płatę do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, 
do którego osoba ubiegająca się o pomoc ma tytuł prawny (§ 2 pkt 6 
rozporządzenia ministra Sprawiedliwości z dnia 22.04.2005 r. w spra-
wie funduszu pomocy postpenitencjarnej). co więcej, zgodnie z § 2 
pkt 9 ww. rozporządzenia, skazanemu można przyznać świadczenie 
pieniężne na określony cel, w tym również powstrzymanie procedury 
eksmisyjnej.

62. Prezesa zakładu ubezpieczeń Społecznych (RPo-580160-
III/08) z dnia 30 stycznia 2008 r. – w sprawie informacji prasowych 
w związku z nieprzekazaniem przez zuS w latach 1999-2001 składek 
za osoby przebywające na urlopach wychowawczych i pobierające za-
siłki macierzyńskie. 

W dniu 28.01.2008 r. w „gazecie Wyborczej” ukazał się artykuł 
zatytułowany „zuS zgubił składki 900 tysięcy kobiet”. Autor artykułu 
zwraca uwagę, iż zuS nie przelał składek za urlopy macierzyńskie 
i wychowawcze w latach 1999-2001, co może spowodować wypłatę 
niższych emerytur dla kobiet. rzecznik zwrócił się z prośbą o usto-
sunkowanie się do zawartych w powołanym artykule zarzutów oraz 
przedstawienie informacji w kwestii terminu uregulowania tego prob-
lemu przez zuS. 

Członek zarządu zuS (01.02.2008 r.) zapewniła rzecznika, iż zuS 
przekaże wszystkie należne składki za osoby przebywające na urlo-
pach wychowawczych i pobierające zasiłki macierzyńskie do otwar-
tych Funduszy Emerytalnych i zaewidencjonuje je na indywidualnych 
kontach ubezpieczonych w ramach I filaru. 

zuS realizuje już to zadanie i w styczniu 2008 r. specjalistycznym 
oprogramowaniem wygenerował dokumenty rozliczeniowe będące pod-
stawą rozliczenia należnych składek i przekazania ich do ofe za mie-
siące styczeń, luty i marzec 1999 r., tj. za 3 spośród 29 okresów rozli-
czeniowych. Wszystkie zidentyfikowane należne składki zostaną rozli-
czone i przekazane do ofe do końca pierwszego półrocza 2008 r. o re-
zultatach wytworzenia dokumentów ubezpieczeniowych oraz zaewiden-
cjonowania wynikających z nich składek osoby ubezpieczone zostaną 
powiadomione poprzez przesłanie informacji o stanie konta. 

63. ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPo-575400-III/07) 
z dnia 30 stycznia 2008 r. – w sprawie skuteczniejszej ochrony praw 
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dzieci przebywających w całodobowej placówce opiekuńczo-wycho-
wawczej typu rodzinnego. 

na tle szeroko nagłośnionej medialnie sprawy rozwiązania umo-
wy z dyrektorem jednego z rodzinnych domów dziecka w Warszawie, 
pojawił się problem dotyczący właściwego zabezpieczenia interesów 
dzieci przebywających wówczas w tej placówce rodzinnej. rzecznik 
od wielu lat wskazuje na konieczność przebudowy systemu opieki nad 
dzieckiem pozbawionym opieki rodziców i opowiada się za tworzeniem 
rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych. obowiązujące re-
gulacje prawne dotyczące rodzinnych domów dziecka nie zawierają 
jednak przepisów określających zasady postępowania w sytuacji, gdy 
dyrektor placówki rodzinnej nie wypełnia nałożonych na niego zadań. 
Sytuacja, kiedy pracodawca traci zaufanie do dyrektora rodzinnego 
domu dziecka nie może być tożsama z okolicznościami uzasadnia-
jącymi zabranie wychowanków do innej placówki. brak jasnych re-
guł w tym zakresie powoduje, że organy prowadzące rodzinne domy 
dziecka w tego rodzaju sprawach nie zawsze działają z uwzględnie-
niem interesu dzieci, które powinien być traktowany jako nadrzędny. 
rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w przedmiotowej 
sprawie. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Pracy i Polityki Społecz-
nej (28.02.2008 r.) poinformowała, że postępowanie samorządu war-
szawskiego w sprawie, o której mowa w wystąpieniu rzecznika, naru-
szyło w rażący sposób przepisy ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy 
społecznej. 

natychmiast po pojawieniu się w mediach informacji o sposobie 
zmiany osób kierujących jedną z warszawskich placówek rodzinnych, 
ministerstwo pracy i polityki Społecznej wystąpiło do mazowieckie-
go urzędu Wojewódzkiego z prośbą o zbadanie tej sprawy zgodnie 
z posiadanymi kompetencjami w zakresie nadzoru nad placówkami 
opiekuńczo-wychowawczymi. otrzymane wyjaśnienia nie są w pełni 
satysfakcjonujące. W odpowiedzi poinformowano ponadto, że mini-
sterstwo przygotowało projekt założeń do ustawy o systemie opieki 
zastępczej nad dzieckiem, mając szczególnie na uwadze rozwiązania 
sprzyjające podwyższeniu standardów ochrony praw dzieci umiesz-
czonych poza rodziną własną. 

64. Dowódcy wojsk Lądowych (RPo-579970-IX/08) z dnia 30 
stycznia 2008 r. – w sprawie grupy żołnierzy, którzy podczas pełnie-
nia służby w polskim kontyngencie Wojskowym w Afganistanie po-
prosili o wcześniejsze odesłanie do kraju.
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W biurze rzecznika prowadzone jest postępowanie w sprawie 
grupy żołnierzy 18 bdsz. z bielska białej, którzy podczas pełnienia 
służby w polskim kontyngencie Wojskowym w Afganistanie, poprosili 
o wcześniejsze odesłanie do kraju. powodem wszczęcia postępowania 
była publikacja prasowa „tu armia, kto wam powiedział o buncie” 
zamieszczona w Gazecie Wyborczej z dnia 23.01.2008 r. Jak wynika 
z treści artykułu, jedenastu żołnierzy, którzy wcześniej wrócili do kra-
ju, obawia się, iż nie zostaną im przedłużone kontrakty na dalsze peł-
nienie służby wojskowej. z wypowiedzi zainteresowanych wynika, iż 
podjęto już stosowne działania, wystawiając jednemu z nich negatyw-
ną opinię służbową. rzecznik zwrócił się z prośbą o przedstawienie 
stanowiska w tej sprawie. 

Dowódca wojsk Lądowych (08.02.2008 r.) zapewnił, że wobec 
żadnego z 6 żołnierzy 18 bdsz. z bielska białej, którzy złożyli wnioski 
o wcześniejszy powrót do kraju, (a nie jak podają media – 11 żołnie-
rzy), nie są prowadzone jakiekolwiek działania służbowe zmierzające 
do usunięcia ich z armii, o czym zainteresowani zostali powiadomieni. 

65. Prezesa Rady ministrów (RPo-579877-X/08) z dnia 30 
stycznia 2008 r. – w sprawie eskalacji napięć związanych z akcją 
strajkową celników. 

W dniach 28-29.01.2008 r. rzecznik skierował swych przedstawi-
cieli na drogowe przejścia graniczne pomiędzy rzeczpospolitą polską 
a ukrainą w dorohusku i hrebennem, w celu zapoznania się z sytuacją 
na miejscu. W trakcie wizytacji potwierdzono, że warunki oczekiwania 
kierowców samochodów ciężarowych na odprawę graniczną są dra-
matyczne. Czas oczekiwania na przekroczenie granicy w Dorohusku 
wynosił około tygodnia. nieco lepiej wyglądała sytuacja na przejściu 
granicznym w hrebennem. 

powodem akcji protestacyjnej były niezrealizowane obietnice po-
prawy sytuacji prawno-materialnej funkcjonariuszy Służby celnej. 
postulaty dotyczyły wydania przepisów zabezpieczających funkcjona-
riuszy przed zwolnieniem ze służby w związku z toczącym się, a nie 
zakończonym postępowaniem dyscyplinarnym bądź karnym, objęcia 
ich systemem emerytalnym na wzór służb mundurowych, zwiększe-
nia liczby stanowisk etatowych w oddziałach celnych na przejściach 
granicznych oraz podwyższenia płac. 

rzecznik poinformował, że w dniu 6.09.2007 r. przeprowadził 
wspólnie z pełnomocnikem rady najwyższej ukrainy ds. praw czło-
wieka wizytację przejścia granicznego w medyce-Szegini, zakończoną 
podpisaniem wspólnego apelu skierowanego do głów państw i rzą-
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dów rzeczpospolitej polskiej i ukrainy. zawarte w apelu wnioski do-
tyczyły m.in. konieczności przyspieszenia rozbudowy infrastruktury 
na granicy państwowej polski i ukrainy, w tym utworzenia nowych 
przejść granicznych, poprawy warunków przekraczania granicy przez 
obywateli polski, innych krajów unii europejskiej i ukrainy, a także 
podjęcia działań w celu zapewnienia uproszczonych kontaktów gra-
nicznych i przekraczania granicy w warunkach wejścia polski do stre-
fy Schengen. rzecznik zaapelował do premiera o podjęcie komplekso-
wych działań zmierzających do usprawnienia obsługi ruchu granicz-
nego i poprawy warunków przekraczania granic. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Spraw wewnętrznych 
i administracji (13.03.2008 r.) w odpowiedzi udzielonej z upoważ-
nienia Prezesa Rady Ministrów, w porozumieniu z Ministrem Finan-
sów, zapewnił, iż rząd rp podejmuje zdecydowane działania na rzecz 
usprawnienia ruchu granicznego na polsko-ukraińskiej granicy pań-
stwowej, szczególnie poprzez tworzenie nowych przejść granicznych.

W dniu 4.03.2008 r. ministrowie Spraw zagranicznych polski 
i ukrainy parafowali umowę o zasadach małego ruchu granicznego. 
Wprowadzenie małego ruchu granicznego przede wszystkim zmniej-
szy kolejki osób oczekujących na wydanie wiz przez polskie placówki 
dyplomatyczne oraz znacznie zmniejszy koszty podróżowania (ceny 
wiz).

rozpoczęto prace w zakresie przygotowania (do dnia 30.04.2008 
r.) projektu ustawy zmieniającej ustawę o Służbie celnej oraz pro-
jektu ustawy o ustanowieniu „programu modernizacji Służby celnej 
w latach 2009-2011”. od 1.01.2008 r. wzrośnie uposażenie funkcjo-
nariuszy celnych średnio o 500 zł brutto na jeden etat. W ustawie 
budżetowej na 2008 rok w porównaniu do budżetu 2007 r. nastąpił 
znaczny (o 56,3%) wzrost środków na finansowanie wydatków mająt-
kowych Służby celnej. środki przeznaczone dla izb celnych na 2008 
rok wykorzystane zostaną na inwestycje budowlane oraz na uzupeł-
nienie wyposażenia Służby celnej.

66. Szefa Służby Celnej – Podsekretarza Stanu w ministerstwie 
finansów (RPo-580481-IX/06) z dnia 31 stycznia 2008 r. – w spra-
wie akcji protestacyjnej celników. 

rzecznik, głęboko zaniepokojony sytuacją kryzysową wywołaną 
na wschodnich granicach polski akcją protestacyjną funkcjonariuszy 
celnych, zwrócił się o podjęcie działań zmierzających do jej rozwiąza-
nia i zakończenia. obecna sytuacja wywołana jest wieloletnimi zanie-
dbaniami w kwestii zabezpieczenia pracownikom i funkcjonariuszom 
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celnym odpowiednich warunków pracy i służby. dodatkowo sytuację 
pogorszyły działania związane z alokacją funkcjonariuszy, przeprowa-
dzone w 2004 r. Wysuwane przez funkcjonariuszy postulaty wymaga-
ją pilnego rozważenia i określania przez rząd możliwości ich realizacji. 
problemy Służby celnej były przedmiotem wielokrotnych wystąpień 
rzecznika o charakterze generalnym oraz postępowania przed trybu-
nałem konstytucyjnym (sygn. akt k 46/05 i Sk 42/06).

niezależnie od powyższego, działania funkcjonariuszy związane 
z prowadzoną akcją protestacyjną godzą w coraz bardziej dotkliwy 
sposób w prawa i interesy osób przekraczających granicę państwową, 
w tym przede wszystkim w prowadzących działalność gospodarczą 
uzależnioną od międzynarodowego transportu towarów.

zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24.07.1999 r. o Służ-
bie celnej funkcjonariusz celny nie może być nie tylko uczestnikiem 
strajku, ale także działalności zakłócającej normalną pracę urzędu. 
tymczasem nakazane ustawą zachowania są obchodzone przy wyko-
rzystaniu instytucji urlopu na żądanie oraz w związku z niezdolnością 
do pracy z powodu choroby. rzecznik zaapelował o podjęcie przewi-
dzianych prawem działań przeciwdziałających wykorzystywaniu in-
stytucji urlopu na zadanie oraz „krótkotrwałej niezdolności do pracy 
do zakłócania normalnej pracy urzędów celnych. 

Szef Służby Celnej (04.03.2008 r.) poinformował, że w budżecie 
na 2008 rok przewidziano dodatkowe środki na podwyższenie wyna-
grodzeń i uposażeń pracowników i funkcjonariuszy celnych, przecięt-
nie o 500 zł na jeden etat. 

rząd zapowiedział systemowe podejście do zmian w Służbie celnej 
poprzez przedstawienie w I półroczu 2008 r. projektu ustawy moder-
nizacyjnej oraz ustawy o zmianie ustawy o Służbie celnej.

67. ministra Infrastruktury (RPo-570407-IV/07) z dnia 31 
stycznia 2008 r. – w sprawie regulacji prawnych w przedmiocie okre-
ślania wartości rynkowej gruntów przeznaczonych lub zajętych pod 
drogi publiczne. 

do rzecznika napływają liczne wnioski dotyczące regulacji praw-
nych w przedmiocie określania wartości rynkowej gruntów przezna-
czonych lub zajętych pod drogi publiczne. Szczegółowe zasady okre-
ślania wartości rynkowej nieruchomości przewiduje rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 21.09.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomo-
ści i sporządzenia operatu szacunkowego. zgodnie z brzmieniem § 36 
ust. 1 tego rozporządzenia, przy określaniu wartości rynkowej grun-
tów przeznaczonych lub zajętych pod drogi publiczne stosuje się po-



83

dejście porównawcze, przyjmując ceny transakcyjne uzyskiwane przy 
sprzedaży gruntów przeznaczonych lub zajętych pod drogi publiczne. 
zdaniem rzecznika wskazany przepis jest sprzeczny z zasadą ustala-
nia wysokości odszkodowań, określoną w art. 21 ust. 2 konstytucji 
RP. 

obowiązujące przepisy nie chronią w należyty sposób praw obywa-
teli w ich relacjach z władzą publiczną (organami właściwymi do na-
bywania lub wywłaszczania nieruchomości). pozwalają na nabywanie 
nieruchomości po cenach ustalonych w wyniku przyjętego sposobu 
ich szacowania, nie określając ich rzeczywistej wartości. tym samym 
obarczają dotychczasowego właściciela kosztami realizacji inwestycji 
celu publicznego, gdyż nie uzyska on ekwiwalentu w postaci słuszne-
go odszkodowania. niesłuszność przyjętych rozwiązań uwidacznia się 
zwłaszcza w tych sytuacjach, gdy właściciel zostaje pozbawiony nieru-
chomości stanowiącej jego dotychczasowy ośrodek życiowy, a za cenę 
której nie jest w stanie nabyć ekwiwalentnej nieruchomości. rzecznik 
zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w poruszonej kwestii. 

68. ministra Sportu i Turystyki (RPo-543548-I/06) z dnia 31 
stycznia 2008 r. – w sprawie zasad przyznawania świadczenia z bu-
dżetu państwa sportowcom niepełnosprawnym – zdobywcom medali 
na igrzyskach paraolimipijskich. 

do rzecznika nadal zwracają się byli reprezentanci polski na igrzy-
skach paraolimpijskich sprzed 1992 r., z prośbą o interwencję w związ-
ku z wyłączeniem tej grupy sportowców z kręgu beneficjentów świad-
czenia, o którym mowa w art. 23 b ustawy z dnia 18.01.1996 r. o kul-
turze fizycznej. 

Wobec dokonanego podziału historii igrzysk paraolimpijskich 
na dwa okresy, tylko udział w zawodach od 1992 r. daje podstawę 
do ubiegania się o świadczenie. Igrzyska paraolimpijskie w pierwszym 
okresie uznano bowiem za nie wyczerpujące kryterium konkurencyj-
ności. Informacje zawarte w przedstawionym na wniosek rzecznika 
stanowisku międzynarodowego komitetu paraolimpijskiego z dnia 
12.06.2007 r., mogą jednak stanowić przesłankę uzasadniającą rewi-
zję przyjętych ustaleń. 

Charakter igrzysk paraolimpijskich zarówno przed, jak 
i po 1992 r. wykazuje wiele cech wspólnych, przesądzających o wystę-
powaniu cechy relewantnej u zainteresowanych podmiotów, co win-
no skutkować ich równym traktowaniem przez prawodawcę. obecnie 
obowiązujące przepisy wydają się zatem naruszać zasadę równego 
traktowania wyrażoną w art. 32 konstytucji. prezentowany pogląd nie 
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jest odosobniony, o czym świadczy wniosek prezesa nSA do trybuna-
łu konstytucyjnego o zbadanie art. 23 b ustawy o kulturze fizycznej 
w zakresie, w jakim pomija sportowców niepełnosprawnych, zdobyw-
ców medali na igrzyskach paraolimpijskich sprzed 1992 r. z art. 2 
i art. 32 ust. 1 konstytucji (sygn. k 11/07).

rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w sprawie, wyra-
żając równocześnie nadzieję, że obecny stan nierównego traktowania 
niepełnosprawnych sportowców zostanie usunięty, zanim zostanie 
wydane orzeczenie trybunału konstytucyjnego. 

Sekretarz Stanu w ministerstwie Sportu i Turystyki (29.02.2008 
r.) stwierdził, że obowiązujące przepisy w zakresie poruszonym w wy-
stąpieniu rzecznika, nie naruszają zasady równego traktowania wy-
rażonej w art. 32 konstytucji. 

zgodnie z ustawą z dnia 8.09.2006 r. o zmianie ustawy o kultu-
rze fizycznej, aktualnie uprawnionych do otrzymywania świadczeń 
paraolimpijskich jest 30 osób. Skutki finansowe wypłaty świadczeń 
w 2007 roku wyniosły 790 269,56 zł. ewentualne skutki finansowe 
w skali roku przyznania świadczeń wszystkim paraolimpijczykm oraz 
głuchym olimpijczykom za zdobycie medalu wyniosłyby 6 282 558 
zł. objęłyby one 141 paraolimpijczyków i 74 głuchych olimpijczy-
ków – razem 215 osób. W planie realizacji zadań ministerstwa Spor-
tu i turystyki na 2008 rok w dziale 926 – kultura fizyczna i sport, 
na świadczenia paraolimpijskie zarezerwowane są środki z budżetu 
państwa w wysokości 921 000 zł.

69. Podsekretarza Stanu w ministerstwie Pracy i Polityki Spo-
łecznej (RPo-518547-III/05) z dnia 31 stycznia 2008 r. – w spra-
wie potrzeby wprowadzenia jasnych regulacji prawnych dotyczących 
prawa do świadczenia przedemerytalnego osób, które rozwiązały umo-
wę o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy.

na podstawie wpływających skarg rzecznik podjął problem bra-
ku możliwości nabycia prawa do świadczenia przedemerytalne-
go przez osoby, które w okresie poprzedzającym uzyskanie statu-
su osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku rozwiązały umowę o pracę 
ze swym pracodawcą na podstawie art. 55 § 11 Kodeksu pracy, tzn. 
w związku z dopuszczeniem się przez pracodawcę ciężkiego narusze-
nia podstawowych obowiązków wobec pracownika. rzecznik zwrócił 
się o rozważenie możliwości podjęcia działań, których celem będzie 
wprowadzenie zmian w przepisach ustawowych (w ustawie z dnia 
30.04.2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych) tak, aby kwestia 
nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego przez osoby, któ-
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rych więź z pracodawcą uległa wygaśnięciu, była uregulowana w spo-
sób przejrzysty i nie budzący wątpliwości. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Pracy i Polityki Społecz-
nej (21.02.2008 r.) poinformowała, że w ministerstwie trwają prace 
nad nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy. W trakcie prac nad nowelizacją zostały przygotowane propozy-
cje zmian rozszerzających definicję „z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy” o „udowodnienie pracodawcy ciężkiego naruszenia podstawo-
wych obowiązków wobec pracownika”. 

70. Podsekretarza Stanu w ministerstwie Pracy i Polityki Spo-
łecznej (RPo-577860-III/08) z dnia 31 stycznia 2008 r. – w spra-
wie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez 
niektórych rencistów prowadzących działalność gospodarczą. 

rzecznik jest adresatem licznych skarg od osób prowadzących poza-
rolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności 
gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które mając ustalone 
prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, od dnia 1.01.2008 r. zo-
stały objęte obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenia społecz-
ne (emerytalne, rentowe, wypadkowe), zgodnie z art. 9 ust. 4c ustawy 
z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. obowiązek 
ten nie dotyczy w równym stopniu wszystkich rencistów prowadzących 
działalność gospodarczą. nie został on nałożony m.in. na rencistów 
tzw. mundurowych i rencistów pobierających świadczenia rolnicze. 

drugim aspektem tej sprawy jest zróżnicowanie obowiązku ubez-
pieczeń społecznych w obrębie grupy osób prowadzących działalność 
pozarolniczą. omawiany obowiązek ubezpieczeń społecznych dotyczy 
bowiem wyłącznie rencistów prowadzących działalność gospodarczą, 
nie został natomiast nałożony na pozostałe podmioty prowadzące 
działalność pozarolniczą np. na twórców, artystów, wspólników jed-
noosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Analizując obowiązujące przepisy, rzecznik nie znalazł racjonal-
nych przesłanek dokonania tak daleko idących zróżnicowań w grupie 
osób mających ustalone prawo do renty, jak i w grupie osób prowa-
dzących pozarolniczą działalność gospodarczą. W związku z powyż-
szym rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w tej sprawie. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Pracy i Polityki Społecz-
nej (25.02.2008 r.) poinformowała, że na skutek zmiany przepisów, 
osoby prowadzące działalność gospodarczą, które mają ustalone pra-
wo do renty z tytułu niezdolności do pracy do czasu ustalenia ich 
uprawnień emerytalnych są zobowiązane do opłacania pełnych skła-
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dek z tytułu prowadzonej działalności, a więc nie tylko samego ubez-
pieczenia zdrowotnego – tak jak to miało miejsce wcześniej. Wprowa-
dzenie tej zmiany miało na celu zrównanie pozycji rynkowej rencistów 
prowadzących działalność gospodarczą z rencistami zatrudnianymi 
na podstawie umowy o pracę – poprzez objęcie obowiązkiem ubezpie-
czeń społecznych obydwu grup rencistów. 

osoby niepełnosprawne, na które od dnia 1.01.2008 r. został nało-
żony obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, mogą 
wystąpić do państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełno-
sprawnych (pfron) o refundację składek na ubezpieczenie emerytal-
ne i rentowe, zgodnie z art. 25a ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabi-
litacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych. zasady i procedury dotyczące refundacji składek na ubezpie-
czenia społeczne zawarte są w rozporządzeniu ministra pracy i po-
lityki Społecznej z dnia 13.12.2007 r. w sprawie refundacji składek 
na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych. osoba niepeł-
nosprawna, wykonująca działalność gospodarczą, po opłaceniu skła-
dek na ubezpieczenia społeczne i złożeniu odpowiednich formularzy, 
otrzyma na rachunek bankowy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
wniosku przez pfron, kwotę refundacji.

71. Przewodniczącego krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
(RPo-565414-VI/07) z dnia 1 lutego 2008 r. – w sprawie bezpłat-
nego dostępu organizacji pożytku publicznego do telewizji publicznej.

do rzecznika wpłynęła skarga organizacji pożytku publicznego, cen-
trum pomocy prawnej im. haliny nieć, w sprawie odmowy przez tVp 
S.A. wyemitowania spotu reklamowego dotyczącego handlu ludźmi. 

zgodnie z art. 23a ustawy z dnia 29.12.1992 r. o radiofonii i tele-
wizji, jednostki publicznej radiofonii i telewizji winny stwarzać orga-
nizacjom pożytku publicznego możliwość nieodpłatnego informowa-
nia o prowadzonej przez te organizacje działalności. obecnie media 
publiczne dokonują wyboru materiałów przeznaczonych do emisji 
na podstawie sobie tylko znanych zasad, a dodatkowo decyzje te nie 
są właściwie umotywowane. taka praktyka rodzi wiele wątpliwości, 
zwłaszcza, że bezpłatny dostęp do mediów ma dla organizacji pożytku 
publicznego olbrzymie znaczenie. rzecznik zwrócił się o poinformowa-
nie, czy krrit rozważa możliwość wydania przepisów wykonawczych 
do art. 23a ustawy o radiofonii i telewizji. 

Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (7.03.2008 r.)  
poinformował, że w styczniu 2005 r. krajowa rada radiofonii i telewi-
zji przyjęła stanowisko, w którym zwróciła się do nadawców publicz-
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nych, aby kształtując samodzielnie program uwzględniali informacje 
dotyczące organizacji pożytku publicznego i zasad ich działania. pod-
czas posiedzenia w dniu 27.02.2008 r. krajowa rada podjęła dysku-
sję w sprawie ewentualnego rozważenia możliwości wydania przepisów 
wykonawczych do art. 23a ustawy o radiofonii i telewizji. W związku 
z powyższym krajowa rada radiofonii i telewizji zwróciła się do zarzą-
dów spółek publicznej radiofonii i telewizji z wnioskiem o przekazanie 
informacji związanych z nieodpłatnym informowaniem o nieodpłatnej 
działalności organizacji pożytku publicznego. 

72. ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPo-532879-III/07) 
z dnia 4 lutego 2008 r. – w sprawie postulowanych zmian w prawie 
kombatanckim, związanych z doznanymi represjami systemów tota-
litarnych.

do rzecznika zwrócił się zarząd główny Stowarzyszenia pola-
ków poszkodowanych przez III rzeszę z prośbą o poparcie starań 
dotyczących uchwalenia ustawy o świadczeniu pieniężnym dla ma-
łoletnich ofiar wojny w latach 1939-1945 oraz zrównania w zakre-
sie uprawnień do świadczeń osób podlegających represjom z tytu-
łu przebywania na deportacji do pracy przymusowej do III rzeszy 
z osobami, które podlegały represjom na zesłaniu w zSrr w latach 
1939-1956. problem ten był już przedmiotem wystąpienia rzeczni-
ka z dnia 21.06.2006 r. (rpo-532879-III/06). W odpowiedzi z dnia 
16.08.2006 r. minister pracy i polityki Społecznej opowiedział się 
za zachowaniem obecnego stanu prawnego. 

z wnioskiem do rzecznika wystąpiła również ogólnopolska federa-
cja Stowarzyszeń Sybirackich postulując, aby każda ofiara podlegają-
ca represjom stalinowskim na zesłaniu w zSrr, otrzymywała należne 
jej uprawnienia w zakresie inwalidztwa wojennego bez konieczności 
przeprowadzania żmudnych badań specjalistycznych. u podstaw tego 
stanowiska leżą zarzuty niewłaściwego rozpatrywania spraw osób re-
presjonowanych przez lekarzy orzeczników zuS. rzecznik podjął ten 
problem w wystąpieniach do ministra gospodarki, pracy i polityki 
Społecznej z dnia 3.07.2003 r. (rpo-442520-III/03) oraz do prezesa 
zuS z dnia 21.08.2003 r. (rpo-442520-III/03). z odpowiedzi udzie-
lonych rzecznikowi wynikało, iż nie można oczekiwać zasadniczych 
zmian stanu prawnego w postulowanym zakresie. 

postulaty przedstawione przez obie organizacje są nadal aktualne. 
W związku z powyższym rzecznik zwrócił się o poinformowanie o sta-
nowisku ministra pracy i polityki Społecznej wobec przedstawionych 
problemów. 
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ministra Pracy i Polityki Społecznej (3.03.2008 r.) poinformowa-
ła, że zrealizowanie postulatu, aby każda ofiara podlegająca represjom 
stalinowskim na zesłaniu dostała uprawnienia w zakresie inwalidztwa 
wojennego bez konieczności przeprowadzania badań przez lekarzy 
orzeczników, nie znajduje żadnego uzasadnienia w przepisach, a po-
nadto w sposób rażący godziłoby w jedną z fundamentalnych zasad 
konstytucyjnych, tj. zasadę równości podmiotów wobec prawa.

odnosząc się do postulatu zrównania w zakresie uprawnień osób 
podlegających represjom z tytułu deportowania do pracy przymuso-
wej do III rzeszy z osobami, które podlegały represjom na zesłaniu 
w zSrr, minister stwierdziła, że pewne uprzywilejowanie deporto-
wanych na wschód jest uzasadnione wobec faktu znacznie trudniej-
szych warunków życia i pracy na zesłaniu w zSrr niż w niemczech. 
ponadto wysiedlenia sowieckie miały charakter wybitnie polityczny 
(co uzasadnia ujęcie ich ofiar w ustawie kombatanckiej), podczas gdy 
deportacje do pracy w III rzeszy miały charakter głównie ekonomicz-
ny (choć aspekt polityczny też był obecny), a więc wpisanie ich ofiar 
do ustawy kombatanckiej byłoby sprzeczne z jej aksjologią.

W ministerstwie trwają prace nad projektem ustawy o uprawnie-
niach kombatantów, uczestników walki cywilnej lat 1914 – 1945, 
działaczy opozycji wobec dyktatury komunistycznej oraz niektórych 
ofiar represji systemów totalitarnych. zgodnie z projektem, osoby, 
które przebywały w łagrach, na zesłaniach i deportacjach i w związku 
z tym pobytem doznały uszczerbku na zdrowiu, nabędą, obok ewen-
tualnie posiadanych już uprawnień osoby represjonowanej, prawo 
do starania się o uprawnienia inwalidy wojennego. projekt uzyskał 
akceptację środowisk kombatanckich i został skierowany pod obrady 
komitetu rady ministrów. przewiduje się, że do Sejmu skierowany 
zostanie na początku marca 2008 r.

73. ministra Spraw zagranicznych (RPo-580066-III/08) z dnia 
4 lutego 2008 r. – w sprawie zwiększenia liczby konsulatów honoro-
wych RP dla zapewnienia skuteczniejszej pomocy Polakom poszuku-
jącym i podejmującym pracę za granicą. 

jednym z priorytetów rzecznika od momentu objęcia urzędu 
są działania na rzecz zaktywizowania wszelkich form pomocy dla pol-
skich obywateli poszukujących i podejmujących zatrudnienie za gra-
nicą. zgodnie z art. 36 konstytucji, podczas pobytu za granicą oby-
watel polski ma prawo do opieki ze strony Rzeczypospolitej Polskiej. 
opieka ta jest zapewniana przede wszystkim przez zawodowe służby 
konsularne, których osiągnięcia są niepodważalne. 
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poruszając kwestie pomocy niesionej obywatelom polskim przeby-
wającym za granicą nie można pominąć roli, jaką odgrywają konsulowie 
honorowi. W ostatnim czasie znacząco zmniejszyła się liczba konsulów 
honorowych, m.in. w Wielkiej brytanii, która pozostaje głównym celem 
migracji zarobkowej obywateli polskich. z informacji zamieszczonych 
na portalu internetowym mSz wynika, że obecnie na terenie Wielkiej 
brytanii działają zaledwie dwa konsulaty honorowe, zaś trzy pozosta-
ją od pewnego czasu nieobsadzone. Sytuacja ta wpływa niekorzystnie 
na poziom ochrony praw obywateli polskich przebywających na terenie 
Wielkiej brytanii. zdaniem rzecznika rozwiązaniem, które doprowadzi-
łoby do zwiększenia opieki państwa polskiego nad obywatelami polski-
mi przebywającymi na terenie Wielkiej brytanii byłoby utworzenie sie-
ci konsulatów honorowych. liczba konsulatów honorowych powinna 
obejmować około 20 placówek równomiernie rozmieszczonych na tere-
nie całego kraju. postulat zwiększenia liczby konsulatów honorowych 
dotyczy także innych krajów, w których znajdują się znaczne skupiska 
obywateli polskich. rzecznik zwrócił się do ministra Spraw zagranicz-
nych z prośbą o przedstawienie stanowiska w tej sprawie.

Sekretarz Stanu w ministerstwie Spraw zagranicznych 
(21.02.2008 r.) poinformował, że jedną z istotnych funkcji konsular-
nych wykonywanych przez konsulów honorowych RP jest ochrona 
praw i interesów obywateli polskich oraz udzielanie pomocy w sytua-
cjach losowych. uzupełnienie działań polskiej służby konsularnej po-
przez działalność konsulów honorowych rp ma szczególne znaczenie 
w państwach, w których polska nie ma swoich przedstawicielstw dy-
plomatycznych, a także w rejonach znacznie oddalonych od zawodo-
wych urzędów konsularnych. liczba urzędów konsularnych kierowa-
nych przez konsulów honorowych stale wzrasta. W 2007 r. przybyło 
ich 10, w tym 3 w Europie. Departament Konsularny i Polonii roz-
począł procedurę mającą na celu ustanowienie urzędu konsularnego 
w newry w Wielkiej brytanii. jednocześnie Ambasada rp w londynie 
poszukuje kandydatów na stanowiska konsulów honorowych m.in. 
w bristolu i Sheffield. 

74. ministra Infrastruktury (RPo-551069-V/08) z dnia 4 lute-
go 2008 r. – w sprawie braku unormowań określających odległość 
od nieruchomości, w jakiej powinny znajdować się tzw. zastępcze 
punkty poboru wody, w sytuacji wstrzymania dostaw wody z powodu 
zaległości odbiorcy w opłatach. 

omawiany problem wyniknął na tle jednej ze spraw badanych 
przez Rzecznika. Mianowicie, z art. 8 ust. 2 ustawy o zbiorowym za-
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opatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wynika obo-
wiązek przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego udostępnie-
nia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu, 
w wypadku odcięcia dostawy wody z powodu zaległości w opłatach 
za dostawę wody. 

obowiązujące przepisy nie precyzują rodzaju zastępczych punk-
tów poboru wody ani odległości, w jakiej powinny się one znajdować 
od nieruchomości, w której doszło do odcięcia dostaw wody, co w kon-
kretnych przypadkach powoduje, że odległość pomiędzy nieruchomoś-
cią, do której wstrzymano dostarczanie wody, a wskazanym punktem 
czerpalnym wynosi nawet kilka kilometrów. przedsiębiorstwa wodo-
ciągowe uznają bowiem, że skoro ani w zapisach ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ani w in-
nych aktach prawnych nie ma unormowań szczególnych dotyczących 
przedmiotowej kwestii, mogą dowolnie wskazywać miejsca służące 
jako punkty poboru wody. rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowi-
ska w sprawie, a także o ewentualne podjęcie działań zmierzających 
do zmiany stanu prawnego w omawianym zakresie. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Infrastruktury (19.02.2008 
r.) poinformował, że problem szczegółowej regulacji w zakresie zapew-
nienia dostępu do wody pitnej dla osób, którym odcięto jej dopływ 
z powodu zaległości w opłatach za wodę, rozważany był w trakcie 
nowelizacji ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. określenie w ustawie 
miejsca usytuowania beczkowozów z wodą, tak aby każdej osobie nie-
płacącej za wodę zapewnić łatwy dostęp do beczkowozu, okazało się 
niemożliwe ze względów technicznych i ekonomicznych. należy także 
pamiętać, że koszty z tym związane ponoszą odbiorcy płacący za wodę. 
z powyższych względów odstąpiono od ustawowego rozwiązania tego 
problemu, wskazując art. 19 ust. 2 pkt 7 ustawy o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jako podstawę 
do uregulowania w akcie prawa miejscowego – regulaminie dostarcza-
nia wody i odprowadzania ścieków, kwestii zapewnienia zastępczych 
punktów poboru wody. rozwiązanie problemu na gruncie gminy po-
zwala uwzględnić warunki lokalne, jak i możliwości finansowe gminy 
w zakresie całkowitego lub częściowego pokrywania kosztów dostawy 
wody w beczkowozach. 

75. ministra zdrowia (RPo-560379-I/07) z dnia 4 lutego 2008 r. – 
w sprawie organizacji lekarskiego egzaminu państwowego.
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Rzecznik postuluje utrzymanie w dotychczasowym brzmie-
niu przepisu § 16 ust. 3a rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 
24.03.2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stoma-
tologa, który stanowi, że w uzasadnionych przypadkach uniemożliwia-
jących przystąpienie do egzaminu w wyznaczonym terminie, dyrektor 
centrum egzaminów medycznych w porozumieniu z ministrem właści-
wym do spraw zdrowia może wyznaczyć dodatkowy termin przeprowa-
dzenia egzaminu, określając jednocześnie miejsce jego przeprowadze-
nia. W piśmie dyrektora centrum egzaminów medycznych znalazła się 
natomiast informacja o planowanej zmianie zasad organizacji egzami-
nów medycznych, m.in. odstąpieniu od możliwości organizowania egza-
minu w dodatkowym terminie. lekarski egzamin państwowy odbywał 
się z reguły w sobotę, przede wszystkim ze względów organizacyjnych. 
tymczasem do rzecznika wpływają skargi od osób, dla których sobota 
jest dniem świątecznym, w którym istnieje religijny nakaz powstrzyma-
nia się od pracy i nauki. zmiana przepisu uniemożliwiłaby im zdawanie 
egzaminu, a tym samym wykonywanie zawodu. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie zdrowia (17.03.2008 r.) po-
informował, że trwają prace nad nowelizacją przepisów dotyczących 
przeprowadzania lekarskiego egzaminu podyplomowego. Wniosek 
rzecznika o potrzebie organizowania tego egzaminu w wyjątkowych 
sytuacjach w terminie innym niż powszechnie obowiązujący, będzie 
przedmiotem dyskusji. 

76. ministra Sprawiedliwości (RPo-563683-I/07) z dnia 4 lu-
tego 2008 r. – w sprawie organizacji egzaminów dopuszczających 
na aplikacje prawnicze. 

rzecznik postuluje rozważenie zainicjowania zmian w prawniczych 
ustawach korporacyjnych, które uregulowałyby przypadki organizo-
wania egzaminów dopuszczających na aplikacje lub je kończących, 
w sytuacji, gdy przystąpienie do takiego egzaminu w sobotę, kiedy naj-
częściej jest on organizowany, jest dla zainteresowanych niemożliwe 
ze względów religijnych. obecnie obowiązujące przepisy przewidują or-
ganizowanie takiego egzaminu raz w roku i nie przewidują jakiejkolwiek 
możliwości wyznaczania dodatkowych terminów egzaminacyjnych. 

rzecznik zwrócił uwagę na wyrok europejskiego trybunału Spra-
wiedliwości w luksemburgu z dnia 02.10.1976 r. w sprawie 130-75 
(Vivien Prais przeciwko Radzie Wspólnot Europejskich), gdzie ETS 
stwierdził, że „jeśli kandydat poinformował odpowiedni organ, że z przy-
czyn religijnych nie może brać udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, 
organ ten powinien wziąć to pod uwagę przy ustalaniu terminu eg-
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zaminu, aby uniknąć takiej daty. z drugiej strony, jeśli kandydat nie 
poinformuje o takiej sytuacji w stosownym terminie, organ rekrutujący 
może odmówić ustalenia alternatywnej daty egzaminu, jeśli inni kan-
dydaci zostali już o egzaminie poinformowani”. orzeczenie to nie ma za-
stosowania do sytuacji czysto krajowych, ale państwa kształtując swoje 
regulacje prawne powinny mieć je na uwadze.

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Sprawiedliwości (8.02.2008 r.)  
podtrzymał pogląd o braku podstaw do uwzględnienia wniosku o wy-
znaczenie, z uwagi na wykonywanie w sobotę praktyk religijnych, 
terminu zdawania egzaminu konkursowego na aplikację radcowską 
na dzień inny niż sobota. 

zgodnie z art. 331 ust. 4 ustawy z dnia 06.07.1982 r. o radcach 
prawnych, egzamin konkursowy na aplikację radcowską przeprowa-
dza się raz w roku, w terminie wyznaczonym przez ministra Spra-
wiedliwości, nie później niż do 30 września przed rozpoczęciem roku 
szkoleniowego, równocześnie w tym samym dniu w całej polsce, z za-
strzeżeniem ust. 5 tej ustawy, który stanowi, iż w przypadku zaist-
nienia zdarzenia losowego uniemożliwiającego przeprowadzenie egza-
minu konkursowego przez komisję egzaminacyjną do spraw aplikacji 
radcowskiej w terminie, o którym mowa w ust. 4, Minister Sprawied-
liwości wyznacza dodatkowy termin przeprowadzenia egzaminu kon-
kursowego przez tę komisję. przez zdarzenie losowe uniemożliwiające 
przeprowadzenie egzaminu konkursowego przez komisję egzamina-
cyjną w wyznaczonym przez ministra Sprawiedliwości terminie, na-
leży rozumieć zaistnienie sytuacji uniemożliwiającej przeprowadzenie 
egzaminu przez daną komisję w wyznaczonym terminie w stosunku 
do wszystkich kandydatów biorących udział w egzaminie.

uwzględnienie wniosków wiernych wszystkich kościołów i in-
nych związków wyznaniowych do wyznaczenia odrębnych terminów 
egzaminów konkursowych na aplikację radcowską, uniemożliwiłoby 
zapewnienie jednolitego standardu ich przeprowadzenia, dającego 
równe szanse kandydatom biorącym udział w egzaminie. propozycja 
rzecznika dotycząca wprowadzenia zmian w ustawach „korporacyj-
nych”, umożliwiających zdawanie egzaminu konkursowego na aplika-
cję adwokacką, radcowską lub notarialną w indywidualnie wyznaczo-
nym terminie, wydaje się zbyt daleko idąca i sprzeczna z ideą równego 
dostępu do aplikacji prawniczych.

77. ministra Spraw wewnętrznych i administracji (RPo-
567904-I/07) z dnia 4 lutego 2008 r. – w sprawie opóźnień w przy-
gotowaniu aktów wykonawczych do ustawy o Karcie Polaka.
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rzecznik z niepokojem przyjął informację podaną w „rzeczpospo-
litej” z dnia 23.01.2008 r. w artykule pt. „znowu czarne chmury nad 
kartą polaka”. Wynika z niego, że istnieją poważne opóźnienia w przy-
gotowaniu aktów wykonawczych do ustawy o Karcie Polaka, która 
wejdzie w życie z dniem 29.03.2008 r. brak tych aktów wykonawczych 
powoduje, że konsulaty nie są przygotowane do wykonywania nało-
żonych na nie obowiązków. W związku z powyższym rzecznik zwrócił 
się z prośbą o poinformowanie o aktualnym stanie prac nad aktami 
wykonawczymi do ustawy o karcie polaka, a także o stanie przygoto-
wania konsulatów do realizacji wynikających z tej ustawy zadań. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Spraw wewnętrznych i ad-
ministracji (13.02.2008 r.) poinformował, że zgodnie z ustawą z dnia 
7.09.2007 r. o karcie polaka, organami upoważnionymi do wydania 
aktów wykonawczych do wskazanej ustawy jest Prezes Rady Mini-
strów i Rada Ministrów, natomiast w kwestii przygotowania konsu-
latów do realizacji zadań wynikających z tej ustawy – minister Spraw 
zagranicznych. 

78. ministra Spraw wewnętrznych i administracji (RPo-
578258-I/08) z dnia 5 lutego 2008 r. – w sprawie zintegrowanego 
Systemu Informatycznego – peSel 2. 

z informacji zamieszczonych na stronie internetowej mSWiA wyni-
ka, że celem strategicznym projektu peSel 2 jest usprawnienie obsługi 
obywatela i przedsiębiorcy w zakresie spraw realizowanych przez organy 
administracji publicznej różnych szczebli. odbywać się to będzie m.in. 
poprzez stworzenie usług realizowanych przez Internet, polegających 
na potwierdzaniu, weryfikacji i udostępnianiu danych z rejestrów i ewi-
dencji: ludności, aktów stanu cywilnego i dowodów osobistych. 

System peSel 2 już na etapie wstępnych założeń budzi uzasadnio-
ne wątpliwości. zgodnie z art. 51 ust. 2 konstytucji, władze publicz-
ne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji 
o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. 
co za tym idzie, organy władzy publicznej nie mogą w sposób dowol-
ny ustalać zasobu informacji, jakie mają zamiar gromadzić na temat 
obywateli. tymczasem można wnioskować, że planowany zakres da-
nych osobowych gromadzonych w systemie jest niezwykle szeroki. 

z uzyskanych informacji nie wynika w sposób precyzyjny, do ja-
kich celów mają służyć konkretne dane ujawnione w projektowanym 
systemie. ponadto, z uwagi na zagrożenia, jakie wiążą się z tak szero-
kim zbiorem danych osobowych, zawierających m.in. tzw. dane wraż-
liwe, szczególnie istotne wydaje się być pytanie o bezpieczeństwo da-
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nych w obrębie systemu peSel 2. W związku z powyższym rzecznik 
zwrócił się z prośbą o ustosunkowanie się do przedstawionych kwestii 
oraz poinformowanie o zajętym stanowisku w sprawie. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Spraw wewnętrznych 
i administracji (3.03.2008 r.) poinformował, że program peSel 2 ma 
charakter kompleksowy, obejmuje zmiany prawa, rozwiązań organi-
zacyjnych i infrastruktury technicznej. jego pełne wdrożenie przewi-
dziane jest na okres najbliższych kilku lat. celem strategicznym pro-
gramu peSel 2 jest usprawnienie obsługi obywatela i przedsiębiorcy 
w zakresie spraw objętych programem oraz budowa zintegrowanego 
Systemu Informatycznego peSel 2 jako rejestru referencyjnego dla 
ewidencji ludności. natomiast projekt peSel 2 jest jednym z elemen-
tów programu peSel 2. 

Wbrew informacjom pojawiającym się w mediach, zasób informa-
cyjny peSel 2 będzie zawierał wyłącznie dane w zakresie dotych-
czasowego zasobu peSel. mając świadomość wagi danych już zgro-
madzonych w systemie peSel, w trakcie projektowania zSI peSel 
2 ogromną wagę przywiązywano do kwestii bezpieczeństwa procesu 
przetwarzania informacji. 

79. ministra finansów (RPo-451191-IX/03) z dnia 5 lutego 
2008 r. – w sprawie potrzeby wydania przepisów precyzujących zasa-
dy zwalniania celników ze służby.

jednym z podstawowych postulatów wysuwanych przez protestują-
cych celników jest wydanie przepisów, które zabezpieczałyby funkcjo-
nariuszy przed zwolnieniem ze służby w związku z toczącym się, a nie 
zakończonym postępowaniem dyscyplinarnym i karnym. protestujący 
kwestionują art. 25 ust. 8a i 8b ustawy z dnia 24.07.1999 r. o Służbie 
celnej, który nakłada obowiązek zwalniania funkcjonariusza celnego 
ze służby w wypadku wniesienia aktu oskarżenia o umyślne popełnie-
nie przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego bądź zastosowa-
nia tymczasowego aresztowania. 

przepisy te były przedmiotem wniosku rzecznika do trybunału 
Konstytucyjnego, który w wyroku z dnia 19.10.2004 r. (sygn. akt K 
1/04) stwierdził ich konstytucyjność. W uzasadnieniu wyroku zazna-
czono jednak, iż zmieniony przez nowelę z 2003 r. stan prawny nie 
pozwala na pełną restytucję stanu sprzed zwolnienia w przypadku 
nieudowodnienia popełnienia zarzucanego czynu albo zmiany decyzji 
w sprawie stosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczaso-
wego aresztowania. jeżeli zwolnienie ze służby zostało spowodowa-
ne wniesieniem aktu oskarżenia o umyślne popełnienie przestępstwa 
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ściganego z oskarżenia publicznego, przywrócenie do służby może na-
stąpić w wypadkach przewidzianych w art. 61 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy 
o Służbie celnej. nie przewiduje się natomiast żadnego rozwiązania 
prawnego w innych przypadkach. ze względu na to, że mogą istnieć 
różne podstawy umorzenia postępowania poza wymienionymi w art. 
61 ust. 2 pkt 2, uzasadnione byłoby wprowadzenie regulacji na tyle 
pojemnej i szczegółowej, aby obejmowała ona wszystkie możliwe stany 
faktyczne i dostosowała do nich rozwiązania prawne w zakresie przy-
wrócenia funkcjonariusza celnego do służby. W związku z powyższym 
rzecznik zwrócił się o podjęcie działań zmierzających do likwidacji 
luki prawnej w przedstawionym zakresie.

Szef Służby Celnej – Podsekretarz Stanu w ministerstwie fi-
nansów (04.03.2008 r.) poinformował, że projekt nowelizacji ustawy 
o Służbie celnej został w dniu 29.02.2008 r. uchwalony przez Sejm. 
nowelizacja zawiera również propozycję dotyczącą art. 60 ust. 2. prze-
pis ten określa, że w przypadku uniewinnienia funkcjonariusza celne-
go oraz pozostawienia go w służbie, funkcjonariuszowi celnemu nale-
ży wypłacić wstrzymaną w okresie zawieszenia część uposażenia oraz 
obligatoryjne podwyżki. 

W art. 2 ust. 2 wprowadzono regulację mającą na celu zapewnienie 
funkcjonariuszowi celnemu pełnych praw powrotu do służby w przy-
padku, gdy na mocy orzeczeń sądowych okaże się, że przesłanki wnie-
sienia aktu oskarżenia okazały się bezzasadne. umorzenie postępo-
wania karnego może nastąpić również po wniesieniu aktu oskarżenia, 
na etapie postępowania przed sądem, w związku z czym w noweli zna-
lazło się unormowanie takiej sytuacji. dotychczas obowiązujący prze-
pis nie przewidywał obowiązku przywrócenia do służby zwolnionego 
funkcjonariusza celnego, w stosunku do którego umorzono postępo-
wanie karne po wniesieniu aktu oskarżenia o umyślne popełnienie 
przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego.

rząd zapowiedział systemowe podejście do zmian w Służbie celnej 
poprzez przedstawienie w I półroczu 2008 r. projektu ustawy moder-
nizacyjnej oraz ustawy o zmianie ustawy o Służbie celnej.

80. ministra Sprawiedliwości (RPo-428351-V/08) z dnia 6 
lutego 2008 r. – w sprawie niezgodności z konstytucją upoważnie-
nia do określenia w przepisach wykonawczych zasad zwrotu różnicy 
w opłatach czynszowych, zawartego w ustawie o Służbie Więziennej. 

rzecznik ponownie zwrócił uwagę na art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 
26.04.1996 r. o Służbie Więziennej zawierający upoważnienie do okre-
ślenia zasad zwrotu różnicy w opłatach czynszowych dla funkcjona-
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riuszy Służby Więziennej oraz przypadki, w których zwrot opłaty nie 
przysługuje. przepis ten zawiera upoważnienie do uregulowania ma-
terii, która w ogóle nie jest regulowana na poziomie ustawy. ustawa 
o Służbie Więziennej nie określa bowiem istoty świadczenia polegają-
cego na zwrocie różnicy w opłatach czynszowych oraz nie wskazuje 
celu, jaki świadczenie to ma spełniać. przepis ten jest więc niezgodny 
z art. 92 ust. 2 Konstytucji. 

rzecznik nie podejmował dotąd działań zmierzających do zaskar-
żenia kwestionowanego przepisu do trybunału konstytucyjnego, bo-
wiem kolejni ministrowie Sprawiedliwości zapowiadali w korespon-
dencji prowadzonej z Rzecznikiem dokonanie odpowiednich zmian 
legislacyjnych w tym zakresie, które jednak nie zostały wprowadzone. 
Wobec powyższego rzecznik zwrócił się z prośbą o poinformowanie, 
czy toczą się prace legislacyjne dotyczące zmiany ustawy o Służbie 
Więziennej we wskazanym zakresie, a jeśli nie, to o rozważenie pilnej 
konieczności ich podjęcia. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Sprawiedliwości 
(28.03.2008 r.) poinformował, że podjęto działania zmierzające 
do umieszczenia w planie pracy rady ministrów na drugie półrocze 
2008 r. projektu nowej ustawy regulującej prawa i obowiązki funk-
cjonariuszy Służby Więziennej. W toku prac legislacyjnych nad przed-
miotową ustawą zostaną wzięte pod uwagę wątpliwości wynikające 
ze stosowania ustawy z dnia 26.04.1996 r. o Służbie Więziennej, jak 
również kwestie zasygnalizowane w wystąpieniu rzecznika. 

81. ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego (RPo-
546733-II/06) z dnia 7 lutego 2008 r. – w sprawie konieczności no-
welizacji kodeksu postępowania karnego zmierzającej do wykluczenia 
ofiar przestępstw z kręgu podmiotów, wobec których może być stoso-
wana kara porządkowa aresztu. 

W związku z kierowanymi do rzecznika skargami osób pokrzywdzo-
nych przestępstwem, wobec których w toku postępowań karnych zo-
stało wydane tytułem kary porządkowej postanowienie o zastosowaniu 
aresztu, rzecznik zwrócił się o rozważenie zainicjowania nowelizacji 
art. 287 § 2 k.p.k., zmierzającej do wykluczenia pokrzywdzonych z krę-
gu podmiotów, wobec których może być stosowana kara porządkowa 
aresztu, bądź znacznego ograniczenia takiej możliwości. po środek 
dyscyplinujący w postaci tzw. aresztu dyscyplinującego sądy sięgają 
w przypadku uchylania się pokrzywdzonych od składania zeznań. 

mimo, iż z ilości wniosków wpływających do rzecznika nie wyni-
ka, aby stosowanie wobec pokrzywdzonych aresztu było zjawiskiem 
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częstym, to jednak sam fakt możliwości stosowania wobec nich ta-
kiej kary porządkowej budzi zaniepokojenie. Wydaje się, że istnienie 
tej instytucji prawnej jest sprzeczne z treścią postanowień ramo-
wej Decyzji Rady Komisji Europejskiej z dnia 15.03.2001 r. o pozycji 
ofiar w postępowaniu karnym (2001/220/WSiSW), która nakazuje, 
aby ofiary w toku postępowania traktowane były z należytym po-
szanowaniem godności jednostki, z uwzględnieniem interesów ofia-
ry i wymaga, aby władze przesłuchiwały ofiary wyłącznie w stopniu 
koniecznym dla postępowania karnego, unikały stawiania ofiar pod 
zbędną presją i zapewniły możliwość uniknięcia kontaktu ze spraw-
cami przestępstw. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Sprawiedliwości 
(12.03.2008 r.) nie podzielił stanowiska rzecznika w zakresie wyłą-
czenia pokrzywdzonych z kręgu podmiotów, wobec których może być 
stosowana kara porządkowa aresztu. 

kara ta ma charakter wyjątkowy, zaś dodatkową gwarancją jej pra-
widłowego orzekania jest prawo świadka do zaskarżenia postanowienia 
o aresztowaniu. ponadto z art. 287 § 3 k.p.k. wynika dyrektywa naka-
zująca uchylić aresztowanie, jeżeli osoba aresztowana spełni nałożo-
ny na nią obowiązek. dodatkowe ograniczenia wynikają również z art. 
287 § 4 k.p.k., który zakazuje stosowania aresztowania do stron, ich 
obrońców i pełnomocników. pokrzywdzony w postępowaniu przygoto-
wawczym jest stroną, co wyraźnie stanowi art. 299 § 1 k.p.k. zaś w po-
stępowaniu jurysdykcyjnym pokrzywdzony, chcąc być stroną, musi 
występować w roli oskarżyciela posiłkowego, w tym samoistnego oskar-
życiela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego albo powoda cywilnego. 
tak ukształtowana kara porządkowa aresztowania nie nosi w sobie 
cech nadmiernej represyjności i stanowi środek pozwalający organowi 
procesowemu pozyskać dowód niezbędny w postępowaniu karnym.

82. ministra Sprawiedliwości (RPo-546825-V/06) z dnia 8 lu-
tego 2008 r. – w sprawie potrzeby zniesienia ustawowego obowiązku 
osobistego uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółdzielni. 

do rzecznika wpływają skargi, w których kwestionowany jest obo-
wiązek osobistego uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółdzielni, 
wynikający z ustawy z dnia 16.09.1982 r. – prawo spółdzielcze. rów-
nież w ocenie rzecznika zakaz udzielania pełnomocnictwa do udziału 
w walnym zgromadzeniu nie znajduje uzasadnienia w aktualnych wa-
runkach społeczno – gospodarczych. 

zgodnie z art. 36 § 2 prawa spółdzielczego członek spółdzielni może 
brać udział w walnym zgromadzeniu tylko osobiście, chyba że ustawa 
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stanowi inaczej. taki wyjątek dotyczy np. osób prawnych będących 
członkami spółdzielni, które biorą udział w walnym zgromadzeniu 
przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika czy też osób o ograni-
czonej zdolności do czynności prawnych lub niemających tej zdolno-
ści, które w walnym zgromadzeniu biorą udział przez swoich przed-
stawicieli ustawowych. 

W przypadku wystąpienia przeszkód natury obiektywnej np. dłu-
gotrwałej choroby, wyjazdu, brak możliwości skorzystania z instytucji 
pełnomocnictwa pozbawia członków spółdzielni prawa głosu w swo-
ich sprawach. ponadto członek spółdzielni, który dysponuje kilkoma 
lokalami w różnych spółdzielniach, a chce jednocześnie uczestniczyć 
w działalności każdej z nich, napotyka na utrudnienia w zakresie re-
alizacji swych praw członkowskich. również osoby niepełnosprawne 
mają trudności w praktycznej realizacji swych praw członkowskich. 

dopuszczenie możliwości udziału w walnych zgromadzeniach tak-
że poprzez pełnomocnika znacząco przyczyniłoby się do zwiększenia 
aktywnego udziału członków spółdzielni w życiu spółdzielni. rzecz-
nik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w tym zakresie, a także 
w razie podzielenia przedstawionych uwag, o podjęcie działań w celu 
zmiany obowiązującego stanu prawnego. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Sprawiedliwości 
(14.03.2008 r.) zgodził się co do zasady z przedstawioną w wystą-
pieniu argumentacją wskazującą na celowość stworzenia członkom 
spółdzielni możliwości ustanowienia pełnomocnika do reprezento-
wania w walnym zgromadzeniu. zmiany przepisów w tym zakresie 
powinny jednak uwzględniać specyfikę różnych typów spółdzielni. 
do zakresu właściwości ministra Sprawiedliwości należą jedynie za-
gadnienia ogólne uregulowane w ustawie z dnia 16.09.1982 r. – Pra-
wo spółdzielcze, natomiast sprawy związane z poszczególnymi ro-
dzajami spółdzielni, uregulowanymi zarówno w wyżej wymienionej 
ustawie, jak i w ustawach szczególnych, należą do właściwości in-
nych ministrów, zgodnie z ich kompetencją rzeczową. W związku 
z tym, opracowanie ewentualnych propozycji legislacyjnych poprze-
dzone być musi konsultacjami z resortami właściwymi w sprawach 
dotyczących tych spółdzielni.

83. ministra finansów (RPo-575313-XVIII/07) z dnia 8 lutego 
2008 r. – w sprawie trudności z otrzymaniem zwrotu nadpłaconej ak-
cyzy za samochód sprowadzony z unii europejskiej. 

rzecznik zetknął się z problemami, jakie mają osoby żądające 
zwrotu nadpłaconej akcyzy za samochód sprowadzony z unii euro-
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pejskiej, w związku z wyrokiem europejskiego trybunału Sprawied-
liwości z dnia 18.01.2007 r. w sprawie c-313/05, maciej brzeziński 
przeciwko Dyrektorowi Izby Celnej w Warszawie. 

zgodnie z ustawą z dnia 23.01.2004 r. o podatku akcyzowym, po-
datek akcyzowy nakładany jest w związku z nabyciem używanych po-
jazdów pochodzących z innych państw członkowskich, lecz nie jest 
nakładany w związku z nabyciem używanych pojazdów zarejestrowa-
nych już w polsce, na które to pojazdy został już nałożony przed ich 
pierwotnym zarejestrowaniem. W przypadku samochodów nowych 
lub mających mniej niż dwa lata, stawka akcyzy wynosi 3,1% lub 
13, 6% w zależności od pojemności silnika. natomiast w przypadku 
samochodów starszych niż 2 lata stawka ta może dochodzić do 65% 
podstawy opodatkowania. 

europejski trybunał Sprawiedliwości uznał, że prawo wspólnoto-
we sprzeciwia się podatkowi akcyzowemu w zakresie, w jakim kwota 
podatku nakładana na pojazdy używane starsze niż dwa lata, nabyte 
w państwie członkowskim innym niż polska, przewyższa rezydualną 
kwotę tego podatku zawartą w wartości rynkowej podobnych pojaz-
dów, które zostały zarejestrowane wcześniej w polsce. ponadto try-
bunał uznał, że nie ma podstaw ograniczenia skutku tego wyroku 
w czasie. zdaniem rzecznika, nie ma przeszkód do wydania decyzji 
w sprawie zwrotu nadpłaconego podatku akcyzowego w obecnym sta-
nie prawnym, tzn. gdy nie uchwalono jeszcze ustawy o zwrocie akcyzy 
zapłaconej z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego. organy stosu-
jące prawo, wydając rozstrzygnięcia powinny wówczas podejmować 
decyzje w oparciu o zasady wynikające z orzeczenia etS. ponadto ko-
nieczne jest niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do przedłoże-
nia Sejmowi projektu wspomnianej wyżej ustawy, w celu wykonania 
orzeczenia europejskiego trybunału Sprawiedliwości. 

84. ministra Infrastruktury (RPo-559445-V/08) z dnia 8 lute-
go 2008 r. – w sprawie dopłat z budżetu państwa do oprocentowania 
kredytów mieszkaniowych. 

Wsparcie finansowe przewidziane w ustawie z dnia 8.09.2006 r. o fi-
nansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania pole-
ga na udzieleniu przez państwo pomocy finansowej w postaci dopłat 
do oprocentowania kredytów mieszkaniowych. Wsparcie kierowane 
jest do rodzin średniozamożnych, nie posiadających jeszcze własnego 
mieszkania. 

napływające do rzecznika skargi wskazują, że przyjęty w ustawie 
wskaźnik stanowiący podstawę określenia górnego limitu ceny/kosz-
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tu, opierający się na średniej arytmetycznej dwóch ostatnio ogłasza-
nych wartości wskaźnika 1m2 wartości odtworzeniowej lokalu w gmi-
nie, na terenie której położona jest kredytowana nieruchomość, nie 
zdaje egzaminu. ustalony limit cenowy bazuje bowiem na wynikach 
badań prowadzonych przez guS odnośnie do przeciętnych kosztów 
budowy mieszkań w budownictwie wielorodzinnym i nie uwzględnia 
rzeczywistych, wysokich cen mieszkań. powoduje to, że osoby zainte-
resowane otrzymaniem dofinansowania nie mogą skorzystać z prze-
widzianej ustawą pomocy, ze względu na brak na rynku mieszkań 
spełniających przewidziane wymogi cenowe. 

rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w sprawie oraz rozważe-
nie możliwości podjęcia odpowiednich działań zmierzających do zmia-
ny obowiązujących rozwiązań prawnych w przedmiotowym zakresie 
tak, aby zapewnione były faktyczne możliwości korzystania z przewi-
dzianej w ustawie pomocy w spłacie kredytu zaciągniętego na zakup 
własnego mieszkania. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Infrastruktury (10.03.2008 
r.) zapewnił, że obecnie nie ma podstaw do krytycznej oceny skali 
i efektywności oddziaływania programu preferencyjnych kredytów 
mieszkaniowych. Wyniki wstępnego okresu funkcjonowania programu 
wykazały, że kredyty preferencyjne są zaciągane przez ludzi młodych 
(przedział wiekowy kredytobiorców to 26 do 35 lat). kredyty przezna-
czone są na finansowanie inwestycji o niewysokim metrażu – w przy-
padku lokali mieszkalnych jest to przeciętnie ok. 52,2 m2, natomiast 
domów ok. 106,9 m2. potwierdziły się założenia ustawodawcy, wg któ-
rych wsparcie miało być kierowane do mniejszych miast, miejscowo-
ści i obszarów wiejskich, dominują bowiem kredyty udzielone poza 
wielkimi aglomeracjami miejskimi i miastami wojewódzkimi (93% 
ogólnej kwoty kredytów).

Wyniki podsumowania wstępnego okresu funkcjonowania pro-
gramu preferencyjnych kredytów mieszkaniowych stały się podstawą 
do określenia kierunków zmian, jakie należałoby wprowadzić do usta-
wy w celu zwiększenia dostępności kredytów. do najistotniejszych 
propozycji zmian zaliczyć należy włączenie członków rodziny jako 
kredytobiorców w celu zwiększenia zdolności kredytowej oraz wpro-
wadzenie możliwości finansowania kredytem preferencyjnym kosztów 
zakupu mieszkania lub domu wraz z kosztami wykończenia, a także 
kosztów zakupu mieszkania wraz z kosztami remontu. Obecnie w Mi-
nisterstwie Infrastruktury trwają prace nad kształtem projektu nowe-
lizacji ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego 
mieszkania, wprowadzającej powyższe zmiany. 



101

85. ministra zdrowia (RPo-580594-X/08) z dnia 8 lutego 
2008 r. – w sprawie zakłóceń w organizacji szczepień ochronnych 
u dzieci i młodzieży. 

z dniem 1.04.2007 r. weszło w życie rozporządzenie ministra 
zdrowia z dnia 21.03.2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi 
i młodzieżą. W § 2 tego rozporządzenia został wprowadzony zapis zo-
bowiązujący pielęgniarkę lub higienistkę szkolną sprawujące profi-
laktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem do przekazania w terminie 
miesiąca od dnia wejścia w życie nowych uregulowań prawnych, leka-
rzowi sprawującemu profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem, 
tzw. kart uodpornienia, o których mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 
6.09.2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach. 

tymczasem według doniesień prasowych, po upływie pół roku 
od dnia wejścia w życie rozporządzenia, do części lekarzy pierwszego 
kontaktu nie dotarły karty szczepień uczniów. tylko w województwie 
lubelskim wskutek nieprzekazania lekarzom rodzinnym kart uodpor-
nienia, nawet kilkanaście tysięcy uczniów może mieć problemy z wy-
konaniem obowiązkowych szczepień ochronnych, ponieważ wobec 
braku kart uodpornienia nie jest możliwe wezwanie dzieci na szcze-
pienia. rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w sprawie, 
a także poinformowanie o skali i przyczynach problemów w realizacji 
szczepień ochronnych na terenie kraju oraz o podejmowanych działa-
niach zaradczych. 

rzecznik poruszył jeszcze jedną istotną kwestię. mianowicie, w obo-
wiązującym porządku prawnym, każda osoba ubezpieczona w nfz 
wybiera lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a w imieniu dzieci 
czynią to rodzice lub opiekunowie. zasadne wydaje się uzyskanie in-
formacji co do występowania oraz sposobu rozwiązywania problemów 
w realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych tych młodych lu-
dzi, którzy nie zostali zarejestrowani do żadnego lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie zdrowia (11.03.2008 r.) 
poinformował, że do czasu wejścia w życie nowych przepisów, w 11 
województwach szczepienia dzieci były wykonywane w gabinetach 
lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, a tylko w 5 województwach 
szczepienia wykonywały pielęgniarki w szkolnych gabinetach profi-
laktyki i pomocy przedlekarskiej. Wprowadzenie nowych regulacji zo-
stało podyktowane koniecznością likwidacji narastającego konfliktu 
pomiędzy lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej a pielęgniarkami 
szkolnymi w niektórych powiatach w województwie lubelskim, mało-
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polskim i częściowo w wielkopolskim, braku współpracy w zakresie 
wykonywania szczepień, a w części także zaniechania ich wykonywa-
nia. 

przyjęty kierunek zmian to nałożenie na lekarzy podstawowej opie-
ki zdrowotnej odpowiedzialności za realizację pełnej procedury szcze-
pień zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień. Sygnalizowane 
w wystąpieniu rzecznika trudności w przekazywaniu dokumentacji 
szczepień przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania le-
karzom podstawowej opieki zdrowotnej nie znajduje potwierdzenia 
w opinii konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pedia-
trycznego.

W kwestii realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej, w tym szcze-
pień ochronnych, w odniesieniu do dzieci i młodzieży, których rodzice 
(opiekunowie) nie złożyli deklaracji wyboru do lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej, ministerstwo zdrowia zwróci się do prezesa nfz 
z prośbą o wsparcie w szczegółowym rozpoznaniu problemu.

86. ministra zdrowia (RPo-580991-X/08) z dnia 8 lutego 2008 r. – 
w sprawie pilnej potrzeby podjęcia działań w zakresie zapobiegania 
chorobom przenoszonym drogą płciową. 

dane z raportu centrum diagnostyki i leczenia chorób przeno-
szonych drogą płciową Akademii medycznej w Warszawie świad-
czą o tym, że w 2006 r. doszło do dalszego pogorszenia się sytuacji 
epidemiologicznej niektórych chorób przenoszonych drogą płciową, 
co w dużej mierze jest konsekwencją złego stanu profilaktyki, diag-
nostyki i nadzoru nad chorobami wenerycznymi. zanotowano istotny 
wzrost zachorowań na kiłę nabytą. W 2006 r. w polsce zgłoszono 936 
zachorowań na wszystkie postacie kiły, o 127 przypadków więcej w po-
równaniu z rokiem 2005. W dalszym ciągu rodzą się w polsce dzieci 
z kiłą wrodzoną. W 2006 r. kiłę wrodzoną rozpoznano u 14 dzieci. 

Obecne regulacje prawne (ustawa z dnia 6.09.2001 r. o chorobach 
zakaźnych i zakażeniach) powodują ograniczenia w dostępności do le-
czenia, ponieważ nie zapewniają bezpłatnego diagnozowania, leczenia 
i kontroli po leczeniu dla wszystkich chorych. bezpłatną opiekę we-
nerologiczną mają zapewnioną osoby objęte ubezpieczeniem zdrowot-
nym. 

nadzór epidemiologiczny, w tym rejestracja chorych wenerycznie 
działa niesprawnie, ponieważ fundusze przekazywane na ten cel przez 
główny Inspektorat Sanitarny są niewystarczające, a ponadto część 
lekarzy nie dopełnia ustawowego obowiązku zgłaszania zachorowań. 
dlatego dane o zachorowaniach są niepełne. 
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mając na uwadze poważne następstwa zdrowotne i społeczne nie-
korzystnego kształtowania się sytuacji epidemiologicznej, rzecznik 
zwrócił się o spowodowanie szybkiego zweryfikowania szeroko ro-
zumianej polityki w zakresie zapobiegania chorobom szerzącym się 
drogą seksualną. Szczególnie pilne wydaje się zapewnienie środków 
finansowych koniecznych do bezpłatnego leczenia wszystkich pacjen-
tów, zwiększenia zakresu i liczby wykonywanych badań profilaktycz-
nych i odbudowania oświaty zdrowotnej. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie zdrowia (11.03.2008 r.) po-
informował, że obawy co do załamania się nadzoru epidemiologiczne-
go nad chorobami przenoszonymi drogą płciową nie znajdują potwier-
dzenia w rzeczywistości. niewątpliwie wpływ na obserwowany wzrost 
liczby zachorowań może mieć podejmowanie aktywności seksualnej 
przez grupy wiekowe wyżu demograficznego, ale również zmiany spo-
łeczne związane z czasową emigracją osób młodych oraz napływ emi-
grantów z Europy Wschodniej. 

nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości również stwierdzenie, iż 
wielkość funduszy przekazywanych przez główny Inspektorat Sanitar-
ny na wykonywanie zadań z zakresu nadzoru epidemiologicznego (tj. 
prowadzenie rejestrów zachorowań i sporządzanie raportów o zacho-
rowaniach) jest niewystarczająca, co skutkuje pogorszeniem jakości 
nadzoru. badania diagnostyczne i leczenie osób zakażonych lub podej-
rzanych o zakażenie chorobami przenoszonymi drogą płciową są finan-
sowane ze środków nfz w odniesieniu do osób ubezpieczonych, osób 
do 18 roku życia oraz kobiet w ciąży, w trakcie porodu lub połogu. 

przygotowany w głównym Inspektoracie Sanitarnym projekt no-
wej ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi (który aktualnie znajduje się w parlamencie) przewiduje przy-
wrócenie finansowania z budżetu ministra zdrowia kosztów diagnozo-
wania i leczenia osób nieubezpieczonych chorych na kiłę lub rzeżącz-
kę, w tym również uwzględniającego koszty leków. nie przewiduje się 
natomiast prowadzenia szeroko zakrojonych badań przesiewowych 
w celu wykrywania chorych na choroby weneryczne, a jedynie diag-
nozowanie osób podejrzanych o zakażenie chorobami wenerycznymi. 
W obecnej, stabilnej sytuacji epidemiologicznej chorób przenoszonych 
drogą płciową w polsce nie ma uzasadnienia do nakładania tak sze-
rokiego obowiązku. 

87. ministra Spraw wewnętrznych i administracji (RPo-
541402-II/06) z dnia 8 lutego 2008 r. – w sprawie nowego policyj-
nego systemu rejestracji skarg. 
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W wystąpieniu z dnia 18.04.2007 r. rzecznik przedstawił ministro-
wi Spraw Wewnętrznych i Administracji swoje spostrzeżenia dotyczące 
występujących niejednokrotnie w praktyce trudności w ocenie zasad-
ności rozstrzygnięć wydawanych w rezultacie przeprowadzanych postę-
powań wyjaśniających, będących następstwem skarg obywateli na nie-
właściwe traktowanie przez funkcjonariuszy policji. problemy weryfi-
kacyjne występują zwłaszcza w sytuacjach, gdy czynności stanowiące 
przedmiot zarzutu nie zostały w sposób właściwy udokumentowane. 

komenda główna policji poinformowała rzecznika pismem z dnia 
5.07.2007 r. o trwających pracach nad zmianami w policyjnym systemie 
rejestracji skarg. zgodnie z przyjętym harmonogramem, nowy system 
miał być modyfikowany i testowany do końca 2007 r., a od 2008 r. dane 
dotyczące wpływających skarg miały być wprowadzane według nowych 
zasad. Informacje te zostały potwierdzone przez ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w piśmie z 12.07.2007 r. rzecznik zwró-
cił się w związku z powyższym o poinformowanie o rezultatach modyfi-
kacji i testowania nowego policyjnego systemu rejestracji skarg. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Spraw wewnętrznych 
i administracji (12.03.2008 r.) poinformował, że komendant głów-
ny policji powołał w dniu 5.02.2008 r. zespół do opracowania planu 
działań policji w zakresie gromadzenia, przetwarzania i analizowa-
nia danych dotyczących postępowań skargowych i dyscyplinarnych 
w Policji na lata 2008-2009. Sposób gromadzenia danych zawartych 
w elektronicznym systemie rejestracji skarg i wniosków wdraża-
nym przez Departament Kontroli, Skarg i Wniosków MSWiA pozwoli 
na uzyskiwanie informacji dotyczących m.in. nadawcy pisma, rodzaju 
sprawy, numeru skargi, przedmiotu skargi, podmiotu, którego skarga 
dotyczy, dyspozycji wydanych w prowadzonych sprawach oraz wyni-
ku załatwienia skargi. W chwili obecnej prowadzone są uzgodnienia 
dotyczące technicznych możliwości przekazywania danych zawartych 
w systemie ewidencji skarg i wniosków. na tym etapie prac nie można 
szczegółowo określić terminów wdrażania nowego systemu.

88. ministra Spraw wewnętrznych i administracji (RPo-
515109-IX/05) z dnia 8 lutego 2008 r. – w sprawie nieprzyjmowa-
nia do służby kandydatów na funkcjonariuszy służb mundurowych 
ze względu na fakt posiadania przez nich podwójnego obywatelstwa. 

rzecznik zwrócił się w dniu 08.03.2006 r. do ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji o rozważenie możliwości zainicjowania 
działań legislacyjnych zmierzających do doprecyzowania przepisów 
uzależniających możliwość pełnienia służby mundurowej od statusu 
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posiadanego obywatelstwa. mSWiA podzieliło pogląd rzecznika o nie-
spójności przepisów w tym zakresie. poinformowano również, że ocze-
kiwane zmiany będą wprowadzane sukcesywnie w ramach realizacji 
poszczególnych ustaw pragmatycznych. rzecznik zwrócił się o poin-
formowanie o stanie prac legislacyjnych nad odpowiednimi projekta-
mi ustaw i przewidywanym terminie wejścia ich w życie. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Spraw wewnętrznych 
i administracji (7.03.2008 r.) poinformował, że mSWiA planuje 
w 2008 r. przeprowadzenie szerokiej debaty publicznej, mającej na celu 
wypracowanie kształtu przyszłych zmian w ustawach normujących zasa-
dy działania służb podległych mSWiA. ponadto rozważa się opracowanie 
jednego aktu prawnego regulującego pragmatykę służbową wszystkich 
formacji podległych ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
jednocześnie poinformował, że ustawą z dnia 13.04.2007 r. o zmianie 
ustawy o Straży granicznej oraz innych ustaw znowelizowano przepis 
art. 31 ust. 1 wskazując, że służbę w Straży granicznej może pełnić 
osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie. 

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

na tle indywidualnej sprawy dwóch pracowników opery śląskiej 
w bytomiu ujawnił się problem generalny związany z kwestią wy-
nagradzania pracowników instytucji kultury. W piśmie skierowa-
nym do rzecznika zainteresowani podnosili, że w związku z kształ-
tem rozdziału 2a „czas pracy w instytucjach kultury” ustawy z dnia 
25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 
a w szczególności brakiem wyłączenia stosowania art. 139 § 1 zdanie 
drugie Kodeksu pracy, niektórym pracownikom instytucji kultury na-
leży się prawo do wynagrodzenia za czas przerwy w pracy. W opinii 
rzecznika rozwiązaniem byłoby uregulowanie kwestii wynagrodzenia 
za czas przerwy w pracy na gruncie rozdziału 2a tej ustawy. 

W trakcie badania powyższej sprawy ujawniły się także wątpliwo-
ści co do upoważnienia ustawowego zawartego w art. 31 ustawy o or-
ganizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a właściwie jego 
zgodności z art. 92 ust. 1 konstytucji. zdaniem rzecznika przepisy 
ustawy nie odnoszą się do kwestii związanych z wynagrodzeniem pra-
cowników instytucji kultury, a co za tym idzie na gruncie ustawy nie 
ma zawartych „wytycznych” co do kształtu rozporządzeń wydanych 
na podstawie art. 31 ustawy. rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowi-
ska w przedstawionych sprawach. 
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Sekretarz Stanu w ministerstwie kultury i Dziedzictwa na-
rodowego (10.03.2008 r.) poinformował, że sygnalizowany problem 
zostanie uregulowany w toku planowanych na 2008 r. prac legisla-
cyjnych nad zmianą ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej.

90. ministra Infrastruktury (RPo-563719-IV/07) z dnia 8 lu-
tego 2008 r. – w sprawie zasad przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych.

do rzecznika napływają wnioski dotyczące konstytucyjności prze-
pisów ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygoto-
wania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

W postępowaniu w sprawach o wydanie decyzji o ustaleniu lokali-
zacji drogi nie zawiadamia się stron postępowania poprzez doręczenie 
pisma w trybie art. 39 k.p.a., tj. przez pocztę, pracowników organu 
lub inne upoważnione osoby lub organy, za pokwitowaniem. obwiesz-
czenie w urzędach gmin i prasie lokalnej na podstawie art. 5 ust. 5 
ustawy w związku z art. 49 k.p.a. nie zapewnia dostatecznego udziału 
stron w postępowaniu, a co za tym idzie dostatecznej ochrony prawnej 
wobec władczych form działania administracji publicznej w postaci 
ingerencji w prawo własności. decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi 
publicznej skutkuje wobec właścicieli nieruchomości objętych w ca-
łości lub w części liniami rozgraniczającymi drogi przejęciem prawa 
własności tych nieruchomości na rzecz Skarbu państwa lub jedno-
stek samorządu terytorialnego, w zależności od kategorii drogi. 

ponadto, zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy, w postępowaniu przed 
organem odwoławczym oraz przed sądem administracyjnym nie moż-
na uchylić decyzji w całości ani stwierdzić jej nieważności, gdy wadą 
dotknięta jest tylko część decyzji dotycząca odcinka drogi, nierucho-
mości, działki. przepis ten uniemożliwia organowi odwoławczemu 
uchylenie decyzji wydanej w pierwszej instancji i przekazanie sprawy 
do ponownego rozpoznania ze względu na konieczność częściowego 
powtórzenia postępowania wyjaśniającego. podobnie, wadliwa jest 
regulacja art. 31 ustawy stanowiąca, iż nie stwierdza się nieważno-
ści ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę drogi, jeżeli wniosek 
o stwierdzenie nieważności tej decyzji został złożony po upływie 14 dni 
od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, a inwestor rozpoczął 
budowę drogi. Art. 158 § 2 k.p.a. stosuje się odpowiednio. Wskazane 
regulacje naruszają konstytucyjne prawo do sądu. 

Istotnym problemem jest także brak terminu ograniczającego czas 
trwania postępowania w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczo-
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ną nieruchomość, co narusza zasadę „słusznego odszkodowania” (art. 
21 ust. 2 Konstytucji). 

minister Infrastruktury (10.03.2008 r.) poinformował, że opraco-
wany w Ministerstwie projekt nowelizacji ustawy o szczególnych zasa-
dach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
uwzględnia uwagi zgłaszane m.in. przez rzecznika. projekt noweliza-
cji jest w trakcie uzgodnień międzyresortowych. 

przewiduje się uchylenie art. 5 ust. 5 ustawy. kwestie zawiado-
mień uregulowano odmiennie od dotychczasowych zasad. na woje-
wodę albo starostę prowadzącego postępowanie w sprawie wydania 
decyzji o zezwoleniu na realizację przedsięwzięcia drogowego nałożono 
obowiązek wysłania zawiadomienia o wszczęciu postępowania wnio-
skodawcy oraz właścicielom lub użytkownikom wieczystym nierucho-
mości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji, na adres określony 
w katastrze nieruchomości. pozostałe strony postępowania będą za-
wiadamiane w drodze obwieszczeń. 

minister Infrastruktury nie zgodził się z uwagami rzecznika do-
tyczącymi ograniczeń nałożonych w art. 9 ust. 3 oraz art. 31 ustawy 
na organy odwoławcze i sądy administracyjne w zakresie orzeczeń 
reformatoryjnych i kasacyjnych. W ocenie resortu rozwiązania prze-
widziane w tych przepisach nie naruszają prawa do sądu. Stanowią 
one wyraz wyważenia interesów stron postępowania o pozwoleniu 
na budowę drogi oraz interesu społecznego polegającego na budowie 
i rozwoju sieci drogowej wyrażanego przez ogół społeczeństwa. ogra-
niczenia te są rekompensowane prawem strony do wystąpienia z rosz-
czeniami odszkodowawczymi na podstawie Kodeksu cywilnego. 

W nowelizacji zaproponowano odmienny tryb i zasady ustalania 
odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg publicz-
nych. jedną z propozycji jest, aby wysokość tego odszkodowania, 
określana była na podstawie wartości odtworzeniowej, a nie jak do-
tychczas, wartości rynkowej. to rozwiązanie oraz propozycja określe-
nia w art. 12 ustawy terminu wydania decyzji ustalającej wysokość 
odszkodowania wydają się być zgodne z oczekiwanym przez rzecznika 
kierunkiem zmian tego przepisu. 

91. Przewodniczącego krajowej Rady Sądownictwa (RPo-
579288-I/08) z dnia 8 lutego 2008 r. – w sprawie zbyt niskich upo-
sażeń sędziów.

polski wymiar sprawiedliwości, za pośrednictwem konstytucyjnego 
organu, jakim jest krajowa rada Sądownictwa, od wielu lat apelu-
je o zapewnienie dodatkowych środków finansowych pozwalających 
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na prawidłowe funkcjonowanie sądownictwa. pomimo licznych we-
zwań i protestów krajowej rady Sądownictwa i całego środowiska 
sędziowskiego, sytuacja ta do dnia dzisiejszego nie została należycie 
rozwiązana. niezadowolenie środowiska sędziowskiego z powodu zbyt 
niskich uposażeń powoduje odejście wielu sędziów z zawodu, może 
grozić paraliżem toczących się postępowań sądowych, a także spo-
wodować trudności w kształceniu aplikantów nie tylko sądowych, ale 
także adwokackich i radcowskich. mając zatem na uwadze proble-
my, z jakimi boryka się aktualnie środowisko sędziowskie i system 
wymiaru sprawiedliwości w polsce, a także realizację konstytucyjnej 
gwarancji niezawisłości sędziowskiej, która gwarantuje sędziom m.in. 
zapewnienie warunków pracy i wynagrodzenie odpowiadające godno-
ści urzędu oraz zakresowi ich obowiązków, rzecznik zwrócił się o po-
informowanie o poczynionych ustaleniach i planowanych działaniach 
krajowej rady Sądownictwa w tej sprawie. 

Przewodniczący krajowej Rady Sądownictwa (21.02.2008 r.) 
przesłał syntetyczne opracowanie obrazujące działalność krajowej 
rady Sądownictwa w przedmiocie systemu kształtowania właściwych 
wynagrodzeń sędziowskich i opracowania budżetu sądownictwa. 

92. Prezesa Głównego urzędu Statystycznego (RPo-555284-
IV/07) z dnia 8 lutego 2008 r. – w sprawie wskaźnika cen nieru-
chomości. 

z oświadczenia prezesa guS opublikowanego na stronie interneto-
wej urzędu wynika, że obliczenie wskaźnika cen nieruchomości nie jest 
możliwe, ponieważ „nie jest on mierzalną kategorią statystyczną i nie ma 
metod, by ją obliczyć”. ponadto w ocenie prezesa guS, art. 5 ustawy 
z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami „obarczony jest błęda-
mi logicznymi i merytorycznymi”, ponieważ nie określa ani struktury 
rodzajowej nieruchomości, ani rodzaju i sposobu transakcji oraz trybu 
jej zawarcia i dokumentacji, na podstawie której należałoby wymienio-
ny wskaźnik obliczyć. jako rozwiązanie prezes guS proponuje „uchy-
lenie nieprawidłowego przepisu, który wprowadził do świadomości spo-
łecznej i opinii publicznej całkowicie błędne wyobrażenie o tym, jakoby 
było możliwe obliczenie jednego wskaźnika”. problematyka ta była już 
przedmiotem wystąpienia rzecznika z dnia 28.05.2002 r. (rpo-376474-
IV/02). rzecznik chciałby podjąć w tej sprawie stosowne działania, dla-
tego zwrócił się o przekazanie bardziej szczegółowych informacji na temat 
proponowanego przez prezesa guS kierunku zmian. 

Prezes Głównego urzędu Statystycznego (03.03.2008 r.) poin-
formował, że od chwili nałożenia na prezesa guS obowiązku ogła-
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szania w drodze obwieszczenia w dzienniku urzędowym rp „monitor 
polski”, wskaźnika zmian cen nieruchomości wynikającego z art. 5 
ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, guS 
wielokrotnie podejmował próby wypracowania metodologii obliczania 
wskaźnika. brak obliczenia wartości wskaźnika zmian cen nierucho-
mości nie wynika z zaniechania realizacji obowiązku przez prezesa 
guS, lecz z zasadniczego metodologicznego błędu w regulacji powoła-
nej wyżej ustawy.

„Wskaźnik zmian cen nieruchomości” nie jest mierzalną kategorią 
statystyczną. fakt ten potwierdzają praktyka i doświadczenia innych 
krajów oraz urzędu Statystycznego unii europejskiej (eurostatu) 
i europejskiego banku centralnego (ecb). Wskaźniki zmian cen nie-
ruchomości są liczone w wielu krajach, ale wyłącznie dla standardo-
wych, dobrze zdefiniowanych rodzajów nieruchomości i wykorzysty-
wane są głównie do badań koniunktury. Wskaźniki zmian cen nieru-
chomości nigdzie nie są wykorzystywane jako mierniki ekonomiczne, 
odzwierciedlające zmianę wartości nieruchomości.

prezes guS wystąpił do ministra Infrastruktury o podjęcie stosow-
nych działań w celu skreślenia w ustawie o gospodarce nieruchomoś-
ciami art. 5, a także przepisów przejściowych – art. 227 stanowią-
cego, że do czasu ogłoszenia przez prezesa guS wskaźników zmian 
cen nieruchomości, waloryzacja będzie dokonywana przy zastosowa-
niu ogłaszanych przez prezesa guS wskaźników cen towarów i usług 
konsumpcyjnych.

93. ministra zdrowia (RPo-581156-X/08) z dnia 11 lutego 2008 r. – 
w sprawie wzrostu zachorowań na biegunki u dzieci do lat 2. 

rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w sprawie przyczyn no-
towanego od kilku lat wzrostu zachorowań na biegunki u dzieci do lat 
2 oraz o udzielenie informacji w przedmiocie podejmowanych przez 
resort środków zaradczych. 

W kolejnych latach odnotowywano systematyczne zwiększanie 
się liczby zachorowań na biegunki u dzieci do lat 2. Według wstęp-
nych danych państwowego zakładu higieny w roku 2007 odnotowa-
no 22 683 zachorowań, co oznacza wzrost o ok. 30% w porównaniu 
do roku 2005 r. ministerstwo zdrowia, wbrew opinii ekspertów, pozo-
stawało w przekonaniu, że zakażenia jelitowe w grupie wiekowej 0-2 
lata nie wykazują trendu wzrostowego, a jedynie sezonową i roczną 
zmienność, a dalsze ograniczanie częstości występowania biegunek 
tylko w niewielkim stopniu zależy od działań kontrolnych organów 
państwa.
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W konsekwencji nie podjęto na szczeblu krajowym stosownych 
działań zaradczych w zakresie nadzoru epidemiologicznego i organi-
zacji opieki nad małymi dziećmi oraz w zakresie profilaktyki i oświa-
ty zdrowotnej. o randze problemu świadczy m.in. ciężkość przebiegu 
choroby – ok. 90% tych dzieci wymaga hospitalizacji, a także nieko-
rzystny rozwój sytuacji epidemiologicznej w odniesieniu do biegunek 
u dzieci do lat 2. W 2007 r. wprowadzono do programu szczepień 
ochronnych szczepienie przeciw rotawirusom, ale tylko jako szczepie-
nia zalecane, niefinansowane ze środków znajdujących się w budżecie 
ministra zdrowia. dziecku, aby w pełni ochronić je przed biegunka-
mi rotawirusowymi należy podać dwie dawki szczepionki, co ozna-
cza wydatek ok. 700 zł. rzecznik zwrócił się również o przedstawienie 
stanowiska resortu o wprowadzeniu szczepień obowiązkowych przy-
najmniej u tych dzieci, które najbardziej narażone są na zakażenia 
rotawirusowe. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie zdrowia (14.03.2008 r.) po-
informował, że sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych, w tym 
zakażeń i zatruć pokarmowych występujących u dzieci do lat 2, jest 
przedmiotem szczegółowego nadzoru epidemiologicznego prowadzo-
nego przez organy państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wyniki kontro-
li przeprowadzanych przez organy państwowej Inspekcji Sanitarnej 
stały się podstawą do opracowania działań zaradczych na poziomie 
nadzoru sprawowanego przez kierowników zakładów opieki zdrowot-
nej, nadzoru sprawowanego przez państwową Inspekcję Sanitarną, 
a także na poziomie centralnym (minister zdrowia, główny Inspektor 
Sanitarny, nfz). 

W świetle danych z nadzoru można stwierdzić, że z wyjątkiem za-
każeń żołądkowo-jelitowych o etiologii wirusowej, nie stwierdza się 
w polsce zwiększenia zapadalności w kategorii biegunek dzieci do lat 
2. do zakażeń i zatruć pokarmowych u dzieci do lat 2 dochodzi niemal 
wyłącznie w środowisku domowym. W przypadku chorób szerzących 
się drogą pokarmową, jednym z najważniejszych elementów profi-
laktycznych w zapobieganiu ich występowania i szerzenia jest odpo-
wiednia oświata zdrowotna. działania oświatowe, zwłaszcza w zakre-
sie prawidłowego żywienia i pielęgnacji małego dziecka, realizowane 
są już na poziomie profilaktycznej opieki zdrowotnej przez lekarza ro-
dzinnego, położną środowiskową i pielęgniarkę środowiskową. 

zbyt mała liczba badań mikrobiologicznych wykonywanych do ce-
lów diagnostycznych w szpitalach wynika z niedostatecznych możli-
wości diagnostycznych, a także prawdopodobnie ze zbyt niskich środ-
ków finansowych przekazywanych szpitalom w ramach kontraktu 
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z nfz. obecnie nie przewiduje się wprowadzenia obowiązku podda-
wania się szczepieniom przeciw rotawirusom, ze względu na bardzo 
wysoki koszt szczepionek, jak też niskie koszty leczenia zwykle lekko 
przebiegających biegunek rotawirusowych. 

94. Prezesa zakładu ubezpieczeń Społecznych (RPo-575928-
III/07) z dnia 11 lutego 2008 r. – w sprawie egzekwowania przez 
organy rentowe od żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy służb 
mundurowych składek za okres wsteczny od 1 stycznia do 29 grudnia 
1999 r. z tytułu równoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej. 

do rzecznika napływają skargi od żołnierzy zawodowych oraz 
funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy rozpoczęli służbę przed 
dniem 1.01.1999 r. i na skutek błędu ustawodawcy otrzymują decy-
zje o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu w okresie od 1 stycznia 
do 29 grudnia 1999 r. w związku z prowadzeniem pozarolniczej dzia-
łalności (działalności gospodarczej). 

kwestie obowiązku ustawowego opłacania składek za okres od 1 
stycznia do 29 grudnia 1999 r. z tytułu prowadzonej działalności go-
spodarczej przez żołnierzy zawodowych i innych funkcjonariuszy 
służb mundurowych były w 2000 r. przedmiotem wystąpień rzeczni-
ka do ministra pracy i polityki Społecznej, lecz nie doczekały się do-
brego rozwiązania. W efekcie skarżącym pozostaje jedynie droga od-
woływania się od decyzji organów rentowych, nakładających na nich 
obowiązek wstecznego opłacania składek z tytułu prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej. 

zdaniem rzecznika zasadnym byłoby odstąpienie organów ren-
towych od egzekwowania wpłaty zaległych składek na ubezpiecze-
nia emerytalne i rentowe z tytułu prowadzonej równolegle działalno-
ści gospodarczej od żołnierzy zawodowych i innych funkcjonariuszy 
służb mundurowych za okres wsteczny od 1 stycznia do 29 grudnia 
1999 r. rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w tej spra-
wie. 

Prezes zakładu ubezpieczeń Społecznych (14.03.2008 r.) poin-
formował, że brak jest podstaw prawnych do odstąpienia od przy-
musowego dochodzenia należności z uwagi na fakt obowiązkowego 
podlegania ubezpieczeniom z tytułu wykonywanej pozarolniczej dzia-
łalności gospodarczej przez żołnierzy zawodowych i innych funkcjona-
riuszy służb mundurowych pozostających w służbie w dniu 1 stycznia 
1999r. i prowadzących działalność w okresie od 1 stycznia 1999r. 
do 29 grudnia 1999r. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
w przypadku nieuregulowania należnych składek, zuS zobowiąza-
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ny jest do podejmowania czynności zmierzających do ich odzyskania 
w drodze egzekucji administracyjnej lub sądowej. 

95. ministra zdrowia (RPo-230517-VII/04) z dnia 11 lutego 
2008 r. – w sprawie leczenia i terapii sprawców przestępstw o cha-
rakterze seksualnym. 

ustawą z dnia 27.07.2005 r. o zmianie ustawy – kodeks karny, 
ustawy – kodeks postępowania karnego, ustawy – kodeks karny wy-
konawczy, weszły w życie z dniem 26.09.2005 r. przepisy, które znacz-
nie rozszerzają zakres postępowania z różnymi kategoriami sprawców 
przestępstw o charakterze seksualnym. W znowelizowanym art. 72 
§ 1 i art. 95a § 1 kodeksu karnego zobowiązują one organy wymia-
ru sprawiedliwości oraz placówki opieki zdrowotnej do podejmowania 
wobec sprawców przestępstw o charakterze seksualnym odpowiednich 
przedsięwzięć prawno-karnych, organizacyjnych i leczniczo-terapeu-
tycznych. rzecznik zwracał się dwukrotnie – w 2006 i 2007 r. do mi-
nistra zdrowia w sprawie tworzenia warunków do realizacji wskaza-
nych wyżej przepisów. obowiązujące od ponad dwóch lat rozwiązania 
ustawowe, tak istotne z punktu widzenia interesu społecznego, nadal 
nie znajdują zastosowania w praktyce. nie powstały bowiem placówki 
zamknięte i leczenia ambulatoryjnego przeznaczone dla tej katego-
rii sprawców. dlatego rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w tej 
sprawie oraz określenie, jakie zostały podjęte i kiedy zostaną zakoń-
czone działania w resorcie zdrowia zmierzające do wdrożenia przepi-
sów wymienionej ustawy w omawianym zakresie. 

96. ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego (RPo-
580994-VII/08) z dnia 12 lutego 2008 r. – w sprawie przesunięcia 
terminu wejścia w życie ustawy dotyczącej dozoru elektronicznego.

z dniem 1.07.2008 r. ma wejść w życie ustawa z dnia 
7.09.2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakła-
dem karnym w systemie dozoru elektronicznego. zawarte w niej roz-
wiązania powinny wydatnie wpłynąć na racjonalizację sposobu wy-
konywania kary pozbawienia wolności w polsce, a przede wszystkim 
ograniczyć skalę przepełnienia zakładów karnych i zmniejszyć licz-
bę orzeczeń oczekujących na wykonanie. dlatego rzecznik aktywnie 
wspierał w ostatnich latach starania o wprowadzenie do praktyki do-
zoru elektronicznego nad osobami skazanymi. 

tymczasem z informacji medialnych wynika, że w resorcie spra-
wiedliwości przygotowano projekt nowelizacji wymienionej ustawy, 
w którym proponuje się przesunięcie o rok terminu wejścia jej w życie 
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(por. np. artykuł w „rzeczpospolitej” z dnia 28.01.2008 r. – „elektro-
niczne obroże odłożone na rok”). 

rzecznik zwrócił się o poinformowanie o przyczynach inicjatywy 
związanej z przesunięciem terminu wejścia w życie omawianej, a także 
poinformowanie o przebiegu przygotowań do wprowadzenia jej w życie 
oraz prognozach na przyszłość związanych ze stosowaniem systemu 
dozoru elektronicznego.

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Sprawiedliwości (20.02.2008 
r.) poinformował, że po uchwaleniu w dniu 7.09.2007 r. ustawy o wy-
konywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w sy-
stemie dozoru elektronicznego nie powstał stały zespół wykonawczy 
i nie powołano spośród kierownictwa ministerstwa Sprawiedliwości 
osoby odpowiedzialnej za wdrożenie systemu dozoru elektronicznego. 
W tej sytuacji komórkom organizacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwo-
ści nie przekazano niezbędnych ustaleń i wytycznych do przełożenia 
zapisów ustawowych na formy organizacyjne i techniczne systemu 
dozoru elektronicznego. 

obecny minister Sprawiedliwości od początku sprawowania urzę-
du nadał wysoki priorytet temu przedsięwzięciu. podjęto też decyzję 
o powierzeniu funkcji upoważnionego podmiotu dozorującego przed-
siębiorcy prywatnemu, który wyłoniony zostanie w wyniku zamówie-
nia publicznego. W styczniu 2008 r. podjęto prace legislacyjne nad 
projektem ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia 
wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. 
projekt ten znajduje się na ostatnim etapie prac przed skierowaniem 
do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów. 

minister Sprawiedliwości wyznaczył osobę odpowiedzialną 
za wdrożenie systemu w osobie podsekretarza Stanu oraz powołał ze-
spół projektowy, który z dniem 30.01.2008 r. przystąpił do realizacji 
zadań zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, tak aby w maju 
2008 r. rozpocząć postępowanie o udzielenie zamówienia publicz-
nego, a od dnia 1.09.2009 r. – z zastrzeżeniem przyjęcia przez Sejm 
nowelizacji ustawy – wdrożenie i funkcjonowanie systemu. na etapie 
wdrożeniowym zakłada się objęcie systemem grupy 3000 skazanych, 
zaś docelowo – 15 000 skazanych.

97. ministra nauki i Szkolnictwa wyższego (RPo-556183-I/07) 
z dnia 12 lutego 2008 r. – w sprawie rekrutacji na studia wyższe 
osób z tzw. starą maturą. 

rzecznik przedstawił najczęstsze problemy sygnalizowane w skar-
gach dotyczących sposobu i trybu rekrutacji na studia wyższe. nie-
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które uczelnie wprowadziły system tzw. parytetów, gdzie limit miejsc 
został podzielony proporcjonalnie pomiędzy kandydatów z tzw. starą 
i nową maturą. Wiele uczelni wyższych stosuje system tzw. przelicz-
ników, pozwalających na porównanie wyników egzaminów dojrzałości 
oraz egzaminów maturalnych. System ten budzi jednak wiele kon-
trowersji. Podstawowym kryterium rekrutacji kandydatów na studia 
powinna być ocena uzyskana bezpośrednio na egzaminie maturalnym 
lub ocena uzyskana w wyniku egzaminów wstępnych. 

ustawodawca pozostawił uczelniom wyższym możliwość organizo-
wania dodatkowych egzaminów wstępnych dla tzw. starych maturzy-
stów. niejednokrotnie egzaminy wstępne dla tzw. starych maturzystów 
zakresem materiału, a także poziomem trudności, znacznie przewyż-
szają poziom tzw. starych matur. uczelnie określają także przedmioty 
punktowane w ramach konkursu wyników egzaminów maturalnych, 
wymagając ocen z kilku przedmiotów dodatkowych, jednak nie orga-
nizują dodatkowych egzaminów dla osób z tzw. starą maturą, które 
nie miały możliwości zdawania wymaganych przedmiotów na matu-
rze. koniecznym wydaje się takie ukształtowanie systemu rekruta-
cji na uczelnie wyższe, aby szanując konstytucyjną zasadę autono-
mii szkół wyższych, zapewnić jednocześnie równy dostęp do nauki 
wszystkim grupom maturzystów.

minister nauki i Szkolnictwa wyższego (27.02.2008 r.) zwróciła 
się do rektorów szkół wyższych z prośbą o wykorzystanie uwag rzecz-
nika i przyjęcie w podejmowanych przez Senaty uczelni uchwałach re-
krutacyjnych rozwiązań, które – przy pełnym poszanowaniu autono-
mii uczelni, zapewnią równy dostęp do nauki wszystkim maturzystom. 
problem poruszony przez rzecznika stanie się także jednym z wątków 
dyskusji nad proponowanymi zmianami ustawy – Prawo o szkolnictwie 
wyższym. minister nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazała wystąpie-
nie rzecznika przewodniczącemu konferencji rektorów Akademickich 
Szkół polskich, do wykorzystania w pracach konferencji i dyskusji nad 
rozwiązaniami prawnymi problemów rekrutacji na studia. 

98. ministra zdrowia (RPo-573601-I/07) z dnia 12 lutego 
2008 r. – w sprawie sposobu i trybu rekrutacji absolwentów szkół 
średnich na akademie medyczne.

rzecznik przedstawił najczęstsze problemy sygnalizowane w skar-
gach absolwentów szkół średnich legitymujących się tzw. starą maturą, 
dotyczące utrudnionego dostępu do nauki na akademiach medycznych. 

Wiele kontrowersji budzi stosowanie tzw. przeliczników, pozwala-
jących na porównanie wyników egzaminów dojrzałości oraz egzami-
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nów maturalnych. Podstawowym kryterium rekrutacji kandydatów 
na studia powinna być ocena uzyskana bezpośrednio na egzaminie 
maturalnym lub ocena uzyskana w wyniku egzaminów wstępnych. 

ustawodawca pozostawił uczelniom wyższym możliwość organizowa-
nia dodatkowych egzaminów wstępnych dla tzw. starych maturzystów. 
W efekcie, osoby legitymujące się świadectwem dojrzałości, podobnie jak 
tzw. nowi maturzyści, mają co roku możliwość poprawienia wyniku uzy-
skanego podczas rekrutacji na daną uczelnię poprzez ponowne przystą-
pienie do egzaminu wstępnego. niejednokrotnie jednak egzaminy wstępne 
przeprowadzane przez akademie medyczne dla tzw. starych maturzystów 
zakresem materiału, a także poziomem trudności, znacznie przewyższają 
poziom tzw. nowych matur. zasadnym wydaje się takie ukształtowanie 
egzaminów wstępnych na akademie medyczne, aby zakresem przedmio-
towym, a także stopniem trudności nie różniły się znacząco od egzami-
nów zdawanych obecnie przez absolwentów szkół średnich. 

rzecznik postuluje takie ukształtowanie systemu rekrutacji 
na uczelnie medyczne, aby szanując konstytucyjną zasadę autono-
mii szkół wyższych, zapewniono równy dostęp do nauki wszystkim 
grupom maturzystów. W związku z powyższym rzecznik zwrócił się 
o przedstawienie stanowiska w sprawie. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie zdrowia (20.03.2008 r.) po-
informował, że zasady rekrutacji na kierunki medyczne prowadzone 
przez daną uczelnię zostały zatwierdzone przez senaty uczelni i po-
dane do publicznej wiadomości dla kandydatów na studia. na sku-
tek sugestii Departamentu Prawnego Ministra Edukacji narodowej 
o konieczności zachowania zasad równości konstytucyjnej w dostępie 
na studia obu grup kandydatów, egzamin dla „starych” maturzystów 
został organizacyjnie i merytorycznie możliwie jak najbardziej ujedno-
licony z nową maturą. ponadto minister zdrowia nie ma tytułu praw-
nego do interwencji w samorządne decyzje senatów uczelni i przyjętą 
procedurę, która jest zgodna z obowiązującym prawem. 

99. Prezesa urzędu ochrony konkurencji i konsumentów 
(RPo-578928-VI/08) z dnia 12 lutego 2008 r. – w sprawie dostęp-
nych na polskim rynku zabawek niebezpiecznych dla dzieci. 

Mimo podejmowanych akcji edukacyjnych oraz szerokiego nad-
zoru nad rynkiem produktów dla dzieci ze strony urzędu ochrony 
konkurencji i konsumentów oraz państwowej Inspekcji handlowej, 
na rynku pojawiają się zabawki, które mogą spowodować lub przynaj-
mniej przyczynić się do narażenia dzieci na wypadki i urazy. problem 
ten dotyczy zarówno zabawek posiadających wymagane przepisami 
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oznaczenia, jak i tych, które są zbywane z naruszeniem przepisów lub 
poza oficjalną siecią handlową. jak wskazują badania przeprowadzo-
ne przez pIh na zlecenie uokik, znaczna część (prawie 35%) zabawek 
wprowadzanych na polski rynek może być niebezpieczna dla dzieci. 

Wszystkie zabawki będące przedmiotem obrotu na rynkach państw 
członkowskich unii europejskiej powinny posiadać znak ce. dodat-
kowo konieczne jest, aby zabawki dostępne na rynku krajowym od-
powiadały normie pn-en 71. tylko takie oznakowanie, umieszczone 
na zabawce lub na opakowaniu, wskazuje, że zabawka została wypro-
dukowana zgodnie z normami bezpieczeństwa. na prezesie uokik, 
jako organie sprawującym nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem 
produktów, spoczywa szereg obowiązków w tym zakresie. doniosłą 
rolę w odniesieniu do produktów niebezpiecznych oraz podnoszenia 
świadomości społecznej odgrywa obowiązek prowadzenia przez organ 
nadzoru rejestru produktów niebezpiecznych. 

rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w tej sprawie, 
w szczególności o udzielenie informacji na temat funkcjonowania 
w polsce systemu monitorowania wypadków konsumenckich, a także 
o rozważenie możliwości podjęcia stosownych działań ukierunkowa-
nych na wprowadzenie obowiązku oznaczania znakiem zgodności pn-
En 71 zabawek sprzedawanych na rynku polskim. 

100. ministra zdrowia (RPo-578927-X/08) z dnia 13 lutego 
2008 r. – w sprawie wstrzymania przez nfz finansowania leku stoso-
wanego w profilaktyce zakażeń układu oddechowego u wcześniaków 
oraz niemowląt z grupy podwyższonego ryzyka. 

W środkach masowego przekazu pojawiły się informacje o wstrzyma-
niu przez nfz finansowania leku stosowanego w profilaktyce zakażeń 
układu oddechowego u wcześniaków oraz niemowląt z grupy podwyż-
szonego ryzyka. rzecznik zapoznał się z opiniami wybitnych specjalistów 
w dziedzinie neonatologii, w tym krajowego konsultanta ds. neonatologii, 
którzy rekomendują stosowanie tego leku u dzieci z grup zwiększone-
go ryzyka. zaprzestanie finansowania leku może wzbudzać wątpliwości 
co do przestrzegania praw dzieci do szczególnej opieki zdrowotnej. Rzecz-
nik zwrócił się o poinformowanie o stanowisku zajętym w tej sprawie. 

101. ministra nauki i Szkolnictwa wyższego (RPo-575722-
I/07) z dnia 13 lutego 2008 r. – w sprawie opłat za egzaminy po-
prawkowe pobieranych przez niektóre uczelnie. 

Wielu studentów przysyła skargi do rzecznika w sprawie opłat 
za egzaminy poprawkowe pobierane przez niektóre uczelnie. niepre-
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cyzyjne przepisy ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym prowadzą 
do tego, iż rektorzy wielu szkół niepublicznych nakazują podległym 
sobie organom pobieranie opłat od studentów. W wielu przypadkach 
obowiązek ciążący na studentach w tym zakresie nie wynika ani z re-
gulaminów studiów, ani z umów cywilnoprawnych zawieranych przez 
uczelnie ze studentem. Jest to jedynie arbitralna decyzja rektora. Wy-
daje się, iż rację ma parlament Studentów rzeczypospolitej polskiej 
podnosząc, że pobieranie dodatkowych opłat za egzaminy poprawko-
we, w sytuacji wnoszenia opłat za studia jest niedopuszczalne, sko-
ro ewentualny egzamin poprawkowy jest uznawany za element toku 
studiów. rzecznik zwrócił się o przedstawienie jednoznacznego stano-
wiska w zasygnalizowanej sprawie, w szczególności odnośnie do moż-
liwości precyzyjnego ustawowego uregulowania tego problemu.

ministra nauki i Szkolnictwa wyższego (27.02.2008 r.) poin-
formowała, że poruszony w wystąpieniu rzecznika problem będzie 
przedmiotem rozważań w toku prac nad zmianą obowiązującej ustawy 
– prawo o szkolnictwie wyższym i w tym kontekście istnieje potrzeba 
precyzyjnego ustawowego uregulowania kwestii odpłatności za usługi 
edukacyjne, poprzez określenie zamkniętego katalogu opłat pobiera-
nych zarówno przez uczelnie publiczne, jak i niepubliczne.

102. komendanta Głównego Policji (RPo-580341-II/07) z dnia 
13 lutego 2008 r. – w sprawie wyznaczania funkcjonariuszom dzien-
nych norm zatrzymania sprawców przestępstw. 

W publikacji zamieszczonej w dzienniku „Super express” z 19–
20.01.2008 r. poinformowano o działaniach Szefa Wydziału prewen-
cji komendy Wojewódzkiej policji w gdańsku, który wyznaczył funk-
cjonariuszom dzienne normy zatrzymania sprawców przestępstw. 
W związku z powyższym, rzecznik zwrócił się o polecenie zbadania, 
czy w istocie zostało wydane – i ewentualnie w oparciu o jaką pod-
stawę prawną – zarządzenie nakładające na funkcjonariuszy tego ro-
dzaju obowiązek, a nadto, czy analogiczne zarządzenia są wydawane 
w innych jednostkach Policji.

I zastępca komendanta Głównego Policji (26.02.2008 r.) poin-
formował, że informacja prasowa dotycząca wytycznych dla funkcjo-
nariuszy prewencji gdańskiej policji w sprawie zatrzymań osób na go-
rącym uczynku przestępstwa była przedmiotem wyjaśnienia w ko-
mórkach kontrolnych Policji. 

zgodnie z dokonanymi ustaleniami, pismo naczelnika Sekcji pre-
wencji komendy miejskiej policji w gdańsku skierowane do kierowni-
ków jednostek i komórek organizacyjnych tej jednostki nie zawierało 
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poleceń w zakresie realizacji przez funkcjonariuszy określonych norm 
liczbowych zatrzymanych osób. przywołane przez autora artykułu 
wskaźniki zostały zastosowane wyłącznie jako narzędzie służące zob-
razowaniu skali dynamiki zatrzymań osób przez policjantów poszcze-
gólnych jednostek i komórek komendy miejskiej policji. przełożeni 
z komendy Wojewódzkiej policji w gdańsku uznali, że sposób przed-
stawienia wartości liczbowych przez naczelnika Sekcji prewencji ko-
mendy miejskiej policji mógł spowodować niezrozumienie intencji au-
tora, zwłaszcza przez osoby niezwiązane z pragmatyką służby policyj-
nej. W związku z powyższym, I zastępca komendanta Wojewódzkiego 
policji w gdańsku zwrócił podległym służbom uwagę na konieczność 
wyeliminowania z prowadzonej korespondencji form wieloznacznych, 
utrudniających zrozumienie, a także wyznaczania norm służących 
osiąganiu zamierzonego wyniku. 

103. ministra Spraw wewnętrznych i administracji (RPo-
574720-X/07) z dnia 14 lutego 2008 r. – w sprawie niespójnych 
regulacji prawnych określających zasady powoływania kierownika 
urzędu stanu cywilnego. 

problem ten został zasygnalizowany rzecznikowi przez prezesa Sto-
warzyszenia urzędników Stanu cywilnego rzeczypospolitej polskiej. 

kierownikiem urzędu stanu cywilnego jest wójt lub burmistrz (pre-
zydent miasta). rada gminy może jednak powołać w drodze uchwały 
innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub jego zastępcę (art. 6 
ust. 3 ustawy z dnia 29.09.1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego). 
Stanowisko kierownika urzędu stanu cywilnego jest stanowiskiem 
urzędniczym, obsadzanym na podstawie mianowania. nabór na kie-
rownika urzędu stanu cywilnego jest otwarty i konkurencyjny (art. 3a 
ust. 1 ustawy z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych). 
W związku z powyższym, wyłonienie kandydata na stanowisko kie-
rownika urzędu stanu cywilnego powinno nastąpić po przeprowadze-
niu stosownej procedury naboru zakończonej wyborem jednej osoby 
i uzasadnieniem dokonanego wyboru. 

powyższe rozwiązania prawne pozostają ze sobą w pewnej kolizji. 
zdaniem rzecznika istnieje konieczność nowelizacji tych przepisów 
w kierunku pozbawienia rady gminy uprawnienia określonego w art. 
6 ust. 3 ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, gdyż rola kierow-
nika urzędu stanu cywilnego w funkcjonowaniu gminy nie uzasadnia 
konieczności współdecydowania o obsadzie tego stanowiska przez radę 
gminy. rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w sprawie 
i poinformowanie o sposobie rozwiązania przedstawionego problemu. 
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Podsekretarz Stanu w ministerstwie Spraw wewnętrznych 
i administracji (17.03.2008 r.) poinformował, że w mSWiA pod-
jęto prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy – prawo o ak-
tach stanu cywilnego oraz ustawy o pracownikach samorządowych, 
który ma na celu usankcjonowanie dokonanych w okresie od dnia 
7.08.2005 r. do dnia wejścia w życie przedmiotowej zmiany, czynno-
ści kierowników urzędów stanu cywilnego oraz ich zastępców, którzy 
zostali powołani na to stanowisko bez przeprowadzenia postępowania 
konkursowego, a także umocowania pozycji kierowników urzędu sta-
nu cywilnego na podstawie jednoznacznych przepisów prawa, z jedno-
czesnym podniesieniem wymagań kwalifikacyjnych. projekt ustawy 
znajduje się obecnie na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych i kon-
sultacji społecznych.

104. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych (RPo-
574419-VI/07) z dnia 14 lutego 2008 r. – w sprawie ograniczeń 
w zakupie drewna ustalonych przez lasy państwowe wobec określo-
nej grupy przedsiębiorców.

odpowiedzi udzielone na wcześniejsze wystąpienia w tej sprawie 
zawierają co prawda szczegółową analizę problemów rynku drzew-
nego, ale nie odnoszą się do podstawowego problemu poruszonego 
przez rzecznika, jakim jest niebezpieczeństwo zróżnicowania statusu 
przedsiębiorców działających na rynku leśno-drzewnym w zależności 
od daty rozpoczęcia przez nich prowadzenia działalności gospodar-
czej. W związku z powyższym rzecznik zwrócił się o możliwie szczegó-
łowe wyjaśnienie tej kwestii, w szczególności, czy i na jakich zasadach 
przedsiębiorstwa działające w zakresie przetwórstwa drzewnego otrzy-
mują zróżnicowaną ilość drewna. 

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych (25.03.2008 r.) po-
informował, że wszystkie firmy składające ofertę w portalu leśno-
drzewnym były oceniane na tych samych zasadach. W ramach oceny, 
jednym z czynników była ilość lat współpracy z lasami państwowymi, 
jednak współczynnik ten miał mało istotne znaczenie w ogólnej ocenie 
oferty składanej przez nabywców. ponadto mogło się zdarzyć, że nie-
które firmy otrzymywały więcej surowca drzewnego przy tej samej 
punktacji, składając swoje oferty przy małym obłożeniu na drewno 
w niektórych nadleśnictwach. 

105. Prezesa Rady ministrów, do wiadomości Szefa Służby Cel-
nej (RPo-580481-IX/08) z dnia 14 lutego 2008 r. – w sprawie akcji 
protestacyjnej celników.
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Akcja protestacyjna funkcjonariuszy Służby celnej przeprowadzo-
na na wschodnich granicach kraju spowodowała zarówno zagrożenie 
dla przestrzegania praw obywatelskich, jak i wykonywania innych 
podstawowych funkcji państwa. W wyniku powstałej sytuacji moż-
na spodziewać się pozwów o odszkodowania ze strony przewoźni-
ków. Wszelkie roszczenia w tym zakresie, o ile sądy cywilne uznają 
je za zasadne, będą musiały zostać zaspokojone ze środków Skarbu 
państwa. 

początków nieprawidłowych rozwiązań w odniesieniu do tej forma-
cji należy dopatrywać się w przeprowadzonej w 2003 r. alokacji funk-
cjonariuszy z zachodnich granic kraju na wschód. Przenosiny do no-
wych miejsc służby odbywały się w sprzeczności z unormowaniami 
w ustawie o Służbie celnej i prawem pracy. 

podczas akcji protestacyjnej funkcjonariusze zgłaszali postula-
ty, które nie zostały rozwiązane w ciągu ostatnich kilku lat. jednym 
z nich było wycofanie z obiegu prawnego art. 25 ust. 1 pkt 8a i 8b 
ustawy o Służbie celnej, nakładającego obowiązek zwalniania funk-
cjonariusza celnego ze służby w wypadku wniesienia aktu oskarżenia 
o umyślne popełnienie przestępstwa, ściganego z oskarżenia publicz-
nego bądź zastosowania tymczasowego aresztowania. ponadto, mimo 
wielokrotnych wystąpień rzecznika do ministra finansów i Sze-
fa Służby celnej nadal nie zostały wydane przepisy zabezpieczające 
prawa funkcjonariusza w przypadku niepotwierdzenia się zarzutów. 
problemem są także zbyt niskie wynagrodzenia oraz brak możliwości 
wypłaty ekwiwalentów za przepracowane nadgodziny. rzecznik zwró-
cił się o ustosunkowanie się do przedstawionych kwestii. 

Wcześniejsze wystąpienie do premiera w tej sprawie rzecznik skie-
rował w dniu 30.01.2008 r. (rpo-579877-X/08), a także do Szefa 
Służby celnej – podsekretarza Stanu w ministerstwie finansów (rpo-
580481-IX/06) z dnia 31.01.2008 r.

Podsekretarz Stanu w ministerstwie finansów (21.03.2008 r.) 
poinformował, że podjęto prace legislacyjne nad projektem usta-
wy o ustanowieniu „programu modernizacji Służby celnej w latach 
2009-2011”. przygotowywany dokument ma na celu zagwarantowa-
nie z budżetu państwa środków na coroczne doinwestowanie Służby 
celnej pozwalające na pełną realizację jej ustawowych działań. Innym 
elementem regulacji w tym akcie ma być reorganizacja i wprowadze-
nie motywacyjnego systemu wynagradzania funkcjonariuszy celnych. 
termin wejścia w życie tego aktu planowany jest na 1.01.2009 r. 

podjęto również działania mające na celu zmianę niektórych, w tym 
postulowanych przez rzecznika, zapisów ustawy o Służbie celnej. 
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W trybie pilnym przygotowano projekt zmiany ww. ustawy, w którym 
m.in. uchylone zostały zapisy art. 25 ust. 1 pkt 8a i 8b stanowiące 
podstawę do zwolnienia funkcjonariusza ze służby w przypadku wnie-
sienia przeciwko niemu aktu oskarżenia o popełnienie przestępstwa 
umyślnego, ściganego z oskarżenia publicznego oraz tymczasowego 
aresztowania. Projekt oczekuje na podpis Prezydenta RP. Ponadto 
w Ministerstwie Finansów przygotowywany jest projekt ustawy wpro-
wadzającej kompleksowe zmiany w strukturze i sposobie funkcjono-
wania Służby celnej. projekt ma być skorelowany z przygotowywaną 
ustawą o ustanowieniu „programu modernizacji Służby celnej w la-
tach 2009-2011”.

106. Prezesa Rady ministrów oraz marszałka Sejmu (RPo-
547813-II/06) z dnia 14 lutego 2008 r. – w sprawie podjęcia nie-
zbędnych działań w celu ratyfikacji przez polskę konwencji rady eu-
ropy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi. 

konwencja rady europy w sprawie działań przeciwko handlowi 
ludźmi, sporządzona w Warszawie dnia 16.05.2005 r. i tego dnia pod-
pisana przez rzeczpospolitą polską, dotychczas nie została ratyfiko-
wana, mimo jej wejścia w życie w dniu 1.02.2008 r. konwencja zmie-
rza w kierunku wzmocnienia pozycji ochrony ofiar i świadków m.in. 
w postępowaniu karnym i skutecznego ścigania sprawców handlu 
ludźmi. uwzględnia wszelkie formy handlu ludźmi i wszelkie grupy 
ofiar handlu ludźmi. 

zgodnie z konwencją, te państwa, które zostają stronami konwen-
cji, zobowiązują się do podjęcia działań zmierzających do prawidłowej 
identyfikacji osób, które stały się ofiarami handlu ludźmi, ochrony 
życia prywatnego ofiar handlu ludźmi i udzielenia koniecznej pomocy 
w odzyskaniu równowagi fizycznej, psychicznej i społecznej. co wię-
cej, zgodnie z zapisami konwencji, należy zapewnić możliwość nieka-
rania ofiar za ich udział w czynach bezprawnych w zakresie, w jakim 
były do tego zmuszone przez sprawców przestępstw. klauzula nieka-
ralności powinna zachęcić pokrzywdzonych do współpracy z policją 
i prokuraturą. rzecznik zwrócił się o podjęcie niezbędnych działań 
w celu ratyfikacji konwencji. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Spraw wewnętrznych 
i administracji (14.03.2008 r.) poinformował z upoważnienia prezesa 
rady ministrów, że z uwagi na przedterminowe wybory do parlamentu 
oraz powołanie nowego składu rady ministrów zaistniała potrzeba 
sporządzenia nowego wniosku o ratyfikację konwencji rady europy 
w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi oraz przeprowadze-
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nie ponownych uzgodnień międzyresortowych, które zakończyły się 
w dniu 11.02.2008 r. 

minister Spraw Wewnętrznych i Administracji pismem z dnia 
13.02.2008 r. skierował do Sekretarza rady ministrów za pośred-
nictwem ministra Spraw zagranicznych nowy wniosek o ratyfika-
cję konwencji. W dniu 11.03.2008 r. minister Spraw zagranicznych 
przedłożył wniosek radzie ministrów celem podjęcia uchwały. 

107. ministra zdrowia (RPo-410553-X/08) z dnia 15 lutego 
2008 r. – w sprawie reklamowania napojów alkoholowych. 

zaniepokojenie rzecznika budzi art. 131 ustawy z dnia 
26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi, regulujący reklamowanie napojów alkoholowych. nowelizacja 
z dnia 28.03.2003 r. znacznie zliberalizowała zasady reklamowania 
tych napojów.

dane przytoczone w narodowym programie zdrowia na lata 2007-
2015 wskazują, że wzrasta konsumpcja alkoholu, w szczególności 
wśród młodzieży, oraz częstotliwość niekorzystnych efektów ubocz-
nych tej konsumpcji (wzrost przyjęć do izb wytrzeźwień, kierowania 
pod wpływem alkoholu, czy przypadków przemocy domowej związanej 
z nadużywaniem alkoholu). 

polska zadeklarowała ograniczenie lub wręcz przeciwdziałanie 
promocji napojów alkoholowych oraz dołożenie szczególnych starań 
w celu zmniejszenia odsetka osób nadużywających alkoholu wśród 
młodzieży, w szeregu dokumentów – tak międzynarodowych, jak i we-
wnętrznych. niektóre państwa europejskie wprowadziły całkowity za-
kaz reklamy napojów alkoholowych (np. Islandia, norwegia) lub zakaz 
reklamy w telewizji (Francja, Finlandia, Dania, Szwecja, Szwajcaria). 

rzecznik zwrócił się o rozważenie potrzeby zmiany przepisów, 
ze szczególnym uwzględnieniem art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoho-
lizmowi. Przepis ten zezwala na prowadzenie reklamy piwa w telewizji, 
radiu, kinie i teatrze między godz. 20 a 6. ograniczenie to nie stosuje 
się do reklam prowadzonych przez organizatorów imprez sportowych. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie zdrowia (11.03.2008 r.) 
poinformował, że projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niektórych in-
nych ustaw zawiera m.in. propozycję zmiany art. 131 ustawy z dnia 
26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoho-
lizmowi, ograniczającą dopuszczalny czas emisji reklam piwa w tele-
wizji, radiu, kinie i teatrze na okres pomiędzy godz. 23 a 6. propono-
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wana zmiana ma na celu przede wszystkim ograniczenie dostępności 
reklam piwa wobec osób małoletnich. 

na rozważenie zasługuje kwestia rezygnacji z obowiązującego w wy-
mienionej ustawie zapisu umożliwiającego prowadzenie bez ograni-
czeń czasowych reklamy piwa w telewizji, radiu, kinie i teatrze przez 
organizatorów imprez sportu wyczynowego lub profesjonalnego pod-
czas trwania tych imprez. przyjęcie tego rozwiązania mogłoby jednak 
prowadzić do ograniczenia możliwości transmisji zagranicznych im-
prez sportowych, podczas których takie formy reklamy są prowadzone 
w mediach. tym samym regulacja taka mogłaby spotkać się z nega-
tywnym odbiorem społecznym. W ministerstwie zdrowia rozważana 
jest możliwość wprowadzenia ograniczeń czasowych dla emitowania 
informacji na temat sponsorowania imprez masowych przez produ-
centów i dystrybutorów napojów alkoholowych.

ponadto w odpowiedzi podzielono pogląd o konieczności rozsze-
rzania obowiązujących regulacji o kwestie związane z prowadzeniem 
reklamy i promocji napojów alkoholowych za pośrednictwem nowych 
technologii, w tym Internetu. 

108. Prokuratora krajowego – zastępcy Prokuratora General-
nego (RPo-579803-II/08) z dnia 15 lutego 2008 r. – w sprawie 
naruszenia przez prokuraturę uprawnień pokrzywdzonych w sprawie 
o molestowanie.

rzecznik zwrócił się o zbadanie prawidłowości postępowania pro-
kuratury okręgowej w białymstoku w sprawie molestowania urzędni-
czek przez prezydenta olsztyna oraz prawidłowości postępowania pro-
kuratury rejonowej olsztyn-północ, która wcześniej umorzyła śledz-
two w sprawie o gwałt dokonany na jednej z urzędniczek. rzecznik 
prosi również o udzielenie informacji o stanie wymienionych spraw. 
z treści artykułów zamieszczonych w „rzeczpospolitej” w dniach 21 
i 22 stycznia oraz 13 i 14 lutego 2008 r. wynika, że doszło do naru-
szenia przez prokuraturę okręgową w białymstoku uprawnień po-
krzywdzonych. 

zgodnie z decyzją ramową rady ue z dnia 15.03.2001 r. w spra-
wie pozycji ofiar w postępowaniu karnym, w toku każdego postępo-
wania karnego powinien być zapewniony odpowiedni poziom ochrony 
ofiarom oraz, gdzie właściwe, ich rodzinom lub osobom mającym po-
zycję zbliżoną do rodziny, w szczególności w odniesieniu do ich bez-
pieczeństwa i ochrony prywatności. zgodnie z art. 2 § 1 pkt 3 kodek-
su postępowania karnego, w toku postępowania należy uwzględniać 
prawnie chronione interesy pokrzywdzonego. 
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jednocześnie rzecznik zwrócił się z prośbą, aby w przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości ze strony konkretnych prokuratorów 
zajmujących się przedmiotową sprawą, wszczęte zostało postępowa-
nie dyscyplinarne lub zastosowane zostały sankcje służbowe. 

Prokurator krajowy – zastępca Prokuratora Generalnego 
(17.03.2008 r.) poinformował, że w ocenie prokuratora Apelacyjnego 
w białymstoku, którą podziela prokurator krajowy, w postępowaniu 
prokuratorów prokuratury okręgowej w białymstoku nie można dopa-
trzeć się naruszenia obowiązujących przepisów procedury. prokura-
tura białostocka dostrzegła – sygnalizowane przede wszystkim w pra-
sie – obawy pokrzywdzonych i innych osób o możliwość wykorzystania 
stosunków zależności i wpływania na świadków. ta okoliczność zo-
stała wzięta pod uwagę poprzez skierowanie wniosku o zastosowanie 
wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowe-
go aresztowania. W świetle poczynionych ustaleń brak jest podstaw 
do wdrażania wobec prokuratorów zajmujących się śledztwem czyn-
ności dyscyplinarnych.

109. ministra zdrowia (RPo-580790-X/08) z dnia 15 lutego 
2008 r. – w sprawie pobierania przez lekarzy ubezpieczenia zdrowot-
nego opłat za wystawienie zaświadczenia o stanie zdrowia dla celów 
świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

rzecznik zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie sprawy pobierania 
przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego opłat za wystawienie za-
świadczenia o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia 
społecznego, np. orzeczenia o niezdolności do pracy. oceny niezdol-
ności do pracy dokonuje lekarz orzecznik zuS, który wydaje decyzję 
o niezdolności do pracy na wniosek zuS lub innego uprawnionego 
podmiotu. do wniosku dołącza się dokumentację obejmującą m.in. 
zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego 
opieką lekarską znajduje się osoba, w stosunku do której ma być wy-
dane orzeczenie, wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed datą 
złożenia wniosku. 

zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej, koszty bada-
nia, wydania orzeczenia lub zaświadczenia związanego z orzekaniem 
o niezdolności do pracy dla celów rentowych, ustalaniem uprawnień 
w ramach ubezpieczeń społecznych, są finansowane przez podmiot, 
na którego zlecenie zostaje przeprowadzone badanie, wydane orzecze-
nie lub zaświadczenie. W świetle przepisów rozporządzenia regulują-
cego sposób i tryb finansowania powyższych kosztów, przez „podmiot 
zlecający” należy rozumieć podmiot zinstytucjonalizowany (np. zuS, 
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kruS, zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności). obowiązu-
jące w tym zakresie przepisy budzą wątpliwości w praktyce, i to nie 
tylko lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego. rozbieżne stanowiska pre-
zentują również nfz i zuS. W efekcie tych wątpliwości, lekarze i za-
kłady opieki zdrowotnej kosztami wystawienia zaświadczenia obcią-
żają osoby ubezpieczone. rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska 
w sprawie oraz o rozważenie możliwości doprecyzowania obowiązują-
cych w tym zakresie przepisów. 

110. Publicznego obrońcy Praw Republiki Czeskiej (RPo-
535047-III/06) z dnia 15 lutego 2008 r. – w sprawie sytuacji pol-
skich pracowników wykonujących pracę w republice czeskiej na te-
renie zakładów Škoda Auto s.a.

Sprawa dotycząca sytuacji polskich pracowników zatrudnionych 
w republice czeskiej przez firmę zetka Auto s.r.o., wykonujących 
pracę na terenie zakładów Škoda Auto s.a. w miejscowości mladà bo-
leslav, po raz kolejny stała się przedmiotem zainteresowania mediów 
w polsce. W dniu 28.01.2008 r. w „rzeczpospolitej” opublikowano ar-
tykuł pt.: „polscy pracownicy dyskryminowani w Skodzie”. W artykule 
tym poinformowano o fakcie przedłożenia przez publicznego obrońcę 
Praw czeskiej Izbie Poselskiej sprawozdania, w którym zawarto in-
formacje dotyczące przestrzegania praw pracowniczych polskich mi-
grantów zarobkowych. W związku z powyższym rzecznik zwrócił się 
z prośbą o przedstawienie informacji o obecnym stanie sprawy. 

Publiczny obrońca Praw Republiki Czeskiej (06.03.2008 r.) 
zwrócił się o przeprowadzenie kontroli przestrzegania przepisów prawa 
pracy i warunków płacowych do regionalnej Inspekcji pracy, w któ-
rej obwodzie znajduje się siedziba Agencji zatrudnienia zetka Auto 
s.r.o. z protokołu kontrolnego regionalnej Inspekcji pracy wynikało, 
że Agencja kilkakrotnie wypłacała stawki godzinowe oraz dodatki niż-
sze niż powinna była wypłacać zgodnie z ustawą i postanowieniami 
umowy zbiorowej. Pomimo stwierdzonego przewinienia administra-
cyjnego w zakresie płac, za co może być wymierzona grzywna w wy-
sokości do 1.000.000 koron (czk), regionalna Inspekcja pracy nie 
nałożyła takiej sankcji, uzasadniając decyzję tym, że Agencja współ-
pracowała podczas kontroli i spełniła działania naprawcze.

W sprawozdaniu rzecznik ocenił postępowanie regionalnej In-
spekcji pracy jako niekonsekwentne i mogące budzić obawę o nierów-
ne traktowanie. dlatego też nakazał regionalnej Inspekcji wykonanie 
ponownej kontroli warunków płacowych w Agencji zatrudnienia zet-
ka Auto i – w razie stwierdzenia niedociągnięć – wykorzystanie wszyst-
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kich środków prawnych do zabezpieczenia poszanowania prawa. 
kolejna kontrola, która odbyła się w dniu 25.10.2007 r., ponownie 
wykazała rażące i wielokrotne nieprzestrzeganie przez Agencję posta-
nowień kodeksu pracy. Inspekcja ukarała Agencję grzywną wysokości 
500.000 koron (czk). publiczny obrońca stwierdził, że kroki podjęte 
przez regionalną Inspekcję pracy są wystarczające i zakończył postę-
powanie wyjaśniające. 

poszkodowanym pracownikom można tylko doradzić, aby roszcze-
nia związane z realizacją swych praw (wyrównanie sumy wynagrodzeń 
do kwoty odpowiadającej wysokości podanej w umowie zbiorowej), 
zgłaszali indywidualnie w Agencji zatrudnienia zetka Auto, a jeżeli 
Agencja nie zaakceptuje ich postulatów, powinni wziąć pod uwagę 
drogę sądową.

111. ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego 
(RPo-547812-II/06) z dnia 15 lutego 2008 r. – w sprawie potrzeby 
wzmocnienia uprawnień procesowych ofiar przestępstw. 

W ocenie rzecznika istnieje konieczność umocnienia pozycji po-
krzywdzonego, poprzez zapewnienie mu prawa strony w postępowa-
niu jurysdykcyjnym i dostosowania przepisów kodeksu postępowania 
karnego do wymogów unii europejskiej, a dokładnie decyzji ramowej 
rady ue z dnia 15.03.2001 r. w sprawie pozycji ofiar w postępowaniu 
karnym (2001/220/WSiSW). 

rzecznik zaproponował zmianę treści art. 54 k.p.k. w taki sposób, 
aby pokrzywdzony, który nie chce działać w charakterze oskarżyciela 
posiłkowego, do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego mógł złożyć 
stosowne oświadczenie o rezygnacji z tego uprawnienia. 

rzecznik postuluje również nowelizację art. 49 § 1 k.p.k. tak, aby nie 
dochodziło do dowolnej interpretacji tego przepisu przez sądy, uznające 
niejednokrotnie, iż mimo istnienia osób, które poniosły wymierne straty 
skutkiem przestępstwa, w przypadku niektórych przestępstw pokrzyw-
dzony jest abstrakcyjny i nie istnieje dająca się wymienić z imienia i na-
zwiska ofiara przestępstwa (problem ten występuje głównie w sprawach 
dotyczących przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów i prze-
stępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości). 

112. ministra Środowiska (RPo-581675-X/08) z dnia 17 lu-
tego 2008 r. – w sprawie działań podejmowanych przez polski rząd 
w związku z planowaną budową gazociągu północnego. 

W związku z doniesieniami medialnymi o odrzuceniu przez wła-
dze szwedzkie wniosku konsorcjum nord Stream o udzielenie zgody 
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na budowę gazociągu północnego, z uwagi na brak dostatecznych 
analiz konsekwencji wybudowania gazociągu dla całego ekosystemu 
basenu morza bałtyckiego oraz nieprzeprowadzenia konsultacji z kra-
jami nad nim położonymi, rzecznik wystąpił do ministra środowiska. 
W wystąpieniu rzecznik wyraził obawy związane z budową gazociągu 
północnego, wskazując na istotne zagrożenia dla środowiska natural-
nego. rzecznik zwrócił się z prośbą o pilne poinformowanie o działa-
niach, jakie minister środowiska zamierza podjąć w związku z zaist-
niałą sytuacją. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Środowiska – Główny 
konserwator Przyrody (27.02.2008 r.) poinformował, że minister 
środowiska, zgodnie z zapisami ustawy – prawo ochrony środowiska, 
jest odpowiedzialny za zapewnienie udziału polski w postępowaniu 
w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w kon-
tekście transgranicznym. Strona polska określiła wymagania co do za-
wartości przygotowywanej przez inwestora dokumentacji oceny od-
działywania na środowisko, uwzględniając m. in. problemy poruszone 
w wystąpieniu rzecznika, takie jak: zagrożenia związane z amunicją 
zatopioną w bałtyku po drugiej wojnie światowej, zanieczyszczeniami 
zawartymi w osadach dennych, ewentualnej awarii gazociągu, w tym 
ryzyka związanego z zamachem terrorystycznym. 

po otrzymaniu dokumentacji minister środowiska zwróci się 
do Wojewody zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz Warmińsko-
mazurskiego z prośbą o zapewnienie udziału społeczeństwa w postę-
powaniu i opracowanie projektu stanowiska o oddziaływaniu przed-
sięwzięcia na środowisko. następnie minister środowiska sformułuje 
stanowisko strony polskiej dotyczące planowanego przedsięwzięcia 
i warunków jego realizacji.

Strona polska będzie mogła uczestniczyć w konsultacjach przepro-
wadzanych przez państwa pochodzenia (czyli państwa, które ze wzglę-
du na lokalizację przedsięwzięcia będą udzielać zezwoleń na budowę 
gazociągu), dotyczących potencjalnego oddziaływania transgraniczne-
go inwestycji i stosowania środków ograniczających to oddziaływa-
nie. Wyniki konsultacji powinny zostać uwzględnione w zezwoleniach 
na realizację inwestycji. 

113. ministra obrony narodowej (RPo-580583-IX/08) z dnia 
17 lutego 2008 r. – w sprawie ograniczeń w korzystaniu z transportu 
lotniczego przez kierowniczą kadrę dowódczą. 

Po tragicznym wypadku wojskowego samolotu transportowego 
cASA c 295m, do którego doszło w dniu 23.01.2008 r. pod mirosław-
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cem i śmierci 20 żołnierzy Sił powietrznych, w tym wielu dowódców 
różnych szczebli, pojawiły się liczne głosy, w tym także przedstawicieli 
ministerstwa obrony narodowej, o konieczności wprowadzenia ogra-
niczeń w korzystaniu z transportu lotniczego, szczególnie przez kie-
rowniczą kadrę dowódczą. W związku z powyższym rzecznik zwrócił 
się z pytaniem, czy zostały już podjęte działania zmierzające do ure-
gulowania tej problematyki. 

minister obrony narodowej (29.02.2008 r.) poinformował, 
że przewóz wyższych oficerów i dowództwa Wojska polskiego wojsko-
wym transportem lotniczym organizowany jest na zasadach zawar-
tych w „regulaminie lotów lotnictwa Sił zbrojnych rp”. W wyniku 
wprowadzenia z dniem 1.01.2008 r. do użytku nowej „Instrukcji or-
ganizacji lotów”, w Siłach powietrznych trwa aktualizacja pozostałych 
dokumentów regulujących problematykę wykonywania zadań przez 
lotnictwo Sił zbrojnych rp, w tym także wspomnianego regulaminu. 

mając w pamięci katastrofę samolotu transportowego pod mierosław-
cem, do czasu zakończenia procesu nowelizacji wspomnianych doku-
mentów, Szef Sztabu generalnego Wp uregulował ten rodzaj przewozów 
rozkazem nr 135/oper/Sp z dnia 5.02.2008 r. za podstawę do opraco-
wania rozkazu przyjęto założenie, podobnie jak to obowiązuje w wielu 
krajach nAto, że podczas organizacji ćwiczeń, narad, szkoleń, czy kon-
ferencji, kadra dowódcza korzysta z wojskowego transportu lotniczego. 
takie rozwiązanie wynika przede wszystkim z oszczędności czasu kadry. 
na ten cel corocznie wydzielany jest limit nalotu dla jednostek organiza-
cyjnych MOn, który zatwierdza Szef Sztabu Generalnego WP. 

114. ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPo-581140-III/08) 
z dnia 19 lutego 2008 r. – w sprawie zawodowych niespokrewnio-
nych z dzieckiem rodzin zastępczych. 

W świetle przepisów ustawy o pomocy społecznej, udzielanie po-
mocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka 
w rodzinie zastępczej, jak również wypłata wynagrodzenia tym rodzi-
nom, należą do zadań własnych powiatu. organem właściwym w po-
wyższych sprawach jest starosta odpowiedni ze względu na miejsce 
zamieszkania rodziny zastępczej. pełnienie funkcji zawodowej niespo-
krewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej wymaga uzyskania pozy-
tywnej opinii właściwego ośrodka pomocy społecznej, odbycia szkole-
nia i uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego. z rodziną, która bę-
dzie pełniła funkcję zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny 
zastępczej, starosta zawiera umowę, do której mają zastosowanie od-
powiednio przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy zlecenia. 
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Spełnienie wszystkich warunków do pełnienia funkcji rodziny za-
stępczej nie obliguje starosty do zawarcia umowy. możliwość prze-
kształcenia się rodziny zależy więc od całkowicie uznaniowej decyzji 
starosty, która nie podlega żadnej weryfikacji. pisemne poinformo-
wanie zainteresowanych, że umowa nie będzie zawarta, nie stanowi 
decyzji administracyjnej, od której służy środek odwoławczy. brak 
procedury odwoławczej w tym zakresie jest krzywdzący dla rodzin za-
stępczych, które podjęły już trud wychowania dzieci. 

W związku z konstytucyjnymi gwarancjami prawa do sądu, koniecz-
ne jest rozstrzygnięcie, czy ta sfera działań administracji może być wy-
łączona spod kognicji sądów administracyjnych. obowiązujące regula-
cje prawne nie są wystarczającym gwarantem ochrony praw rodzin za-
stępczych, jak i ochrony praw dzieci przebywających w tych rodzinach. 
rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w sprawie. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Pracy i Polityki Społecz-
nej (17.03.2008 r.) poinformowała, że w ministerstwie prowadzone 
są prace nad założeniami do ustawy o systemie opieki zastępczej nad 
dzieckiem. założenia do ustawy przewidują obligatoryjne przekształ-
cenie niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej w zawodową 
niespokrewnioną z dzieckiem rodzinę zastępczą, jeżeli rodzina wyrazi 
taką wolę i spełni warunki do pełnienia określonej funkcji rodziny 
zastępczej. na obecnym etapie prac nad projektem ustawy proponuje 
się, aby decyzje w tej sprawie były decyzjami administracyjnymi, wy-
dawanymi na podstawie jasno określonych kryteriów, po przeprowa-
dzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. planuje się przekazanie 
projektu ustawy o systemie opieki zastępczej nad dzieckiem pod ob-
rady Rady Ministrów w czerwcu 2008 r. 

115. Przewodniczącego krajowej Rady Sądownictwa (RPo-
568818-I/07) z dnia 20 lutego 2008 r. – w sprawie problemów pol-
skiego sądownictwa. 

z komunikatu prasowego zamieszczonego na stronie internetowej 
krajowej rady Sądownictwa wynika, iż spotkanie członków krajo-
wej rady Sądownictwa z prezydentem rp, które odbyło się w dniu 
30.01.2008 r., dotyczyło najistotniejszych problemów władzy sądow-
niczej. poruszono na nim m.in. sprawę powoływania na stanowiska 
sędziowskie osób przedstawionych przez krajową radę Sądowni-
ctwa, których kandydatury nie zostały zaakceptowane przez prezy-
denta rp. ponadto omówiono potrzebę stworzenia nowego modelu 
służby sędziowskiej, co jest konsekwencją wyroku trybunału kon-
stytucyjnego z dnia 24.10.2007 r. (sygn. Sk 7/06), jak również zaak-
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centowano potrzebę respektowania materialnych gwarancji niezawi-
słości sędziów oraz niezależności sądów. kwestie te, jako dotyczące 
bezpośrednio praw i wolności człowieka i obywatela, są szczególnie 
istotne w świetle konstytucyjnych zadań rzecznika praw obywatel-
skich. W związku z powyższym rzecznik zwrócił się z prośbą o poin-
formowanie o szczegółowych ustaleniach wynikających ze spotkania 
z Prezydentem RP. 

Przewodniczący krajowej Rady Sądownictwa (20.03.2008 r.) 
poinformował, że rada zaproponowała prezydentowi rp możliwość 
rozważenia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu odstąpienie 
od corocznego ustalania kwoty bazowej wynagrodzenia i wprowadze-
niu zmiany polegającej na określaniu wynagrodzenia sędziów jako 
procentowego stosunku do średniego wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej. prezydent rp wyraził akceptację proponowanych zmian, 
a ponadto poinformował o swojej woli zmiany rozporządzenia kształ-
tującego wynagrodzenia sędziowskie. 

prezydent rp poinformował, że jego zdaniem, ma on prerogaty-
wę do powoływania sędziów przy jednoznacznym braku obowiązku 
uwzględniania wniosków rady o powołanie w przypadku negatywnej 
oceny kandydata dokonanej przez prezydenta rp. krajowa rada Są-
downictwa podniosła, że nie kwestionuje faktu, iż prezydent rp jest 
organem wyłącznie władnym do wydawania postanowień w przedmio-
cie powołania na stanowisko sędziowskie. jednocześnie prezydent 
rp nie jest zdaniem rady uprawniony do oceny kandydatów na sę-
dziów. W związku z powyższym rada zwróciła się do pierwszego pre-
zesa Sądu najwyższego i prezesa naczelnego Sądu Administracyjne-
go o wystąpienie do trybunału konstytucyjnego w celu wyjaśnienia 
sporu kompetencyjnego pomiędzy prezydentem rp, a krajową radą 
Sądownictwa o prawo do merytorycznej oceny kandydatur. 

W opinii krajowej rady Sądownictwa kwestię orzekania asesorów są-
dowych można by rozwiązać bez konieczności dokonywania zmian w kon-
stytucji, wprowadzając do ustawy – prawo o ustroju sądów powszech-
nych instytucję sędziego grodzkiego (byłby to najniższy szczebel kariery 
sędziowskiej). Sędzia grodzki powoływany byłby na czas nieokreślony. 
prezydent rp wyraził wolę kolejnego spotkania, na którym rada mogłaby 
przedstawić projekt ustawy zawierającej opisywany nowy model służby 
sędziowskiej, rozwiązujący problem orzekania przez asesorów sądowych.

116. marszałka Sejmu (RPo-539146-VI/06) z dnia 21 lutego 
2008 r. – w sprawie finansowania zadania zleconego gminom związa-
nego z prowadzeniem krajowego rejestru Sądowego. 
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na mocy art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym 
rejestrze Sądowym, gminy, jako zadania zlecone, wykonują czynno-
ści związane z prowadzeniem krajowego rejestru Sadowego, polega-
jące na zapewnieniu zainteresowanym wglądu do polskiej klasyfikacji 
działalności, urzędowych formularzy wniosków wymaganych ustawą 
umożliwiających rejestrację spółek jawnych, dostępu do informacji 
o wysokości opłat, sposobie ich uiszczania oraz o właściwości miej-
scowej sądów rejestrowych. W ustawie brak natomiast regulacji do-
tyczącej przekazania środków finansowych dla realizacji tego zadania 
zleconego. 

marszałek Sejmu V kadencji przekazał wcześniejsze wystąpienie 
Rzecznika do sejmowej Komisji Finansów Publicznych oraz do Ko-
misji Samorządu terytorialnego. niestety, do końca kadencji Sejmu 
rzecznik nie został poinformowany o stanowisku w tej sprawie. mając 
na uwadze konieczność podjęcia pilnych działań w omawianej mate-
rii, rzecznik ponownie przedstawił przedmiotowy problem.

117. Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki filmowej (RPo-
569035-I/07) z dnia 22 lutego 2008 r. – w sprawie regulaminów 
niektórych festiwali filmowych, dyskryminujących autorów filmów 
ze względu na ich wiek. 

do rzecznika kierowane są skargi twórców filmowych dotyczące 
regulaminów niektórych festiwali, zawężających liczbę autorów filmów 
konkursowych do osób, które w momencie realizacji filmu nie prze-
kroczyły określonej granicy wieku. zdaniem skarżących takie uregu-
lowania stoją w sprzeczności z konstytucyjną zasadą równego dostępu 
do dóbr kultury oraz zasadą niedyskryminacji i równości wszystkich 
obywateli wobec prawa. rzecznik dostrzega potrzebę szczególnego 
wspierania młodych twórców, dla których możliwość zaprezentowania 
swego dorobku podczas np. festiwalu debiutów filmowych staje się 
niejednokrotnie jedyną szansą na rozwinięcie kariery zawodowej. jed-
nak promowanie młodego polskiego kina oraz stwarzanie warunków 
do jego rozwoju nie może odbywać się z naruszeniem zasady niedys-
kryminacji oraz równości wszystkich obywateli wobec prawa. 

niektórzy organizatorzy festiwali filmowych stosują pewne podmio-
towe ograniczenia dotyczące możliwości udziału w części konkursowej 
imprezy. Wielokrotnie cel takiego ograniczenia wynika bezpośrednio 
z nazwy lub charakteru imprezy. tymczasem do rzecznika zwracają 
się osoby, którym z uwagi na wiek odmówiono udziału w konkursie, 
bez wskazania wyraźnego celu, któremu ma służyć takie ogranicze-
nie. 
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rzecznik postuluje wprowadzenie w regulaminach festiwali filmo-
wych wyraźnej regulacji zamierzeń przyświecających organizatorom, 
a zwłaszcza celu zastosowanego zróżnicowania. pozwoli to na ograni-
czenie różnicowania sytuacji twórców filmowych wyłącznie do przypad-
ków koniecznych i uzasadnionych oraz rozwieje wątpliwości co do in-
tencji organizatorów festiwalu. rzecznik zwrócił się o poinformowanie 
o zajętym w sprawie stanowisku. 

118. wicemarszałka Sejmu (RPo-554164-I/07) z dnia 22 lute-
go 2008 r. – w sprawie wypowiedzi na temat osób o odmiennej orien-
tacji seksualnej. 

rzecznik otrzymał skargi organizacji działających na rzecz praw 
osób homoseksualnych i transgenderowych dotyczące wywiadów, ja-
kich Wicemarszałek Sejmu, Stefan niesiołowski, udzielił przedstawi-
cielom mediów. zdaniem skarżących, użyte wyrażenia oraz publicznie 
głoszone opinie naruszają prawa osób homoseksualnych oraz godzą 
w dobre imię organizacji działających na rzecz ich obrony. rzecznik 
przekazał kopię pisma Stowarzyszenia kampania przeciw homofobii 
z prośbą o ustosunkowanie się do przedstawionych kwestii. 

119. ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPo-533352-III/06) 
z dnia 22 lutego 2008 r. – w sprawie problemu umieszczania wycho-
wanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w szpitalach psychia-
trycznych. 

rzecznik dokonał analizy dokumentacji nadesłanej przez wydzia-
ły polityki społecznej 16 urzędów wojewódzkich związanej z pobytem 
wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w szpitalach 
psychiatrycznych. Wyniki analizy dokumentacji zostały przekazane 
ministrowi pracy i polityki Społecznej z prośbą o ustosunkowanie się 
do zawartych w niej wniosków, a także o podjęcie niezbędnych działań 
mających na celu skuteczne zabezpieczenie praw dzieci przebywają-
cych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

minister pracy i polityki Społecznej, w odpowiedzi z dnia 10.09.2007 
r., powiadomiła rzecznika o podjętych działaniach, a także złożyła dekla-
rację dokonania przez resort polityki społecznej analizy danych uzyska-
nych z poszczególnych urzędów wojewódzkich dotyczących pobytu dzieci 
z placówek opiekuńczo-wychowawczych w szpitalach psychiatrycznych 
w pierwszym półroczu 2007 r. W związku z powyższym rzecznik zwrócił 
się z prośbą o nadesłanie informacji o wynikach badania. 

minister Pracy i Polityki Społecznej (27.03.2008 r.) po-
informowała, że w wyniku zaleceń, przesłanych pismem z dnia 
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30.08.2007 r. Wydziałom polityki Społecznej urzędów Wojewódz-
kich, do ministerstwa pracy i polityki Społecznej wpłynęły informa-
cje, że do końca 2007 r. we wszystkich województwach odbyły się 
spotkania z dyrektorami całodobowych placówek opiekuńczo-wy-
chowawczych, na których przeprowadzono szkolenia co do procedur 
umieszczania dzieci w szpitalach psychiatrycznych. We wszystkich 
województwach, inspektorzy prowadzący nadzór nad placówkami 
opiekuńczo-wychowawczymi zbierają informacje o dzieciach kierowa-
nych do szpitali psychiatrycznych. dokumenty tych dzieci są dokład-
nie badane w czasie kontroli przeprowadzanych przez poszczególne 
urzędy Wojewódzkie w podległych im placówkach. ministerstwo pracy 
i polityki Społecznej będzie systematycznie monitorować w skali kraju 
zjawisko umieszczania wychowanków placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych w szpitalach psychiatrycznych.

120. ministra Sprawiedliwości (RPo-523562-I/08) z dnia 25 
lutego 2008 r. – w sprawie zapowiedzi powołania asesorów sądowych 
i powierzenia im funkcji sędziowskich, mimo wyroku trybunału kon-
stytucyjnego potwierdzającego niekonstytucyjność instytucji aseso-
rów sądowych. 

W prasie pojawiły się informacje na temat zapowiedzi powołania 
42 osób do pełnienia funkcji asesora sądowego i powierzenia im funk-
cji sędziowskich, mimo iż trybunał konstytucyjny potwierdził zarzuty 
co do niekonstytucyjności instytucji asesorów sądowych (wyrok z dnia 
24.10.2007 r., sygn. akt Sk 7/06). jednocześnie trybunał uznał, iż au-
tomatyczne odsunięcie asesorów sądowych od orzekania doprowadzi-
łoby do paraliżu wymiaru sprawiedliwości. Stąd utrata mocy obowią-
zującej przepisu uznanego za sprzeczny z konstytucją została odłożona 
na maksymalnie możliwy okres 18 miesięcy. oznacza to, że przepis ten 
nadal formalnie obowiązuje, jednak z momentem ogłoszenia sentencji 
wyroku upada domniemanie jego konstytucyjności. Wszystkie organy 
państwa są zatem obowiązane do powstrzymywania się od stosowania 
niekonstytucyjnych, lecz nadal obowiązujących przepisów, które mogą 
w konsekwencji doprowadzić do naruszenia praw i wolności jednostek. 

W związku z powyższym rzecznik zwrócił się o poinformowanie, 
czy po opublikowaniu wyroku trybunału we wspominanej sprawie 
będą miały miejsce – jak wynika to z informacji prasowych – liczne 
nominacje asesorskie i jakie są powody skłaniające do stosowania 
przepisów, które utraciły już domniemanie konstytucyjności. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Sprawiedliwości 
(04.03.2008 r.) poinformował, że minister Sprawiedliwości nie prze-
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widuje żadnych mianowań asesorów sądowych na podstawie art. 134 
§ 1 i art. 135 § 1 ustawy z dnia 27.07.2001 r. – prawo o ustroju są-
dów powszechnych. o powyższej decyzji zostali powiadomieni wszy-
scy prezesi sądów okręgowych, którzy wystąpili z wnioskami o mia-
nowanie asesorów sądowych. jednocześnie poinformował, że po dniu 
24.10.2007 r. tj. po wydaniu przez trybunał konstytucyjny wyroku 
stwierdzającego niezgodność art. 135 § 1 ustawy z dnia 27.07.2001 r. – 
prawo o ustroju sądów powszechnych z art. 45 ust. 1 konstytucji, 
nikt nie został mianowany asesorem sądowym.

121. Szefa kancelarii Prezesa Rady ministrów, ministra Spraw 
zagranicznych (RPo-567904-I/07) z dnia 25 lutego 2008 r. – 
w sprawie opóźnień w przygotowaniu aktów wykonawczych do ustawy 
o Karcie Polaka. 

W związku z informacjami prasowymi o poważnych opóźnieniach 
w przygotowaniu aktów wykonawczych do ustawy o Karcie Polaka (ar-
tykuł pt. „znowu czarne chmury nad kartą polaka”, rzeczpospolita 
z dnia 23.01.2008 r.), rzecznik zwrócił się do Szefa kancelarii prezesa 
Rady Ministrów o poinformowanie o aktualnym stanie prac nad ak-
tami wykonawczymi do wspomnianej ustawy. Brak aktów wykonaw-
czych spowoduje, że konsulaty nie będą przygotowane do realizacji 
zadań wynikających z ustawy o karcie polaka. W wystąpieniu do mi-
nistra Spraw zagranicznych rzecznik zwrócił się o poinformowanie 
o aktualnym stanie przygotowania konsulatów do wykonywania obo-
wiązków nałożonych na nie przez ustawę o karcie polaka. 

zastępca Szefa kancelarii Prezesa Rady ministrów (17.03.2008 
r.) zapewnił, że akty wykonawcze do ustawy o karcie polaka zostaną 
przyjęte i opublikowane przed wejściem tej ustawy w życie. rozporzą-
dzenia prezesa rady ministrów: w sprawie organizacji wewnętrznej 
i zasad funkcjonowania Rady do Spraw Polaków na Wschodzie oraz 
w sprawie warunków organizacyjnych wykonywania obsługi rady 
do Spraw polaków na Wschodzie, zostały podpisane przez prezesa 
Rady Ministrów. 

projekt rozporządzenia rady ministrów w sprawie określenia wzoru 
wniosku o przyznanie Karty Polaka oraz wzoru Karty Polaka w dniu 
18.03.2008 r. będzie przedmiotem obrad rady ministrów. obwiesz-
czenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu organizacji polskich 
lub polonijnych uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwier-
dzających aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kul-
tury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej, zostało przedłożone 
do podpisu Prezesowi Rady Ministrów. 
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Sekretarz Stanu w ministerstwie Spraw zagranicznych 
(27.03.2008 r.) zapewnił, że mSz dokłada wszelkich starań, aby na-
leżycie przygotować placówki dyplomatyczno-konsularne do realizacji 
ustawy o karcie polaka. W budżecie ministerstwa Spraw zagranicz-
nych zarezerwowano środki finansowe z przeznaczeniem na stworzenie 
dodatkowych 31 etatów konsularnych w 17 placówkach, dodatkowe 
podróże kurierskie oraz pokrycie dodatkowych kosztów administracyj-
nych. Szefowie placówek dyplomatyczno-konsularnych na Wschodzie 
otrzymali polecenie właściwego przygotowania urzędów pod względem 
technicznym do realizacji ustawy o Karcie Polaka. nowo delegowani 
konsulowie przeszli odpowiednie szkolenia. pomimo iż nie wszystkie 
placówki otrzymają dodatkowe wsparcie kadrowe, szczegółowe infor-
macje na temat procedur dotyczących przyjmowania wniosków i ich 
rozpatrywania przygotowane zostały w departamencie konsularnym 
i polonii mSz oraz rozesłane do wszystkich urzędów konsularnych.

122. ministra Gospodarki oraz Przewodniczącego Sejmowej 
komisji nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo” do spraw związa-
nych z ograniczaniem biurokracji (RPo-582311-I/08) z dnia 25 
lutego 2008 r. – w sprawie działań zmierzających do usunięcia z pol-
skiego systemu prawa tzw. „bubli prawnych”. 

rzecznik z zainteresowaniem i zadowoleniem przyjął powołanie 
przez Sejm komisji nadzwyczajnej „przyjazne państwo” do spraw 
związanych z ograniczaniem biurokracji, a także zapowiedź podjęcia 
przez ministerstwo gospodarki działań zmierzających do usunięcia 
z polskiego systemu prawa przepisów utrudniających prowadzenie 
działalności gospodarczej. 

Skuteczna ochrona praw i wolności obywatelskich, respektowa-
nie ludzkiej godności, ale też obrona prawa jako takiego są zagrożo-
ne przez „złą legislację”, której obecnie mamy w nadmiarze. propozy-
cje naprawy tego stanu muszą odnosić się jednak przede wszystkim 
do samego procesu tworzenia prawa. do najważniejszych w tym za-
kresie należy zaliczyć następujące: deregulację, wprowadzenie rze-
czywistej kontroli projektów ustawodawczych, wprowadzenie kontroli 
następczej w postaci monitorowania funkcjonowania obowiązującego 
ustawodawstwa, wprowadzenie regulacji typu sunset, która polega 
na przyjęciu zasady automatycznej utraty mocy obowiązujących ak-
tów normatywnych, o ile w określonym czasie nie zostanie wyrażona 
polityczna wola ich utrzymania, poddanie prac związanych z polityką 
tworzenia prawa kontroli prewencyjnej wyspecjalizowanego organu 
o funkcji techniczno-legislacyjnej oraz monitorującej skutki legislacji. 
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Specjalnie powołany zespół ekspercki przygotowuje pod kierunkiem 
rzecznika projekt ustawy o radzie Stanu – organie realizującym sze-
reg z wymienionych zadań. dlatego też, rzecznik wyraził gotowość 
współpracy w działaniach podejmowanych przez komisję nadzwyczaj-
ną oraz ministra gospodarki w zakresie likwidacji „bubli prawnych”.

Przewodniczący komisji nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo” 
do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji (29.02.2008 
r.) zaprosił rzecznika na wszystkie posiedzenia komisji, dziękując 
za włączenie się w działania na rzecz uproszczenia procedur nadmier-
nie formalizujących życie obywateli i utrudniających funkcjonowanie 
instytucji oraz innych podmiotów prywatnych i publicznych. 

Sekretarz Stanu w ministerstwie Gospodarki (6.03.2008 r.) poin-
formował, że ministerstwo gospodarki analizuje obecnie postulaty naj-
pilniejszych zmian w przepisach prawa gospodarczego zgłaszane przez 
organizacje przedsiębiorców i samych przedsiębiorców. na podstawie 
przeprowadzonej analizy Ministerstwo opracuje projekt ustawy derogu-
jącej, która będzie miała na celu uchylenie zbędnych przepisów i wpro-
wadzenie pewnych zmian merytorycznych w niektórych ustawach, uła-
twiających funkcjonowanie przedsiębiorcom. W związku z powyższym 
Sekretarz Stanu zwrócił się z propozycją nawiązania współpracy robo-
czej z Biurem Rzecznika w zakresie usuwania z polskiego prawodawstwa 
przepisów utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej. 

123. Prezesa Trybunału konstytucyjnego (RPo-562342-I/07) 
z dnia 25 lutego 2008 r. – w sprawie potrzeby rozstrzygnięcia przez 
trybunał konstytucyjny wątpliwości dotyczących orzeczenia w spra-
wie niektórych przepisów tzw. ustawy lustracyjnej. 

marszałek Sejmu, działając w oparciu o art. 74 ust. 1 ustawy 
z dnia 1.08.1997 r. o trybunale konstytucyjnym, wystąpił w dniu 
18.07.2007 r. do składu orzekającego, który wydał w dniu 11.05.2007 r. wy-
rok w sprawie dotyczącej kontroli konstytucyjności niektórych przepisów 
tzw. ustawy lustracyjnej oraz ustawy o Instytucie pamięci narodowej 
(sygn. akt k 2/07), o rozstrzygnięcie wątpliwości co do jego treści. z uzy-
skanych informacji wynika, że dotychczas trybunał nie zajął stanowi-
ska w przedmiocie wspomnianego wniosku. możliwie pilne ustosunko-
wanie się trybunału konstytucyjnego do wątpliwości przedstawionych 
przez marszałka Sejmu wydaje się być dodatkowo uzasadnione z uwagi 
na kolejne wnioski o stwierdzenie niezgodności z konstytucją niektórych 
przepisów ustawy z dnia 18.12.1998 r. o Instytucie pamięci narodowej 
– komisji ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu, oczekujące 
na rozpatrzenie przez trybunał konstytucyjny. 
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124. Przewodniczącego Państwowej komisji wyborczej (RPo-
578313-I/08) z dnia 25 lutego 2008 r. – w sprawie braku możli-
wości realizacji czynnego prawa wyborczego przez osoby zatrzymane 
przez policję w dniu lub na okres obejmujący dzień wyborów parla-
mentarnych.

Skargi kierowane do rzecznika przez osoby, które zostały zatrzy-
mane w trakcie ostatnich wyborów parlamentarnych dowodzą, że w ta-
kich sytuacjach oddanie głosu może być w praktyce niemożliwe. 

osoby zatrzymane przez policję na podstawie art. 244 kodeksu po-
stępowania karnego w dniu lub na okres obejmujący dzień wyborów 
parlamentarnych nie są wpisane na listy wyborców mających prze-
bywać w dniu wyborów w aresztach śledczych i zakładach karnych, 
gdyż nie można przewidzieć ich zatrzymania. z tego samego powodu 
nie wnioskują one wcześniej o wydanie zaświadczenia o prawie do gło-
sowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. 

rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska, czy obowiązujące prze-
pisy wymagają zmiany w zakresie możliwości realizacji prawa wybor-
czego przez osoby zatrzymane w opisanym trybie, a jeśli tak, to jakie 
rozwiązanie w tym zakresie najlepiej zapewniałoby osobom zatrzyma-
nym możliwość oddania głosu, przy jednoczesnym zapewnieniu pra-
widłowego przebiegu głosowania. 

Przewodniczący Państwowej komisji wyborczej (31.03.2008 r.) 
poinformował, że zatrzymanie przez policję w trybie art. 244 kodek-
su postępowania karnego nie pozbawia danej osoby konstytucyjnego 
prawa do udziału w referendum, a także czynnego i biernego prawa 
wyborczego. ustawodawca nie przewiduje jednak możliwości tworze-
nia obwodów głosowania w jednostkach organizacyjnych policji (ko-
misariatach) w celu umożliwienia głosowania osobom zatrzymanym. 
państwowa komisja Wyborcza nie widzi zaś możliwości organizacyj-
no-technicznych utworzenia takich obwodów. głosowanie osób za-
trzymanych może odbywać się zatem wyłącznie w stałych obwodach 
głosowania lub obwodach utworzonych w zakładach karnych albo 
aresztach śledczych. W ocenie państwowej komisji Wyborczej osoba 
zatrzymana chcąca wziąć udział w głosowaniu powinna złożyć wnio-
sek skierowany do zatrzymującego (policji).

ponadto, zgodnie z art. 246 ust. 1 kodeksu postępowania kar-
nego, zatrzymanemu przysługuje zażalenie do sądu, w którym za-
trzymany może domagać się zbadania zasadności, legalności oraz 
prawidłowości jego zatrzymania. W razie uznania bezzasadności lub 
nielegalności zatrzymania sąd zarządza natychmiastowe zwolnienie 
zatrzymanego.
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125. ministra Sprawiedliwości (RPo-574187-IV/07) z dnia 26 
lutego 2008 r. – w sprawie przerwanych prac nad projektem zmian 
kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 

do rzecznika zwrócili się przedstawiciele dwóch organizacji: 
Fundacji Akcja oraz Stowarzyszenia Centrum Praw Ojca i Dziecka, 
z prośbą o przeanalizowanie propozycji zmiany projektu nowelizacji 
kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu karnego w zakresie 
przepisów regulujących stosunki między rodzicami i dziećmi. rządo-
wy projekt zmian w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, o którym 
mowa w piśmie wnioskodawców, był przedmiotem prac komisji nad-
zwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach Sejmu V kadencji (druki 
sejmowe nr 1166 i 2154). Obecnie projekt ten nie jest przedmiotem 
prac Sejmu. Wobec powyższego rzecznik zwrócił się do ministra Spra-
wiedliwości o poinformowanie, czy prowadzone są prace legislacyjne 
mające na celu ponowne skierowanie projektu do parlamentu. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Sprawiedliwości 
(27.03.2008 r.) poinformował, że projekt ustawy o zmianie ustawy – 
kodeks rodzinny i opiekuńczy, przygotowany przez komisję kodyfika-
cyjną prawa cywilnego, w nieco zmodyfikowanej wersji został skiero-
wany do uzgodnień międzyresortowych. rozbieżności zostaną przed-
stawione do rozstrzygnięcia komitetowi rady ministrów. przewiduje 
się, że rozpatrzenie projektu przez rząd nastąpi w pierwszej połowie 
kwietnia 2008 r. propozycje zawarte w piśmie przedstawicieli funda-
cji Akcja oraz Stowarzyszenia Praw Ojca i Dziecka, przekazanym przy 
wystąpieniu rzecznika, zostały przedstawione komisji kodyfikacyjnej 
prawa cywilnego w celu rozważenia i ewentualnego wykorzystania 
w toku dalszych prac legislacyjnych.

126. Pełnomocnika Rządu ds. osób niepełnosprawnych – Se-
kretarza Stanu w ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (RPo-
574093-III/07) z dnia 26 lutego 2008 r. – w sprawie sposobu re-
fundacji składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych przez osoby 
niepełnosprawne. 

do rzecznika wpływają skargi od osób niepełnosprawnych prowa-
dzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które od 1.01.2008 r. zo-
stały objęte obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenia spo-
łeczne zgodnie z art. 9 ust. 4c ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych. osoby te mają prawo do refundacji skła-
dek opłaconych na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jednakże ich 
sprzeciw budzi forma rozliczeń z państwowym funduszem rehabi-
litacji osób niepełnosprawnych. refundowane składki muszą być 
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uprzednio zapłacone w pełnej wysokości do zuS (art. 25a ust. 5 usta-
wy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). 

przed dniem 1.01.2008 r. podmioty, które miały prawo do refunda-
cji składek, dokonywały tych rozliczeń w formie bezgotówkowej, tzn. 
wykazywały poszczególne kwoty w dokumentach rozliczeniowych, jed-
nakże nie były zobowiązane do wpłacania refundowanych kwot. kwoty 
te bezpośrednio do zuS wpłacał podmiot refundujący, np. państwowy 
fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. rzecznik zwrócił się 
o zajęcie stanowiska w sprawie. 

127. Szefa kancelarii Prezesa Rady ministrów (RPo-580582-
IV/08) z dnia 26 lutego 2008 r. – w sprawie pomocy państwa dla osób, 
które zmuszone są opuścić zajmowane nieruchomości, w związku z za-
sadnymi roszczeniami prawowitych właścicieli wobec Skarbu państwa. 

na mocy prawomocnego wyroku Sądu okręgowego w olsztynie 
z dnia 10.10.2007 r. dwie rodziny zostały zobowiązane do wydania 
zajmowanej dotychczas nieruchomości ich właścicielce, pani Agnes 
trawny, której prawo potwierdził Sąd najwyższy w wyroku z dnia 
13.12.2005 r. Sytuacja, w jakiej w związku z przegranymi procesami 
znalazły się wymienione rodziny stanowiła przedmiot zainteresowania 
środków masowego przekazu (por. rzeczpospolita z dnia 15.09.2006 r.,  
gazeta Wyborcza – duży format z dnia 25.06.2007 r.). m.in. te pub-
likacje sprawiły, że problem tzw. mienia poniemieckiego, a zwłaszcza 
dramat dwóch wskazanych wyżej rodzin został dostrzeżony przez po-
lityków oraz osoby sprawujące funkcje publiczne. 

rzecznik zwracał się już do premiera poprzedniego rządu (rpo-
565318-IV/07 z dnia 28.08.2007 r.) sygnalizując, że na władzach 
publicznych ciąży przynajmniej moralny obowiązek udzielenia realne-
go wsparcia osobom, które niegdyś, działając w zaufaniu do państwa, 
objęły w posiadanie określone nieruchomości, a dziś są zobligowane 
do wydania ich prawowitym właścicielom. W udzielonej rzeczniko-
wi odpowiedzi prezes rady ministrów podkreślił, że opisany problem 
znajdzie optymalne rozwiązanie, dostosowane do występujących po-
trzeb społecznych. rzecznik zwrócił się o poinformowanie, czy obecny 
rząd widzi możliwość wywiązania się z zapewnień, których udzielił 
poprzedni Prezes Rady Ministrów. 

128. komendanta Głównego Policji (RPo-580427-IX/07) 
z dnia 27 lutego 2008 r. – w sprawie postępowania kwalifikacyjnego 
do służby w policji. 
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W dniu 24.01.2008 r. na łamach dziennika „gazeta Wyborcza” 
ukazał się artykuł „policja: odrzucą bez uzasadnienia”. Istota proble-
mu przedstawionego w publikacji prasowej dotyczy tego, iż przełożeni 
właściwi w sprawie postępowania kwalifikacyjnego mogą bez uzasad-
nienia przerywać postępowania kwalifikacyjne do służby w policji. 
rzecznik zwrócił się o zbadanie przedstawionego w artykule proble-
mu, w szczególności skali tego zjawiska w kraju oraz przedstawienie 
propozycji rozwiązania zaistniałej sytuacji. 

komendant Główny Policji (21.03.2008 r.) poinformował, że ska-
la zjawiska przerywania postępowania kwalifikacyjnego w skali kraju 
jest niewielka. W 2007 r. przełożeni przerywali postępowania kwali-
fikacyjne w około 5% przypadków w skali kraju, a w 2008 r. – 2,5%. 
obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne są racjonalnie wyko-
rzystywane. 

129. ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego 
(RPo-557609-II/07) z dnia 27 lutego 2008 r. – w sprawie rozpo-
znawania zażalenia na zatrzymanie w sytuacji śmierci osoby zatrzy-
manej.

W toku podjętych przez rzecznika działań w sprawie śmierci p. bar-
bary blidy zarysował się problem dotyczący rozpoznawania zażalenia 
na zatrzymanie (lub na postanowienie prokuratora o zatrzymaniu). 
mianowicie przepisy regulujące tę kwestię mogą być zinterpretowa-
ne w ten sposób, iż śmierć zatrzymanej osoby podejrzanej uniemoż-
liwia rozpoznanie takiego zażalenia, a ponadto, iż osoby najbliższe 
nie są uprawnione do składania zażalenia na zatrzymanie w sytuacji, 
gdy osoba zatrzymana zmarła podczas lub w wyniku podejmowanych 
wobec niej działań.

przepisy kodeksu postępowania karnego dotyczące zażalenia 
na zatrzymanie znajdują zastosowanie nie tylko do zatrzymania 
„procesowego”, dokonywanego na podstawie przepisów rozdzia-
łu 27 k.p.k., ale także do zatrzymań o charakterze nieprocesowym 
(na podstawie na przykład art. 15 ust. 1 pkt 2a 3 ustawy z dnia 6 
kwietnia 1990 r. o policji, czy art. 40 ustawy z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości).

Art. 41 ust. 2 konstytucji daje każdemu pozbawionemu wolności 
nie na podstawie wyroku sądowego prawo do odwołania się do sądu 
w celu niezwłocznego ustalenia legalności tego pozbawienia wolno-
ści. przepisy kodeksu postępowania karnego ustanawiające zasady 
zażalenia na zatrzymanie stanowią wprowadzenie w życie wskazanej 
normy konstytucyjnej na poziomie ustawowym. 
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rzecznik zwrócił się o rozważenie możliwości podjęcia działań legis-
lacyjnych mających na celu wprowadzenie do kodeksu postępowania 
karnego zmian, które umożliwiłyby następcom prawnym zatrzyma-
nego, zmarłego w toku zatrzymania, uruchomienie kontroli sądowej 
tej formy pozbawienia wolności, jak również wyłączyłyby możliwość 
umorzenia postępowania w przedmiocie zażalenia na zatrzymanie 
ze względu na śmierć podejrzanego.

130. Prezesa Polskiego związku Piłki nożnej (RPo-572145-
I/07) z dnia 27 lutego 2008 r. – w sprawie stosowania przez kluby 
piłkarskie praktyk dyskryminacyjnych wobec kibiców. 

Statutowymi zadaniami pzpn są m.in. organizacja, rozwój i po-
pularyzacja sportu piłki nożnej w polsce. z kolei konstytucja w art. 
73 gwarantuje każdemu wolność korzystania z dóbr kultury. jednym 
z aspektów realizacji tego prawa jest dostęp do kultury fizycznej. 

organizatorzy imprez sportowych (kluby piłkarskie), w trosce o bez-
pieczeństwo uczestniczących w nich osób, wprowadzają do swych re-
gulaminów postanowienia, które ograniczają, a wręcz uniemożliwia-
ją udział w takiej imprezie. zastrzeżenia rzecznika budzi regulamin 
uchwalony przez klub piłkarski legia Warszawa SSA, który zastrzega 
możliwość unieważnienia wykupionego abonamentu lub innego do-
kumentu uprawniającego do wejścia na stadion, bez możliwości żą-
dania zwrotu jego kosztu, w przypadku uznania osoby na podstawie 
wcześniejszych i udokumentowanych zachowań za „znanego lub po-
tencjalnego sprawcę kłopotów”. takie postanowienia regulaminu nie 
znajdują oparcia w obowiązującym prawie. 

rzecznik otrzymuje skargi kibiców piłkarskich, którym odmawia 
się sprzedaży biletów wyłącznie ze względu na ich miejsce zamiesz-
kania. Wpływające do rzecznika skargi wskazują również na trudno-
ści z nabyciem biletów na mecze, gdy są one sprzedawane wyłącznie 
przez Internet. Ten sposób dystrybucji biletów pozbawia wielu kibi-
ców możliwości udziału w imprezach piłkarskich, przede wszystkim 
z powodu braku dostępu do Internetu, choć także, wielu internau-
tów miało problem z zalogowaniem się na stronie internetowej, gdzie 
można kupić bilety na mecze reprezentacji polski w zbliżających się 
mistrzostwach europy. rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska 
w przedstawionych kwestiach, w szczególności o zwrócenie uwagi 
klubom zrzeszonym w pzpn na wskazane problemy oraz podjęcie 
działań zmierzających do usunięcia dostrzeżonych nieprawidłowo-
ści. 
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131. komendanta Głównego Policji (RPo-581966-IX/07) z dnia 
27 lutego 2008 r. – w sprawie potrzeby wprowadzenia obowiązko-
wych badań psychologicznych dla funkcjonariuszy policji.

W dniu 9.02.2007 r. na łamach „życia Warszawy” ukazał się arty-
kuł „policjanci pod presją i bez opieki”. Istota problemu przedstawio-
nego w artykule dotyczy tego, iż po przyjęciu do służby funkcjonariu-
sze nie mają obowiązkowych badań psychologicznych. 

zgodnie z treścią § 11 pkt 8 rozporządzenia ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji z dnia 30.08.2007 r. w sprawie postępo-
wania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przy-
jęcie do służby w policji, postępowanie kwalifikacyjne obejmuje m.in. 
ustalenie przez komisję lekarską zdolności fizycznej i psychicznej 
kandydata do służby. jest to badanie obowiązkowe.

W toku pełnionej służby policjant może zostać poddany procedu-
rze określającej jego predyspozycje do służby na określonych stanowi-
skach lub w określonych komórkach organizacyjnych, poprzez prze-
prowadzenie testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego 
lub badania psychofizjologicznego. ponadto policjant może być skie-
rowany z urzędu lub na jego prośbę do komisji lekarskiej w celu okre-
ślenia stanu zdrowia oraz ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej 
do służby, jak również związku poszczególnych schorzeń ze służbą. 
jak wynika z artykułu prasowego, praktyka kierowania policjanta lub 
samoistne korzystanie przez niego z tej formy pomocy należą do rzad-
kości. nagromadzone w służbie problemy znajdują swoje odzwiercied-
lenie w relacjach rodzinnych policjanta, a w skrajnych przypadkach 
kończą się samobójstwem. W związku z powyższym rzecznik postu-
luje wprowadzenie obowiązkowych badań psychologicznych dla funk-
cjonariuszy Policji. 

komendant Główny Policji (20.03.2008 r.) poinformował o pla-
nowanej debacie na temat nowelizacji ustawy o policji. kwestia badań 
psychologicznych dla policjantów zostanie rozważona w kontekście 
ewentualnej możliwości wprowadzenia zapisów prawnych regulują-
cych tą problematykę.

132. marszałka Sejmu RP (RPo-563413-I/07) z dnia 27 lutego 
2008 r. – w sprawie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej.

zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 24.06.1999 r. o wykonywaniu 
inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, projekt ustawy, w stosun-
ku do którego postępowanie ustawodawcze nie zostało zakończone 
w trakcie kadencji Sejmu, w której został wniesiony, jest rozpatrywa-
ny przez Sejm następnej kadencji bez potrzeby ponownego wniesie-
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nia projektu ustawy. Wydaje się, że ratio legis tego przepisu polegało 
na zamiarze ustawodawcy istotnego wzmocnienia ochrony prawnej 
obywatelskiego projektu ustawy w toku procesu legislacyjnego. Pro-
jekt takiej ustawy stanowi jeden z przejawów demokracji bezpośred-
niej. Wykonywanie inicjatywy ustawodawczej przez obywateli stanowi 
niezwykle ważny instrument realizacji zasady demokratycznego pań-
stwa prawnego. należy przypuszczać, że intencją ustawodawcy było 
stworzenie szansy na rozpatrywanie obywatelskiego projektu ustawy 
przez dwie pełne kadencje Sejmu. tym samym nie wzięto pod uwagę 
przypadku, gdy kadencja Sejmu zostanie skrócona. 

W związku z powyższym rzecznik zwrócił się o rozważenie celowo-
ści wystąpienia ze stosowną inicjatywą ustawodawczą mającą na celu 
zmianę wskazanego przepisu, tak aby odstąpienie od stosowania 
zasady dyskontynuacji prac legislacyjnych uwzględniało przypadek 
skrócenia jednej z kadencji Sejmu (tej, w której projekt wniesiono 
lub następnej). okres niestosowania zasady dyskontynuacji powinien 
w takim przypadku wydłużać się o kolejną kadencję. 

133. ministra Infrastruktury (RPo-579448-V/08) z dnia 28 
lutego 2008 r. – w sprawie obowiązku zbywania przez spółdzielnie 
mieszkaniowe tzw. „mieszkań z odzysku” w trybie przetargu na usta-
nowienie odrębnej własności lokalu. 

rzecznik zasygnalizował problemy, jakie mogą powstać w wyniku 
stosowania art. 11 ust. 2 – 22 ustawy o spółdzielniach mieszkanio-
wych. 

W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa 
do lokalu mieszkalnego spółdzielnia ogłasza przetarg na ustanowienie 
odrębnej własności tego lokalu. osobie, której lokatorskie prawo wy-
gasło, spółdzielnia wypłaca wartość rynkową lokalu, jednak nie więcej 
niż uzyskała za zbycie lokalu w wyniku przetargu. Warunkiem wypła-
ty jest opróżnienie lokalu. przepisy te nie będą mogły zostać zastoso-
wane, gdy nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny. Wówczas 
osoba uprawniona, pomimo opróżnienia mieszkania, nie będzie mogła 
otrzymać należnej kwoty. Spółdzielnia natomiast nie będzie mogła za-
dysponować opróżnionym lokalem, w związku z czym finansowy cię-
żar jego utrzymania obciąży wszystkich członków spółdzielni. 

z kolei zgodnie z art. 11 ust. 2 2 ustawy, w przypadku wygaśnięcia 
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu obciążonego spłatą kredy-
tu zaciągniętego przez spółdzielnię na jego budowę, spółdzielnia może 
z uzyskanej w wyniku przetargu kwoty potrącić zadłużenie kredytowe. 
W sytuacji, gdy kwota uzyskana od osoby, która nabyła lokal w wyniku 
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przetargu jest niższa niż zadłużenie kredytowe, różnica pomiędzy uzy-
skaną kwotą a niespłaconym obciążeniem kredytowym stanowi stratę 
spółdzielni, której skutki będą ponosić wszyscy członkowie. 

powstaje zatem wątpliwość, czy skutki wprowadzonej regula-
cji są zgodne z celem, dla realizacji którego została ona uchwalona. 
rzecznik zwrócił się o rozważenie konieczności zmiany omówionych 
przepisów. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Infrastruktury (21.03.2008 r.)  
podzielił pogląd rzecznika o niekorzystnych dla spółdzielni mieszka-
niowych skutkach stosowania w praktyce art. 11 ust. 2 – 22 ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych. projekt nowelizacji ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych powinien być przygotowany po orzecze-
niach trybunału konstytucyjnego wydanych po rozpoznaniu wnio-
sków rzecznika oraz grupy posłów na Sejm rp VI kadencji o stwier-
dzenie niezgodności z konstytucją rp niektórych jej przepisów.

134. ministra Spraw wewnętrznych i administracji (RPo-
582767-X/08) z dnia 29 lutego 2008 r. – w sprawie działań podej-
mowanych przez funkcjonariuszy ministerstwa bezpieczeństwa pub-
licznego Socjalistycznej republiki Wietnamu wobec przebywających 
w polsce obywateli tego państwa. 

rzecznik wyraził zaniepokojenie treścią publikacji prasowych za-
mieszczonych w gazecie Wyborczej, dotyczących działań podejmowa-
nych przez funkcjonariuszy ministerstwa bezpieczeństwa publiczne-
go Socjalistycznej republiki Wietnamu wobec obywateli tego państwa 
przebywających na terytorium polski. 

z informacji prasowych wynika, iż na podstawie umowy o wza-
jemnym przekazywaniu obywateli, podpisanej w 2004 r. pomiędzy 
rzeczypospolitą polską a republiką Wietnamu, funkcjonariusze 
wietnamskich służb bezpieczeństwa przesłuchują przebywających 
w polsce obywateli Wietnamu. poza potwierdzaniem tożsamości cu-
dzoziemców, przesłuchania te służą organom bezpieczeństwa do ba-
dania działalności politycznej i opozycyjnej osób przesłuchiwanych. 
Autorzy publikacji sygnalizują także, iż przesłuchaniom poddawani 
są cudzoziemcy ubiegający się w polsce o nadanie statusu uchodźcy. 
rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie, 
w szczególności o wskazanie, w jakich przypadkach służby podległe 
mSWiA dopuszczają przesłuchiwanie obywateli Wietnamu przez funk-
cjonariuszy organów bezpieczeństwa tego kraju. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Spraw wewnętrznych 
i administracji (20.03.2008 r.) poinformował, że działania opisane 



145

w wystąpieniu dotyczą czynności prowadzonych w trakcie postępowa-
nia w sprawie wydalenia cudzoziemca z terytorium rp i mają na celu 
potwierdzenie danych osobowych oraz uzyskanie dokumentu podró-
ży cudzoziemca, wobec którego została wydana decyzja o wydaleniu. 
podstawę prawną czynności podjętych wobec cudzoziemców dekla-
rujących obywatelstwo wietnamskie, mających miejsce w dniach 18-
22.02.2008 r., stanowi art. 7 umowy między rządem rp a rządem 
Socjalistycznej Republiki Wietnamu o przekazywaniu i przyjmowaniu 
obywateli obu państw, podpisanej w hanoi w dniu 22.04.2004 r. (tzw. 
umowa o readmisji) oraz art. 4 ust. 7 protokołu w sprawie wykony-
wania umowy o readmisji stanowiącego jej integralną część. zgodnie 
z art. 6 ust. 1 a ww. protokołu wykonawczego właściwym organem 
do wykonywania umowy o readmisji i protokołu wykonawczego jest 
dla Strony wietnamskiej urząd kontroli ruchu granicznego minister-
stwa bezpieczeństwa publicznego Wietnamu. pracownicy tego urzędu 
zostali zaproszeni przez Stronę polską i brali udział w przesłucha-
niach. 

mSWiA nie są znane przypadki zastraszania cudzoziemców przez 
pracowników urzędu kontroli ruchu granicznego mbp Wietna-
mu podczas przesłuchań. organizacja przesłuchań, w szczególności 
umiejscowienie i stały wgląd do pokoi przesłuchań, obecność funk-
cjonariuszy Straży granicznej i tłumacza na potrzeby strony polskiej, 
wykluczała możliwość zaistnienia takich sytuacji. ponadto żaden 
z przesłuchiwanych cudzoziemców nie złożył skargi, chociażby ustnej, 
na przebieg i treść przesłuchań. W odpowiedzi podkreślono, iż tego 
rodzaju czynności nie przeprowadza się z udziałem cudzoziemców, 
wobec których toczy się postępowanie o nadanie statusu uchodźcy.

135. Prezesa Polskiego komitetu normalizacyjnego (RPo-
572394-I/07) z dnia 1 marca 2008 r. – w sprawie charakteru praw-
nego Polskiej normy. 

rzecznik wyraźnie zaznaczył we wcześniejszym wystąpieniu z dnia 
8.01.2008 r., że polska norma nie jest udostępniana w trybie ustawy 
z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W jego opinii 
jednak, stanowi ona informację publiczną w rozumieniu art. 61 kon-
stytucji, którego zakres zastosowania jest szerszy niż samej ustawy. 
Polska norma, na mocy art. 4 pkt 1 ustawy o normalizacji, jest jawna 
i powszechnie dostępna. jest więc udostępniona na podstawie tego 
aktu prawnego i nie ma konieczności stosowania do niej przepisów 
ustawy o dostępie do informacji publicznej. nie zmienia to jednak fak-
tu, iż normy mają charakter informacji o działalności organów władzy 
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publicznej. Art. 61 konstytucji wyraźnie stanowi, iż prawo uzyskiwa-
nia takich informacji obejmuje również działania innych jednostek 
organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy 
publicznej. dotyczy to również komitetów technicznych, których za-
dania określa ustawa o normalizacji, a tym bardziej działań polskiego 
komitetu normalizacyjnego, który na podstawie treści polskich norm 
wydaje certyfikaty zgodności z polską normą. tymczasem udzielenie 
pełnej informacji o działalności komitetu w zakresie wydawania tych 
certyfikatów wymaga również podania informacji o treści samych 
norm. 

rzecznik nadal uważa, iż sytuacją pożądaną byłoby, aby teksty 
wszystkich norm były dostępne w języku polskim. W związku z po-
wyższym poprosił o informację, czy możliwe jest stopniowe opracowy-
wanie tłumaczeń norm tak, aby w dłuższej perspektywie czasu przy-
najmniej te powszechnie stosowane w polsce normy były dostępne 
w języku polskim. 

Prezes Polskiego komitetu normalizacyjnego (25.03.2008 r.) 
poinformował, że art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 12.09.2002 r. o normali-
zacji stanowi, że w normalizacji krajowej stosuje się m. in. zasadę jaw-
ności (jawne są prace normalizacyjne, kryteria ich prowadzenia, oraz 
każdy może się dowiedzieć, co jest ich przedmiotem i jaki jest ich stan 
zaawansowania) i powszechnej dostępności (dostępność wszystkich 
zainteresowanych podmiotów do uczestnictwa w pracach normaliza-
cyjnych na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie 
obowiązującego i przepisach wewnętrznych pkn). prezes pkn ponow-
nie podkreślił, że art. 61 konstytucji nie ma zastosowania do polskich 
norm. jednocześnie zaznaczył, że polskie normy nie są efektem wy-
konywania przez pkn zadań władzy publicznej, lecz efektem pracy ko-
mitetów technicznych. Prezes PKn nie ma prawa ingerowania w prace 
merytoryczne komitetów. Informacją publiczną w rozumieniu art. 61 
konstytucji oraz ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej objęta jest działalność pkn jako państwowej jednostki or-
ganizacyjnej, a zatem zasad jej funkcjonowania, finansowania, pro-
wadzenia badań i przygotowywania projektów norm itd.

W pierwszej kolejności tłumaczone są normy zharmonizowane, któ-
re są najbardziej powszechnie stosowane w polsce. mając na względzie 
dbałość o finanse publiczne nie są tłumaczone normy, wobec których 
występuje całkowity brak zainteresowania lub zainteresowanie jest 
znikome, albo też użytkownicy norm preferują język oryginału (ma 
to miejsce zwłaszcza w obszarze nowych technologii).
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136. ministra Edukacji narodowej (RPo-478004-III/04) z dnia 
3 marca 2008 r. – w sprawie potrzeby wydania nowego rozporządze-
nia regulującego tryb postępowania dyscyplinarnego dla nauczycieli. 

nawiązując do odpowiedzi otrzymanej w dniu 31.01.2008 r. na wcześ-
niejsze wystąpienie w tej sprawie, rzecznik podtrzymał stanowisko 
co do utraty mocy obowiązującej rozporządzenia ministra edukacji 
narodowej z dnia 22.01.1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych 
dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego. rozporządzenie 
to zostało wydane na podstawie art. 85 ustawy z dnia 26.01.1982 r. – 
Karta nauczyciela. 

zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 18.02.2000 r. o zmianie ustawy 
– karta nauczyciela oraz o zmianie niektórych ustaw, przyjęto za-
pis, który spowodował utratę mocy obowiązującej wszystkich przepi-
sów wykonawczych przewidzianych w ustawie, o której mowa w art. 
1 (tj. w karcie nauczyciela), a nie w ustawie zmieniającej z dnia 
18.02.2000 r., po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy 
zmieniającej, który to upływ, z pewnymi wyjątkami, nastąpił w dniu 
6.10.2000 r. tym samym w ocenie rzecznika na podstawie wyraźnej 
dyspozycji ustawodawcy z tą datą utraciło moc obowiązującą przed-
miotowe rozporządzeniem a w jego miejsce – mimo istniejącego upo-
ważnienia ustawowego – nie został wydany nowy akt wykonawczy. 
W związku z powyższym rzecznik zwrócił się o wydanie aktu wyko-
nawczego na podstawie art. 85 ustawy – Karta nauczyciela. 

137. ministra Sprawiedliwości (RPo-576185-IX/07) z dnia 3 
marca 2008 r. – w sprawie nadmiernego obciążania policji przez sądy 
i prokuratury doręczaniem przesyłek urzędowych.

W dniu 7.12.2007 r. na łamach dziennika „życie Warszawy” uka-
zał się artykuł „dzielnicowi na posyłki”, z którego wynikało, że sądy 
i prokuratury nadmiernie wykorzystują funkcjonariuszy policji do do-
konywania doręczeń przesyłek urzędowych. 

W odpowiedzi na wystąpienie rzecznika z dnia 21.01.2008 r. skie-
rowane w tej sprawie do komendanta głównego policji wskazano, iż 
w grudniu 2007 r. w komendzie głównej policji została opracowana in-
formacja dotycząca obciążenia dzielnicowych realizacją wybranych czyn-
ności zlecanych przez sądy i prokuratury, komórki organizacyjne policji 
oraz inne podmioty pozapolicyjne. z przedstawionych danych (prognozo-
wanych za cały 2007 r.) wynika, że przeważającą liczbę doręczeń wezwań 
stanowiła korespondencja przekazana przez sądy – 258.558, tj. 85,2%. 

zgodnie z art. 131 § 1 kodeksu postępowania karnego, wezwania, 
zawiadomienia oraz inne pisma, od których daty doręczenia biegną 
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terminy, doręcza się przez pocztę lub inny uprawniony podmiot zaj-
mujący się doręczaniem korespondencji albo pracownika organu wy-
syłającego, a w razie niezbędnej konieczności – przez policję. tymcza-
sem z ustaleń komendy głównej policji wynika, iż sądy i prokuratury, 
w celu zabezpieczenia stawiennictwa osoby, praktykują podwójne wy-
syłanie wezwań. jedno wezwanie, zgodnie z kodeksem postępowania 
karnego, kierują za pośrednictwem poczty, a drugie, takiej samej tre-
ści, za pośrednictwem policji. 

nadmierne i nie zawsze uzasadnione obciążanie policji doręcza-
niem wezwań powoduje sytuacje, że funkcjonariusze nie są w sta-
nie wykonywać swych ustawowych zadań, do których należy m.in. 
zapewnienie bezpieczeństwa obywateli. rzecznik zwrócił się o zba-
danie przedstawionego problemu i poinformowanie o zajętym sta-
nowisku. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Sprawiedliwości 
(26.03.2008 r.) poinformował, że – mając na uwadze opisaną skalę 
problemu – w ramach sprawowanego nadzoru nad działalnością ad-
ministracyjną sądów skierował do prezesów sądów apelacyjnych proś-
bę o zasygnalizowanie prezesom podległych im jednostek oraz prze-
wodniczącym wydziałów karnych potrzeby podjęcia przez stosownych 
czynności nadzorczych w celu znacznego ograniczenia przypadków 
korzystania z tego trybu doręczeń jedynie do sytuacji wyjątkowych 
i uzasadnionych szczególnymi względami procesowymi. 

jednocześnie biuro prezydialne prokuratury krajowej zwróciło się 
do wszystkich prokuratorów apelacyjnych o rozpoznanie, czy w podle-
głych im jednostkach organizacyjnych występują problemy zasygnali-
zowane przez rzecznika. diagnoza ta pozwoli na podjęcie stosownych 
czynności nadzorczych.

138. Podsekretarza Stanu w ministerstwie Spraw zagranicz-
nych (RPo-579759-III/08) z dnia 3 marca 2008 r. – w sprawie po-
stulatów ogólnopolskiej federacji Stowarzyszeń Sybirackich.

do rzecznika zwróciła się prezes ogólnopolskiej federacji Stowa-
rzyszeń Sybirackich. W nadesłanym piśmie zawarto wnioski dotyczące 
poparcia postulatów w sprawie zmian w prawie kombatanckim umoż-
liwiających każdej ofierze represji stalinowskich będącej na zesłaniu 
w zSrr uzyskanie należnych jej uprawnień w zakresie inwalidztwa 
wojennego, bez konieczności przeprowadzania żmudnych i kosztow-
nych badań specjalistycznych. u podstaw tego stanowiska leżą zarzu-
ty niewłaściwego rozpatrywania przez lekarzy orzeczników zuS spraw 
osób represjonowanych. problemy te były już przedmiotem wystąpień 
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rzecznika do ministra gospodarki, pracy i polityki Społecznej z dnia 
3.07.2003 r. oraz do prezesa zuS z dnia 21.08.2003 r. (rpo-442520-
III/03). z odpowiedzi wynikało jednak, iż nie można oczekiwać zasad-
niczych zmian stanu prawnego w omawianym zakresie. 

W dniu 4.02.2008 r. rzecznik zwrócił się do ministra pracy i po-
lityki Społecznej (rpo-532879-III/07) z prośbą o przedstawienie sta-
nowiska wobec problemów podniesionych przez ogólnopolską fede-
rację Stowarzyszeń Sybirackich. W wystąpieniu zawarty został rów-
nież postulat podjęcia wobec władz federacji rosyjskiej skutecznych 
działań w zakresie zadośćuczynienia represjonowanym, osądzenia 
winnych, przekazania dokumentacji i akt katyńskich oraz deportacji. 
pismem z dnia 10.02.2008 r. federacja przesłała rzecznikowi doku-
menty w sprawie zbrodni katyńskiej prosząc o wsparcie i interwencję. 
rzecznik zwrócił się o rozważenie podjęcia oczekiwanych przez tę or-
ganizację działań. 

139. Głównego Inspektora Sanitarnego (RPo-577928-III/08) 
z dnia 4 marca 2008 r. – w sprawie nieprawidłowości w wydawaniu 
decyzji przez organy państwowej inspekcji sanitarnej w sprawie cho-
rób zawodowych.

do rzecznika wpływają skargi dotyczące postępowania w sprawie 
o ustalenie choroby zawodowej. Przedmiotem skarg jest w szczegól-
ności długotrwałość postępowania spowodowana wielokrotnym uchy-
laniem decyzji organów państwowej inspekcji sanitarnej przez sądy 
administracyjne. najczęstszą przyczyną uchylania decyzji są braki 
w postępowaniu dowodowym prowadzonym przez te organy. Wynikają 
one często z błędnego założenia, iż organy państwowej inspekcji sa-
nitarnej wydają decyzje na podstawie orzeczenia lekarskiego i są nim 
związane. 

zgodnie z rozporządzeniem rady ministrów z dnia 30.07.2002 r.  
w sprawie wykazu chorób zawodowych, właściwy państwowy inspek-
tor sanitarny wydaje decyzje o stwierdzeniu choroby zawodowej lub 
o braku podstaw do jej stwierdzenia na podstawie materiału dowo-
dowego, a w szczególności danych zawartych w orzeczeniu lekarskim 
oraz oceny narażenia zawodowego pracownika. ponadto przepisy ko-
deksu postępowania administracyjnego (art. 7, 77 i 80) nakładają 
na organ podejmujący decyzję obowiązek dokonania wszechstronnej 
oceny materiału dowodowego. 

W uzasadnieniach wyroków uchylających decyzje organów pań-
stwowej inspekcji sanitarnej sądy wskazują na konieczność uzu-
pełnienia materiału dowodowego i ponownego rozważenia sprawy 
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w oparciu o całokształt zebranego materiału. W wyniku ponownego 
postępowania dochodzi jednak do wydania takich samych decyzji, 
które po raz kolejny są kwestionowane przez sądy. zdarza się dość 
często, że sytuacja taka powtarza się wielokrotnie, dlatego postępo-
wanie trwa wiele lat. 

rzecznik zwrócił się o rozważenie możliwości podjęcia działań ma-
jących na celu wyeliminowanie przedstawionych naruszeń przepisów 
przy wydawaniu decyzji w sprawie chorób zawodowych. 

140. ministra zdrowia (RPo-582529-X/08) z dnia 4 marca 2008 r. – 
w sprawie dostępu rodziny do dokumentacji medycznej zmarłego pa-
cjenta.

W praktyce stosowania przepisów ustawy z dnia 30.08.1991 r. o za-
kładach opieki zdrowotnej oraz rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 
21.12.2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej 
w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania, ujaw-
niła się luka dotycząca okoliczności, gdy pacjent w stanach nagłych 
zmarł, nie mając możliwości wyrażenia swej woli dotyczącej upo-
ważnienia do dostępu do dokumentacji medycznej. przepisy te nie 
uwzględniają także sytuacji, gdy w dokumentacji medycznej brak sto-
sownego oświadczenia, w związku z zaniechaniem przez zakład opie-
ki zdrowotnej wykonywania obowiązku uzyskania tego oświadczenia 
od chorego. 

ze skarg wpływających do rzecznika wynika, że zakłady opieki 
zdrowotnej stosują wówczas zasadę domniemania braku upoważnienia 
i odmawiają udzielenia rodzinie dostępu do dokumentacji zmarłego. 
praktyka taka budzić musi wątpliwości z punktu widzenia jej legalno-
ści. W związku z powyższym rzecznik zwrócił się o podjęcie niezbęd-
nych działań legislacyjnych w celu uregulowania opisanej kwestii. 

141. ministra Spraw wewnętrznych i administracji (RPo-
514354-IX/07) z dnia 4 marca 2008 r. – w sprawie potrzeby nowe-
lizacji rozporządzenia ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 17.11.2006 r. w sprawie przeszkolenia zawodowego strażaków 
państwowej Straży pożarnej. 

zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji z dnia 17.11.2006 r. w sprawie przeszko-
lenia zawodowego strażaków państwowej Straży pożarnej, kandydaci 
na przeszkolenie zawodowe dla strażaków ubiegających się o zajmo-
wanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami 
ratowniczymi muszą posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych 
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i tytuł zawodowy inżyniera. natomiast przepisy ustawy o państwowej 
Straży pożarnej nie przewidują wymogu posiadania przez kandydatów 
na stanowiska oficerskie, związane z kierowaniem działaniami ratow-
niczymi, tytułu zawodowego inżyniera. W konsekwencji wprowadze-
nie w rozporządzeniu takiego wymogu nie może być uznane za po-
prawne i mieszczące się w ramach upoważnienia zawartego w art. 
53 ust. 3 ustawy o państwowej Straży pożarnej. mimo zapowiedzi, 
do chwili obecnej oczekiwana nowelizacja rozporządzenia nie została 
wprowadzona w życie. 

W związku z powyższym rzecznik zwrócił się o informacje o sta-
nie prac legislacyjnych prowadzonych nad projektem rozporządzenia 
i przewidywanym terminie jego wejścia w życie. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Spraw wewnętrznych i ad-
ministracji (21.03.2008 r.) poinformował, że w dniu 28.02.2008 r. we-
szło w życie rozporządzenie ministra Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji z dnia 31.01.2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszko-
lenia zawodowego strażaków państwowej Straży pożarnej (dz. u. nr 23, 
poz. 144). przedmiotowe rozporządzenie uwzględnia uwagi postulowane 
przez rzecznika i usuwa wątpliwości co do zgodności rozporządzenia 
z upoważnieniem ustawowym, zapewniając jednocześnie – na zasadach 
równości – dostęp do przeszkolenia zawodowego strażakom państwowej 
Straży pożarnej posiadającym wykształcenie wyższe.

142. Prezesa urzędu Regulacji Energetyki (RPo-582645-III/08) 
z dnia 4 marca 2008 r. – w sprawie umożliwienia korzystania z ener-
gii elektrycznej i innych mediów odbiorcom będącym w trudnej sytu-
acji materialnej. 

prezes urzędu regulacji energetyki skierował do rzecznika pismo 
dotyczące tzw. „ubóstwa energetycznego”. uwagi dotyczące tego zjawi-
ska przedstawił również ministrowi pracy i polityki Społecznej z wnio-
skiem o podjęcie prac nad zbadaniem opisanego problemu. 

rzecznik podziela pogląd, iż konieczne jest uwzględnienie w syste-
mie prawnym kategorii odbiorców „wrażliwych społecznie” i udzielenie 
im stosownego wsparcia, tak aby z powodu trudnej sytuacji material-
nej grupa ta nie została w ogóle pozbawiona dostępu do korzystania 
z energii elektrycznej, czy innych mediów. 

formą pomocy dla osób najuboższych może być instalowanie liczni-
ków przedpłatowych, umożliwiających wykorzystanie „tylko tyle energii, 
ile się przedtem kupiło”. obecnie problematykę tę reguluje art. 6a usta-
wy z dnia 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne, zgodnie z którym w razie 
ziszczenia się określonych w ust. 1 pkt 1-3 zdarzeń, przedsiębiorstwo 
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energetyczne może zainstalować przedpłatowy układ pomiarowo-roz-
liczeniowy służący do rozliczeń za dostarczane paliwa gazowe, energię 
elektryczną lub ciepło. ewentualne zainstalowanie takiego licznika zale-
ży wyłącznie od uznania przedsiębiorstwa energetycznego, co jest o tyle 
zrozumiałe, że przedsiębiorstwo ponosi koszty jego zainstalowania. treść 
art. 6a nie znajduje jednak odzwierciedlenia w przepisach wykonawczych 
do ustawy – prawo energetyczne. W związku z powyższym zachodzi oba-
wa, że omawiany przepis pozostaje w praktyce martwy. 

rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w kwestii moż-
liwości realizowania przez przedsiębiorstwa energetyczne regulacji 
z art. 6a prawa energetycznego, a także w kwestii zapobiegania zja-
wisku rezygnacji przez przedsiębiorstwa energetyczne z prowadzenia 
rozliczeń za energię lub gaz za pomocą liczników przedpłatowych. 

143. ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego 
(RPo-487004-II/04) z dnia 7 marca 2008 r. – w sprawie koniecz-
ności wzmocnienia uprawnień pokrzywdzonych w toku postępowania 
prowadzonego na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu w spra-
wach nieletnich. 

ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich (dalej: u.p.n.) bu-
dzi poważne zastrzeżenia w zakresie uprawnień pokrzywdzonych czy-
nem karalnym nieletniego lub zachowaniem nieletniego świadczącym 
o jego demoralizacji. 

ustawodawca nie przyznał pokrzywdzonemu prawa strony (jego 
interesy może reprezentować jedynie prokurator, jako rzecznik inte-
resu społecznego). może to stanowić naruszenie konstytucyjnej zasa-
dy równości wobec prawa oraz zasady prawa do sądu. uprawnienia, 
które może realizować pokrzywdzony samodzielnie, w toku postępo-
wania, w praktyce ograniczają się do możliwości uczestniczenia w roz-
prawie, a w toku postępowania wyjaśniającego: zgłaszania wniosków 
dowodowych, przejrzenia akt sprawy i sporządzenia z nich odpisów, 
a także złożenia zażalenia na czynności naruszające prawa pokrzyw-
dzonego. jednak nawet i te uprawnienia wydają się w praktyce trudne 
do realizacji, bowiem nie ma wyraźnych przepisów nakazujących za-
wiadomienie pokrzywdzonego o terminach rozprawy. 

podobnie uprawnionym do wnoszenia zażaleń na postanowienie 
o niewszczynaniu oraz umorzeniu wszczętego postępowania (art. 21 
§ 2 u.p.n.) jest jedynie pokrzywdzony czynem karalnym nieletniego. 
poza regulacją prawną pozostają pokrzywdzeni zachowaniem nielet-
niego świadczącym o jego demoralizacji.

pokrzywdzony nie dysponuje ponadto prawem zaskarżenia posta-
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nowień, o których mowa w art. 42 u.p.n. W efekcie, osoby pokrzyw-
dzone czynem o dużym ciężarze gatunkowym, popełnionym przez 
nieletniego, nie mogą złożyć zażalenia na postanowienie o rozpozna-
niu sprawy w postępowaniu opiekuńczo-wychowawczym lub popraw-
czym. rzecznik zwrócił się o rozważenie zainicjowania zmian omawia-
nej ustawy. 

144. ministra finansów (RPo-583258-VI/08) z dnia 7 marca 
2008 r. – w sprawie opodatkowania rodziców samotnie wychowują-
cych dzieci. 

ze skarg wpływających do rzecznika oraz z publikacji prasowych 
wynika, że art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku docho-
dowym od osób fizycznych, umożliwiający określenie podatku od osób 
samotnie wychowujących dzieci według metody preferencyjnej, wy-
maga pilnej nowelizacji w zakresie punktu 3. 

Wprowadzenie w art. 27f ust. 1 ustawy ulgi z tytułu wychowywania 
dzieci unaoczniło wadliwość jej art. 6 ust. 4 pkt 3 wyrażającą się po-
zbawieniem prawa do obliczenia podatku według przyjętej w nim me-
tody osób samotnie wychowujących w roku podatkowym pełnoletnie 
dzieci, które otrzymywały rentę socjalną lub zdobywały wykształcenie 
w szkołach i na uczelniach zagranicznych, a przez to również ulgi z ty-
tułu wychowywania dzieci. rozwiązanie to narusza zasadę sprawiedli-
wości społecznej i zasadę równości oraz zasadę ochrony rodziny. 

rzecznik zwrócił się zatem o rozważenie podjęcia inicjatywy usta-
wodawczej mającej za przedmiot uzupełnienie zapisu art. 6 ust. 4 
pkt 3 ustawy, w sposób umożliwiający osobom samotnie wychowu-
jącym pełnoletnie dzieci otrzymujące rentę socjalną opodatkowanie 
według metody przewidzianej w tym przepisie. rzecznik zwrócił się 
jednocześnie o rozważenie wydania rozporządzenia o zaniechaniu 
poboru podatku od osób samotnie wychowujących dzieci otrzymu-
jące rentę socjalną do wysokości ulgi z tytułu wychowania dzieci. 
chodzi tu o rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji, również ma-
terialnej. 

rzecznik postuluje także zmianę art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy w spo-
sób umożliwiający osobom samotnie wychowującym dzieci uczące się 
w szkołach zagranicznych i studiujące na uczelniach zagranicznych 
skorzystanie z metody opodatkowania przewidzianej w tym przepisie, 
a tym samym z ulgi z tytułu wychowywania dzieci. 

145. ministra Sprawiedliwości (RPo-578865-VI/08) z dnia 10 
marca 2008 r. – w sprawie regulacji zmierzających do unormowania 
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sytuacji prawnej posiadaczy papierów wartościowych gwarantowa-
nych przez państwo polskie. 

W opinii Rzecznika kwestia wykupu przedwojennych papierów 
wartościowych gwarantowanych przez państwo polskie powinna być 
uregulowana w sposób kompleksowy. 

trybunał konstytucyjny rozpoznał w dniu 24.04.2007 r. połą-
czone skargi konstytucyjne dotyczące wykupu przez Skarb państwa 
obligacji wydanych przed 1939 rokiem. trybunał stwierdził, że art. 
12 ust. 1 ustawy z dnia 28.07.1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
cywilny ogranicza dostęp do waloryzacji sądowej zagwarantowanej 
w art. 3581 § 3 k.c. do zobowiązań pieniężnych powstałych po dniu 
30.10.1950 r. i zamyka skarżącym możliwość odwołania się do tego 
mechanizmu, a sądowi jego zastosowanie. utrata mocy obowiązującej 
zakwestionowanego przepisu została odroczona na okres 12 miesięcy 
od daty ogłoszenia wyroku w dzienniku ustaw. 

rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w sprawie oraz informa-
cję, czy prace mające na celu ustawowe uregulowanie sytuacji przed-
wojennych papierów wartościowych gwarantowanych przez państwo 
polskie zostały wszczęte i na jakim etapie obecnie się znajdują. 

146. ministra Edukacji narodowej (RPo-577659-X/08) z dnia 
10 marca 2008 r. – w sprawie przestrzegania bezpieczeństwa i higie-
ny w szkołach. 

rzecznik wyraził zaniepokojenie sytuacją w publicznych szkołach 
i placówkach oświatowych. W opublikowanej przez najwyższą Izbę 
kontroli „Informacji o wynikach kontroli utrzymania obiektów oraz 
przestrzegania bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i pla-
cówkach oświatowych” wskazano na szereg uchybień dotyczących wa-
runków panujących w szkołach. Sformułowano też wnioski skierowane 
do resortu edukacji narodowej dotyczące skutecznego nadzoru pedago-
gicznego kuratorów oświaty w zakresie zapewnienia uczniom bezpiecz-
nych i higienicznych warunków nauki, wychowania oraz opieki, jak 
również potrzeby zmiany rozporządzenia ministra edukacji narodowej 
i Sportu z dnia 6.05.2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna od-
powiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowi-
sko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek, poprzez 
wprowadzenie obowiązku znajomości zasad utrzymania we właściwym 
stanie obiektów szkół i placówek oświatowych oraz zapewnienia bez-
piecznych i higienicznych warunków pobytu i nauki w tych obiektach. 

W raporcie głównego Inspektora Sanitarnego „Stan sanitarny kra-
ju 2006 r.” sformułowano zarzuty dotyczące m.in. prowadzenia zajęć 
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szkolnych w budynkach nieprzystosowanych do procesu nauczania, 
złego stanu technicznego obiektów, braku wyraźnej poprawy w zakre-
sie dostępu uczniów do urządzeń sanitarnych. co czwarta szkoła nie 
zapewniała uczniom profilaktycznej opieki zdrowotnej realizowanej 
przez pielęgniarki. 

rzecznik zwrócił się o poinformowanie o podjętych i planowanych 
działaniach zmierzających do usunięcia wskazanych nieprawidłowo-
ści. poprosił także o informacje o ustaleniach grupy roboczej przed-
stawicieli ministerstwa edukacji narodowej oraz głównego Inspekto-
ratu Sanitarnego, powołanej w celu analizy standardów higienicznych 
w szkołach i placówkach oświatowych. 

147. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych (RPo-
522854-VI/04) z dnia 10 marca 2008 r. – w sprawie nieprawidło-
wości w zlecaniu przez regionalne dyrekcje lasów państwowych prac 
polegających na wykonaniu planów urządzenia lasów.

do rzecznika wpływają skargi na działalność dyrekcji lasów pań-
stwowych. Skarżący wskazują, iż w trakcie zlecania prac polegających 
na wykonaniu planów urządzania lasów w sposób nieuzasadniony 
preferowane jest biuro urządzania lasu i geodezji leśnej. 

trybunał konstytucyjny orzekł w wyroku z dnia 26.03.2007 r. (sygn. 
akt k 29/06) o niezgodności art. 2la ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 
28.09.1991 r. o lasach z konstytucją. przepis ten statuował faktycz-
ny monopol biura urządzania lasu i geodezji leśnej na wykonywa-
nie planów urządzania lasu. Skarżący podnoszą, iż obecnie regionalne 
dyrekcje lasów państwowych, korzystając z uregulowania art. 5 ust. 1 
pkt 12 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – prawo zamówień publicznych 
powierzają zamówienia w tym zakresie w trybie „z wolnej ręki” wyłącz-
nie w tym celu, aby zamówienie to otrzymało wskazane wyżej biuro, 
z pominięciem innych przedsiębiorców. przy czym skarżący twierdzą, iż 
w wielu wypadkach wybór tego trybu następuje z naruszeniem art. 67 
prawa zamówień publicznych. rzecznik zwrócił się o zbadanie przed-
stawionej sprawy i poinformowanie o poczynionych ustaleniach.

148. ministra Spraw wewnętrznych i administracji (RPo-
559255-I/07) z dnia 10 marca 2008 r. – w sprawie organizowania 
zgromadzeń spontanicznych.

Wyrokiem z dnia 16.01.2006 r. (sygn. akt k 21/05) trybunał kon-
stytucyjny stwierdził, iż art. 65 ustawy z dnia 20.06.1997 r. – prawo 
o ruchu drogowym, w części obejmującej wyraz „zgromadzenia”, jest 
niezgodny z art. 57 Konstytucji. 
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W wystąpieniu do ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji z dnia 26.11.2007 r. w sprawie organizowania zgromadzeń 
spontanicznych, rzecznik zasygnalizował, iż art. 52 ustawy z dnia 
20.05.1971 r. – kodeks wykroczeń przewiduje karę aresztu do 14 dni, 
ograniczenia wolności bądź karę grzywny dla osoby zwołującej zgro-
madzenie bez wymaganego zawiadomienia albo przewodniczącej ta-
kiemu zgromadzeniu, a także dla podżegacza i pomocnika. oznacza 
to, iż nadal można być potencjalnie ukaranym za naruszenie przepisu 
prawa o ruchu drogowym uznanego przez trybunał konstytucyjny, 
przeszło rok temu, za niezgodny z konstytucją. Wyeliminowanie tego 
przepisu z systemu prawnego – mając na względzie orzeczenie trybu-
nału konstytucyjnego – jest, zdaniem rzecznika, niezbędne. rzecznik 
zwrócił się o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie. 

149. ministra Infrastruktury (RPo-573766-V/07) z dnia 11 
marca 2008 r. – w sprawie formy prawnej zawarcia umowy o ustano-
wienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. 

We wcześniejszej korespondencji w tej sprawie rzecznik został po-
informowany przez ministra Infrastruktury, że sprawa jednoznaczne-
go uregulowania formy prawnej umowy o ustanowienie spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu będzie jedną z kwestii stanowiących 
przedmiot planowanej nowelizacji przepisów dotyczących spółdziel-
czości mieszkaniowej. 

do biura rzecznika nadal jednak wpływają skargi, z których wy-
nika, że obecnie nie ma jednolitej praktyki w zakresie formy zawarcia 
umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do loka-
lu, co wywołuje obawy zainteresowanych o skuteczność prawną za-
wieranych przez nich umów o przekształcenie spółdzielczego lokator-
skiego prawa do lokalu w spółdzielcze własnościowe prawo. W związ-
ku z powyższym rzecznik zwrócił się z prośbą o poinformowanie, czy 
komisja kodyfikacyjna prawa cywilnego przy ministrze Sprawiedliwo-
ści zajęła już stanowisko w omawianej kwestii. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Infrastruktury (19.03.2008 
r.) przekazał kopię opinii członka komisji kodyfikacyjnej prawa cywil-
nego przy ministrze Sprawiedliwości dotyczącą umowy o przekształ-
cenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo własnoś-
ciowe po uchyleniu art. 111 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 
W opinii stwierdzono m.in., iż „ze względu na to, że w rozważanej 
sytuacji, po pierwsze, spółdzielnia mieszkaniowa nie jest właścicie-
lem nieruchomości, oraz, po drugie, nie dochodzi do ustanowienia 
prawa rzeczowego ograniczonego, do umowy zawieranej przez spół-
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dzielnię z jej członkiem na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy nowelizują-
cej nie znajdują zastosowania przepisy działu I tytułu III księgi dru-
giej kodeksu cywilnego. Spostrzeżenie to odnosi się w szczególności 
do art. 245 § 2 zdanie 2 k.c., który wymaga zachowania formy aktu 
notarialnego dla oświadczenia woli właściciela nieruchomości. należy 
w związku z tym przyjąć, że de lege lata zawarcie rozważanej umowy 
nie wymaga zachowania żadnej formy szczególnej”.

150. ministra zdrowia (RPo-578635-VII/08) z dnia 11 marca 
2008 r. – w sprawie sytuacji osób pozbawionych wolności, niepalą-
cych, konwojowanych wspólnie z osobami palącymi. 

do biura rzecznika wpływają skargi osób pozbawionych wolno-
ści, które żalą się, że podczas konwojowania przez policję lub trans-
portowania przez Służbę Więzienną, są umieszczane w samochodach 
wspólnie z osobami palącymi. przepis art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 
9.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tyto-
niu i wyrobów tytoniowych upoważnia tylko do określenia w rozpo-
rządzeniach zasad dopuszczalności używania tytoniu, bez możliwości 
wprowadzenia dalszych ograniczeń jego używania. W opinii rzeczni-
ka należy rozszerzyć regulację ustawową o zakaz palenia w środkach 
transportu stosowanych wobec osób pozbawionych wolności. 

151. ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego 
(RPo-567655-II/07) z dnia 12 marca 2008 r. – w sprawie możli-
wości wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu, 
który orzekał w sprawie z powództwa międzynarodowych targów ka-
towickich przeciwko Sopockiemu towarzystwu ubezpieczeniowemu 
„ergo hestia” SA o odszkodowanie za uszkodzenie dachu pawilonu 
targów pod ciężarem śniegu. 

rzecznik podjął w tej sprawie działania z urzędu, w związku z pub-
likacjami prasowymi. po analizie w biurze rzecznika akt sądowych 
dotyczących postępowania w sprawie uchylenia sędziemu immunite-
tu oraz postępowania dyscyplinarnego stwierdzono, że w przedmio-
towej sprawie nie zachodzą okoliczności pozwalające na wznowienie 
postępowania w przedmiocie uchylenia immunitetu, jednak można 
przyjąć, że czyn sędziego stanowił delikt dyscyplinarny. 

przeprowadzone do tej pory postępowania nie stanowią przeszko-
dy do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w sprawie zaniechania 
przez sędziego zawiadomienia prezesa Sądu okręgowego o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa określonego w art. 164 § 2 k.k., polegającego 
na sprowadzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa zawalenia się bu-
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dynku hali, które zagrażało życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu 
w znacznych rozmiarach. rzecznik wystąpił do ministra Sprawiedliwo-
ści o zwrócenie się w trybie art. 114 § 1 ustawy z dnia 27.07.2001 r. – 
prawo o ustroju sądów powszechnych do właściwego rzecznika dyscy-
plinarnego o podjęcie czynności w przedmiotowej sprawie. 

omawiana sprawa ujawniła mankamenty uregulowań dotyczą-
cych obowiązku zawiadomienia o przestępstwie przez funkcjonariu-
szy publicznych. nie można zaakceptować tezy, że funkcjonariusze 
państwowi, a zwłaszcza sędziowie, niepełniący funkcji kierowniczych, 
nie mają obowiązku zgłaszania faktu zaistnienia przestępstwa, o któ-
rym dowiedzieli się w związku z pełnioną funkcją. Stosowne zmiany 
powinny przybrać formę zapisu w regulaminie urzędowania sądów 
powszechnych bądź zmiany art. 304 § 2 k.p.k. w taki sposób, aby 
objąć obowiązkiem zawiadamiania wszystkich funkcjonariuszy pub-
licznych, ewentualnie za pośrednictwem kierownika jednostki. 

152. ministra zdrowia (RPo-527434-III/06) z dnia 12 marca 
2008 r. – w sprawie migracji zarobkowej personelu medycznego.

rzecznik w dalszym ciągu jest zainteresowany zagadnieniami zwią-
zanymi z migracją personelu medycznego, zwłaszcza skalą migracji 
i działaniami podejmowanymi przez ministerstwo zdrowia w celu za-
pobieżenia masowej migracji personelu medycznego oraz negatywnym 
skutkom tego zjawiska. W związku z powyższym zwrócił się o przed-
stawienie informacji w tym zakresie. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie zdrowia (27.03.2008 r.) po-
informował, że według danych z dnia 31.12.2007 r., pracę za granica-
mi kraju mogło podjąć ok. 6 724 lekarzy, 1 924 lekarzy dentystów oraz 
9 316 pielęgniarek i położnych. W polsce występuje poważny deficyt 
kadr medycznych. przyczyn tej sytuacji należy doszukiwać się w wie-
loletnim niedofinansowaniu zarówno kształcenia kadr, jak i w całego 
systemu ochrony zdrowia. 

W ministerstwie zdrowia opracowano program działań na rzecz re-
emigracji kadr medycznych. program przewiduje następujące działa-
nia: ułatwienia dla osób wykonujących zawód lekarza w zakresie uzy-
skiwania specjalizacji lekarskich, dostosowanie systemu kształcenia 
kadr medycznych do zmieniających się warunków funkcjonowania 
systemu ochrony zdrowia oraz do rozwoju wiedzy medycznej, uregu-
lowanie kwalifikacji i zasad wykonywania zawodu farmaceuty, ure-
gulowanie kwalifikacji i zasad wykonywania zawodów medycznych, 
które nie są objęte dotychczas regulacjami ustawowymi: m.in. die-
tetyk, fizjoterapeuta, higienistka dentystyczna, logopeda, masażysta, 
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psychoterapeuta, ratownik medyczny, technik dentystyczny, technik 
ortopeda; zagwarantowanie powszechnego dostępu kadr medycznych, 
w ramach kształcenia podyplomowego, do zdobywania i odnawiania 
wiedzy i umiejętności; rozwój nauk medycznych i umocnienie pozycji 
jednostek naukowo-badawczych, działania w zakresie poprawy wa-
runków pracy i wynagradzania kadr medycznych. Aktualnie trwa-
ją prace legislacyjne w Sejmie nad projektami systemowych zmian 
w ochronie zdrowia.

153. ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego 
(RPo-517732-VII/05) z dnia 13 marca 2008 r. – w sprawie wyko-
nywania środków probacji i readaptacji skazanych. 

rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w sprawie stwierdzonych 
przez biuro rzecznika nieprawidłowości w wykonywaniu środków 
probacji i readaptacji skazanych oraz propozycji nowych rozwiązań 
legislacyjnych w tym zakresie. zaproponowane zmiany służą dosko-
naleniu nieizolacyjnych form postępowania ze skazanymi, jako real-
nej alternatywy dla bezwzględnej kary pozbawienia wolności. 

Wśród kilkudziesięciu propozycji zmian warto odnotować stwier-
dzenie niekonstytucyjności rozporządzenia ministra Sprawiedliwości 
z dnia 12.06.2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania 
uprawnień i obowiązków kuratorów zawodowych, które wykracza poza 
zakres delegacji zawartej w art. 12 ustawy z dnia 27.07.2001 r. o ku-
ratorach sądowych; potrzebę zmiany art. 178 § 1 kodeksu karnego 
wykonawczego, wprowadzającą do praktyki zasadę wykonywania 
kontroli okresu próby wobec osób, którym sąd warunkowo zawiesił 
wykonanie kary pozbawienia wolności bez ustanowienia dozoru nad 
nimi, przez kuratora sądowego właściwego ze względu na miejsce za-
mieszkania lub pobytu tych osób; konieczność znacznego wsparcia 
etatowego służby kuratorskiej oraz równomiernego obciążania kura-
torów zawodowych środkami probacji i innymi obowiązkami; potrzebę 
częstszego stosowania dozoru oraz nakładania obowiązków na ska-
zanych przez sądy orzekające karę pozbawienia wolności z warunko-
wym zawieszeniem jej wykonania. 

154. komendanta Głównego Policji (RPo-582024-II/08) z dnia 
14 marca 2008 r. – w sprawie informacji prasowych o nagrywaniu 
na dyktafony przez funkcjonariuszy Policji przebiegu kontroli drogo-
wych. 

W publikacji zamieszczonej w dzienniku „polska – europa – świat” 
w dniu 13.02.2008 r. pod tytułem „uwaga, drogówka używa dyktafo-
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nów” zasygnalizowano, że funkcjonariusze policji nagrywają na dyk-
tafony przebieg kontroli drogowych i innych interwencji. Jak wynika 
z treści artykułu, funkcjonariusze policji uzasadniają tego rodzaju 
działania chęcią zabezpieczenia się przed ewentualnymi oskarżeniami 
o przyjmowanie korzyści majątkowych lub osobistych albo ich obiet-
nicy. W ocenie Rzecznika brak podstawy normatywnej, która sank-
cjonowałaby tego rodzaju działania. konieczne jest zatem podjęcie 
czynności mających na celu wyeliminowanie tego rodzaju praktyk. 
rzecznik zwrócił się o zbadanie przedstawionego problemu i poinfor-
mowanie o zajętym stanowisku. 

komendant Główny Policji (26.03.2008 r.) poinformował, 
że przepis art. 15 ust. 1 pkt 5a ustawy o Policji daje uprawnienia 
do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych 
obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, a w przypadku czynności 
operacyjno – rozpoznawczych i administracyjno – porządkowych po-
dejmowanych na podstawie ustawy – także i dźwięku towarzyszącemu 
tym zdarzeniom. z poczynionych ustaleń wynika, że nie odnotowano 
w okresie ostatnich dwóch lat zgłoszeń ze strony obywateli np. w for-
mie skargowo – wnioskowej o rejestrowaniu interwencji przez poli-
cjantów przy użyciu dyktafonu. pomimo tego, kierownictwo policji po-
leciło komendantom wojewódzkim policji zwrócenie szczególnej uwagi 
na ten aspekt działalności podległych służb w kontekście właściwego 
nadzoru nad używanym sprzętem, wytworzoną dokumentacją, a tak-
że zapisanym obrazem i dźwiękiem.

155. Szefa Centralnego Biura antykorupcyjnego (RPo-571541-
II/07) z dnia 14 marca 2008 r. – w sprawie żądania przez centralne 
biuro Antykorupcyjne przekazania zestawienia nieruchomości zby-
tych przez Miasto Sopot w latach 1990-2007. 

z materiałów przesłanych rzecznikowi przez Wiceprezydenta miasta 
Sopotu wynika, iż p.o. naczelnika Wydziału postępowań kontrolnych 
cbA – delegatura w gdańsku zwrócił się w dniu 18.09.2007 r. o prze-
kazanie zestawienia nieruchomości zbytych przez miasto Sopot w la-
tach 1990-1999 oraz 2000-2007, z danymi o nabywcy, cenie sprzeda-
ży, dacie transakcji, numerze księgi wieczystej zbytej nieruchomości. 

jako podstawę działania podano art. 3 oraz art. 14 ust. 1 pkt 7 
ustawy z dnia 9.06.2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. 
zgodnie z art. 3 ustawy, organy administracji rządowej, organy sa-
morządu terytorialnego oraz instytucje państwowe są obowiązane, 
w zakresie swojego działania, do współpracy z cbA, a w szczególno-
ści udzielania pomocy w realizacji zadań cbA. z art. 14 ust. 1 pkt 7 
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ustawy wynika, że funkcjonariusze cbA, wykonując czynności służą-
ce realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, mają prawo 
do żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów 
administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz przedsiębior-
ców prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej. 
Wymienione instytucje, organy i przedsiębiorcy są obowiązani, w za-
kresie swojego działania, do udzielenia nieodpłatnie tej pomocy, w ra-
mach obowiązującego prawa.

zakres zadań cbA wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 1 nie obejmuje 
okresu od 1990 r. do końca 1997 r. Stąd powstaje pytanie o podstawy 
żądania sporządzenia i wydania zestawienia nieruchomości zbytych 
przez miasto Sopot w latach 1990-1997. podobnie żądanie informacji 
za lata 1998-2007 w oparciu o art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy o Central-
nym Biurze Antykorupcyjnym znajduje uzasadnienie jedynie w razie 
realizacji przez cbA zadań służących rozpoznawaniu, zapobieganiu 
i wykrywaniu ściśle określonych przestępstw. rzecznik zwrócił się 
o przedstawienie stanowiska w sprawie. 

156. Prezesa Rady ministrów (RPo-428774-V/03) z dnia 17 
marca 2008 r. – w sprawie braku przepisów regulujących działalność 
zrzeszeń właścicieli i zarządców domów. 

na tle wpływających do biura rzecznika skarg pojawiły się wątpli-
wości co do sytuacji prawnej zrzeszeń właścicieli domów utworzonych 
w przeszłości na podstawie przepisów prawa lokalowego. dotych-
czasowe wystąpienia rzecznika skierowane początkowo do ministra 
Sprawiedliwości, a następnie do ministra budownictwa, w których 
rzecznik zwracał się o podjęcie stosownych prac legislacyjnych, nie 
przyniosły spodziewanego rezultatu. ministrowie przychylili się do sta-
nowiska Rzecznika o potrzebie uregulowania sytuacji prawnej takich 
zrzeszeń, jednak uznali, że nie są właściwi w tym zakresie. W związku 
z powyższym rzecznik zwrócił się do premiera o rozstrzygnięcie sporu 
kompetencyjnego i zlecenie właściwemu ministrowi podjęcia stosow-
nych działań w celu opracowania projektu regulacji prawnych doty-
czących omawianej problematyki.

157. ministra finansów (RPo-578403-V/08) z dnia 17 mar-
ca 2008 r. – w sprawie problemów z interpretacją ustawy z dnia 
16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowe-
go wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujaw-
nionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu, 
w zakresie przenoszenia własności spółdzielczych praw do lokali. 



162

problemy z interpretacją wspomnianej ustawy mają zarówno no-
tariusze, jak i spółdzielnie mieszkaniowe. mając na uwadze, iż usta-
wa ta nakłada na notariuszy obowiązki rejestracyjne i informacyjne, 
za których niewykonanie grozi odpowiedzialność karna, rzecznik 
zwrócił się do ministerstwa Infrastruktury z prośbą o przeanalizo-
wanie tej kwestii. z odpowiedzi ministra Infrastruktury wynikało, iż 
podziela on stanowisko krajowej rady notarialnej o tym, że w przy-
padku umów zawieranych w formie aktu notarialnego na podstawie 
art. 12 i 1714 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nie dochodzi 
do wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych, a tym 
samym notariusze nie mają obowiązku rejestrowania takich transak-
cji. ponadto, jak wskazał minister Infrastruktury, także spółdzielnie 
mieszkaniowe nie są zobowiązane do podania wartości lokalu dla po-
trzeby dokonywania takiej czynności notarialnej. 

na podstawie przedłożonych rzecznikowi dokumentów można 
stwierdzić, że zarówno krajowa rada notarialna, jak i spółdzielnie 
mieszkaniowe zwracały się do ministerstwa finansów o interpretację 
przepisów wspomnianej ustawy w kontekście umów przenoszących 
własność spółdzielczych praw do lokali. z odpowiedzi udzielonej przez 
ministerstwo finansów wynika, iż notariusz sporządzający umo-
wę przeniesienia własności lokalu będzie co do zasady zobowiązany 
do rejestracji transakcji; wartość transakcji miałaby wówczas zostać 
ustalona przez spółdzielnię mieszkaniową. W związku z powyższym 
rzecznik zwrócił się o przeanalizowanie sprawy i poinformowanie 
o zajętym stanowisku. 

158. Podsekretarza Stanu w ministerstwie Edukacji narodowej 
(RPo-570717-I/07) z dnia 17 marca 2008 r. – w sprawie zapewnie-
nia bezpiecznych warunków nauki w szkołach. 

W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji rzecznik podzię-
kował za zapowiedź zmiany rozporządzenia rady ministrów z dnia 
6.09.2007 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania or-
ganów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, 
wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach, w zakresie, 
w jakim upoważnia ono organy prowadzące do instalowania w szko-
łach oraz placówkach oświatowych urządzeń służących do rejestracji 
dźwięku. jednocześnie rzecznik zwrócił się o poinformowanie, na ja-
kim etapie znajdują się prace nad nowelizacją tego rozporządzenia 
oraz jak ministerstwo edukacji narodowej planuje rozwiązać problem 
już zainstalowanych w szkołach i placówkach oświatowych zestawów 
do monitoringu wizyjnego z możliwością rejestrowania dźwięku. 
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159. Prezesa Rządowego Centrum Legislacji (RPo-583307-
I/08) z dnia 17 marca 2008 r. – w sprawie stanu realizacji przez 
organy administracji rządowej obowiązku wydawania przepisów wy-
konawczych do ustaw. 

rzecznik otrzymuje sygnały, iż występują zaległości w zakresie wy-
dawania aktów wykonawczych do ustaw. z fundamentalnej zasady 
państwa prawa i wywodzonego z niego prawa do dobrej legislacji wy-
nikają m. in. postulaty przejrzystości, spójności i kompletności syste-
mu prawnego jako zbioru norm kształtujących sytuację prawną oby-
wateli, sferę ich wolności i praw. Wobec powyższego, rzecznik zwrócił 
się z prośbą o przedstawienie aktualnej informacji na temat stanu 
realizacji przez organy administracji rządowej obowiązku wydawania 
przepisów wykonawczych do ustaw. 

160. ministra zdrowia (RPo-574708-X/07) z dnia 17 marca 
2008 r. – w sprawie potrzeby wydania rozporządzenia określającego 
uprawnienia do stosowania psychoterapii. 

ustawa z dnia 8.06.2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie 
zawodowym psychologów, mocą art. 4 ust. 4 zobowiązuje ministra 
właściwego do spraw zdrowia do określenia w drodze rozporządzenia, 
po zasięgnięciu opinii krajowej rady psychologów, standardów sto-
sowania psychoterapii przez psychologów wobec osób z chorobami 
i problemami zdrowotnymi określonymi w obowiązującej międzynaro-
dowej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych ogłaszanej przez 
światową organizację zdrowia (Who). obowiązek ten nie został do-
tychczas wykonany. 

prezes narodowego funduszu zdrowia wprowadził mocą § 2 ust. 1 
pkt 29 zarządzenia nr 57/2007/dSoz z dnia 19.09.2007 r. w sprawie 
określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka 
psychiatryczna i leczenie uzależnień, definicję „psychoterapeuty”, re-
gulując materię zastrzeżoną dla ministra zdrowia.

do rzecznika zwrócił się psycholog wskazując, że zarządzenie pre-
zesa nfz pozbawiło go słusznie nabytego prawa do wykonywania za-
biegów psychoterapii, mimo posiadania drugiego stopnia specjalizacji 
z zakresu psychologii klinicznej oraz wieloletniego doświadczenia.

rzecznik zwrócił się o pilne wydanie rozporządzenia, o którym 
mowa w art. 4 ust. 4 ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie 
zawodowym psychologów oraz podjęcie w ramach uprawnień nad-
zorczych działań zmierzających do zmiany zarządzenia prezesa nfz, 
poprzez wyeliminowanie przepisów dotyczących definicji „psychotera-
peuty”, wydanych z przekroczeniem kompetencji prezesa nfz.
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161. ministra Sprawiedliwości (RPo-580613-III/08) z dnia 
17 marca 2008 r. – w sprawie przewlekłości postępowań sądowych 
w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Szczególnie niepokojącym zjawiskiem jest utrzymywanie się wyso-
kiego wpływu do sądów apelacyjnych spraw z zakresu roszczeń pra-
cowników i ubezpieczonych. zdaniem rzecznika konieczne jest wzno-
wienie prac nad zmianą przepisów mającą na celu odciążenie sądów 
apelacyjnych. rzecznik popiera inicjatywę nowelizacji art. 477 k.p.c. 
w celu poszerzenia właściwości sądów rejonowych o sprawy o renty so-
cjalne, roszczenia ze stosunków prawnych między członkami otwartych 
funduszy emerytalnych a tymi funduszami lub ich organami, spraw 
o ustalenie podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz ustalanie skła-
dek na te ubezpieczenia. Warte rozważenia jest wprowadzenie regulacji 
prawnych dyscyplinujących wykonywanie czynności przez biegłego. 

zdaniem rzecznika należałoby również znowelizować art. 471 
k.p.c. tak, aby nałożyć obowiązek rozpoznawania przez sądy w pierw-
szej kolejności spraw z powództw pracowników, z określeniem rozsąd-
nego terminu ich załatwienia od daty wniesienia pozwu. rozważenia 
wymaga także wprowadzenie obowiązku rozpoznania apelacji w tych 
kategoriach spraw w zakreślonym terminie. Warto również zbadać po-
trzebę wprowadzenia podobnych rozwiązań w odniesieniu do termi-
nów załatwiania spraw w postępowaniu w sprawach z zakresu ubez-
pieczeń społecznych. rzecznik zwrócił się z prośbą o przedstawienie 
stanowiska wobec zasygnalizowanych problemów. 

162. ministra Rozwoju Regionalnego (RPo-550274-I/07) z dnia 
17 marca 2008 r. – w sprawie nowelizacji ustawy o zasadach prowa-
dzenia polityki rozwoju.

rzecznik skierował w dniu 12.07.2007 r. wniosek do trybu-
nału konstytucyjnego o stwierdzenie, że art. 37 ustawy z dnia 
6.12.2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju jest niezgodny 
z art. 45 ust. 1 i art. 184 konstytucji w zakresie, w jakim wyłącza za-
stosowanie przepisów dotyczących postępowania sądowo-administra-
cyjnego do procedury ubiegania się oraz udzielania dofinansowania 
ze środków pochodzących z budżetu państwa lub ze środków zagra-
nicznych. minister rozwoju regionalnego poinformowała rzecznika, 
że zgodnie z harmonogramem prac legislacyjnych zaakceptowanym 
przez radę ministrów, nowelizacja przepisów tej ustawy została za-
planowana na czerwiec 2008 r. Przygotowywane zmiany legislacyjne 
mają zapewnić zarówno sprawne wykorzystywanie środków unijnych 
i innych pochodzących ze źródeł zagranicznych, jak i efektywną kon-
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trolę sądową nad tym procesem. rzecznik z uznaniem przyjął infor-
mację o przygotowywanej nowelizacji i zwrócił się do ministra rozwoju 
regionalnego o informowanie o wynikach prowadzonych prac, a także 
zadeklarował możliwość roboczej współpracy biura rzecznika w za-
kresie przygotowywanych zmian legislacyjnych. 

163. ministra Sprawiedliwości (RPo-584691-III/08) z dnia 18 
marca 2008 r. – w sprawie zapowiadanego protestu sędziów. 

rzecznik z niepokojem przyjął informacje o przygotowywanym 
przez sędziów ogólnopolskim proteście, który ma zostać przeprowa-
dzony, jeśli do 15 maja br. nie zmienią się przepisy płacowe, gwa-
rantujące sędziom oczekiwany wzrost wynagrodzeń. W ramach tego 
protestu sędziowie zapowiadają dzień bez wokandy, w związku z za-
miarem podjęcia decyzji o urlopach wypoczynkowych na żądanie oraz 
skorzystania ze zwolnienia lekarskiego z tytułu choroby. 

Sędziowie zajmują szczególną pozycję ustrojową, wynikającą 
z konstytucji i ustawy z dnia 27.07.2001 r. – prawo o ustroju sądów 
powszechnych. jest to zawód najwyższego społecznego zaufania pub-
licznego. przeprowadzenie protestu w przewidywanej przez środowi-
ska sędziowskie formie nie licuje z powagą sprawowanego urzędu. 
nadużywanie w ramach planowanej akcji protestacyjnej instytucji ur-
lopu na żądanie oraz uprawnień związanych z niezdolnością do pracy 
w związku z chorobą musi prowadzić do zakłócenia funkcjonowania 
sądów powszechnych i w rezultacie naruszać prawa obywatela do roz-
patrzenia sprawy przez sąd w rozsądnym terminie, gwarantowanego 
w Konstytucji i uregulowaniach prawa europejskiego. 

rzecznik zaapelował o przyspieszenie prac nad opracowaniem 
rozwiązań systemowych w zakresie wynagrodzeń sędziowskich oraz 
o podjęcie przewidzianych prawem działań, w celu przeciwdziałania 
wykorzystaniu instytucji urlopu na żądanie oraz krótkotrwałej nie-
zdolności do pracy w ramach planowanej akcji protestacyjnej.

164. Przewodniczącego Sejmowej komisji Polityki Społecznej 
i Rodziny (RPo-549375-III/07) z dnia 18 marca 2008 r. – w spra-
wie potrzeby przywrócenia regulacji prawnej stwarzającej podstawy 
do pozbawienia prawa do świadczeń emerytalno-rentowych lub prawa 
do takich świadczeń w wyższym wymiarze osób, które wywołały prze-
stępstwem umyślnym okoliczności powstania tego prawa. 

rzecznik zwrócił się z prośbą o przedstawienie komisji polityki 
Społecznej i rodziny – przy okazji rozpatrywania rządowego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpie-
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czeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 244) – prob-
lemu przywrócenia regulacji prawnej stwarzającej podstawy do po-
zbawienia prawa do świadczeń emerytalno-rentowych albo do takich 
świadczeń w wyższym wymiarze osób, które wywołały przestępstwem 
umyślnym okoliczności powstania tego prawa.

brak takiej regulacji prawnej doprowadził do legalizacji przypad-
ku, w którym osoba doprowadzająca swoim działaniem do pozbawie-
nia życia małżonka i prawomocnie skazana z tego tytułu na karę 15 
lat pozbawienia wolności, pobiera po jego śmierci rentę rodzinną, przy 
spełnieniu warunków określonych w art. 70 ustawy o emeryturach 
i rentach z funduszu ubezpieczeń Społecznych.

rzecznik wystąpił w opisanej sprawie w dniu 01.08.2007 r. do mi-
nistra pracy i polityki Społecznej. W odpowiedzi uzyskał informację, 
że stosowna nowelizacja zostanie wprowadzona przy okazji najbliż-
szej nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpie-
czeń Społecznych. jednak w przyjętym przez radę ministrów w dniu 
5.02.2008 r. projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i ren-
tach z funduszu ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych 
ustaw (druk sejmowy nr 244) rozwiązania to nie zostało przewidziane. 

Przewodniczący Sejmowej komisji Polityki Społecznej i Rodzi-
ny (27.03.2008 r.) poinformował, że komisja w dniu 11.03.2008 r. za-
kończyła prace nad rządowym i poselskim projektami ustaw o zmia-
nie ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń Spo-
łecznych (druki nr 244 i 243). na tym etapie komisja nie posiada 
kompetencji zgłaszania zmian wykraczających poza zakres inicjatywy 
ustawodawczej. 

165. Dyrektora Generalnego Służby więziennej (RPo-494787-
VII/05) z dnia 18 marca 2008 r. – w sprawie warunków odbywania 
kary pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych okręgu 
katowickiego

W dniach 25-27.02.2008 r. pracownicy Biura Rzecznika doko-
nali czynności sprawdzających poszanowanie praw osób pozbawio-
nych wolności w Areszcie śledczym w Sosnowcu, zakładzie karnym 
w zabrzu i Areszcie śledczym w zabrzu. były to ponowne wizytacje 
jednostek penitencjarnych okręgu katowickiego, w których wcześniej 
stwierdzono duże trudności w zapewnieniu osadzonym właściwych 
warunków uwięzienia. 

Wyniki przeprowadzonych czynności sprawdzających wskazują, 
że w Areszcie śledczym w Sosnowcu nie podjęto od poprzedniej wizy-
tacji w styczniu 2005 r. żadnych przedsięwzięć inwestycyjno-remon-
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towych, które doprowadziłyby do poprawy stanu użytkowanych pawi-
lonów mieszkalnych oraz innych budynków i urządzeń. Inaczej sytua-
cja przedstawia się w Areszcie śledczym w zabrzu i zakładzie karnym 
w zabrzu. W tych jednostkach podjęto działania naprawcze, znacznie 
poprawiając zarówno warunki osadzenia, jak i pełnienia służby przez 
funkcjonariuszy Służby Więziennej. W Areszcie śledczym w zabrzu 
istotnym warunkiem szybkiego zakończenia remontu cel mieszkal-
nych jest zwiększenie środków finansowych oraz zmniejszenie jego 
zaludnienia. natomiast w zakładzie karnym w zabrzu odremontowa-
nia wymagają jeszcze obiekty jego infrastruktury (kuchnia, stołów-
ka, kotłownia, sale widzeń). rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska 
w sprawie przedstawionych problemów. 

166. ministra obrony narodowej (RPo-552919-I/07) z dnia 18 
marca 2008 r. – w sprawie skarg osób, których nazwiska znalazły się 
w raporcie o likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych. 

We wnioskach kierowanych do rzecznika skarżący, których dane 
osobowe zostały umieszczone w raporcie podnoszą, iż jako pracow-
nicy wywiadu bądź kontrwywiadu wojskowego nigdy nie podejmowali 
opisanych w raporcie działań. Wpłynęły także skargi osób twierdzą-
cych, że nigdy nie współpracowały – w jakiejkolwiek formie – z wojsko-
wymi służbami wywiadowczymi lub kontrwywiadowczymi. na tle tych 
skarg ujawnił się problem braku odpowiedniego środka prawnego, 
który pozwalałby na kwestionowanie informacji zawartych w raporcie 
tym osobom, których dane są w nim zamieszczone. 

osoby, które złożyły oświadczenie o charakterze pracy w Wojsko-
wych Służbach Informacyjnych miały możliwość ustosunkowania się 
do stanowiska komisji Weryfikacyjnej. obowiązek składania oświad-
czeń odnosił się wyłącznie do pracowników i żołnierzy (także by-
łych) Wojskowych Służb Informacyjnych wnoszących o zatrudnienie 
w Służbie Wywiadu Wojskowego oraz Służbie kontrwywiadu Wojsko-
wego. oświadczenia mogli również złożyć żołnierze, czy pracownicy 
Wojskowych Służb Informacyjnych (także byli), którzy nie ubiegali się 
o wyznaczenie na stanowisko służbowe czy zatrudnienie w służbach 
wywiadowczych. natomiast osoby, które nie składały oświadczeń, nie 
miały żadnej możliwości wykazania swych racji w postępowaniu przed 
komisją. o tym, że zostały uznane za osoby łamiące prawo i działające 
na szkodę interesów rp dowiedziały się z treści samego raportu – czy-
li wtedy, gdy informacja ta dotarła jednocześnie do opinii publicz-
nej. zdaniem rzecznika należałoby rozważyć wprowadzenie środka 
prawnego, który pozwalałby na kwestionowanie ustaleń komisji We-
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ryfikacyjnej. rzecznik zwrócił się o przedstawienie uwag dotyczących 
poruszonych problemów. 

167. Przewodniczącego komisji weryfikacyjnej wSI (RPo-
552919-I/07) z dnia 19 marca 2008 r. – w sprawie wstrzymania 
prac komisji Weryfikacyjnej Wojskowych Służb Informacyjnych.

zaniepokojenie rzecznika wzbudziły doniesienia prasowe gaze-
ty Wyborczej („komisja nieweryfikacyjna”, 14.03.2008 r.), dotyczące 
przestoju w pracach komisji Weryfikacyjnej Wojskowych Służb In-
formacyjnych. zarządzenie nr 130 prezesa rady ministrów z dnia 
8.11.2007 r. w sprawie terminu zakończenia działalności komisji We-
ryfikacyjnej (m. p. z 2007 r. nr 83, poz. 880) w § 1 przewiduje zakończe-
nie działalności komisji Weryfikacyjnej na dzień 30.06.2008 r. Wstrzy-
manie prac komisji stwarza realną groźbę, iż pomimo ustawowych 
gwarancji zapewniających funkcjonariuszom zlikwidowanych Woj-
skowych Służb Informacyjnych prawo do takiej weryfikacji, nie będzie 
można dotrzymać wyznaczonego terminu.

Wątpliwości rzecznika jako organu stojącego na straży praw czło-
wieka i obywatela budzi więc status prawny osób oczekujących na taką 
weryfikację. zgodnie bowiem z art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 9.06.2006 r.  
– przepisy wprowadzające ustawę o Służbie kontrwywiadu Wojskowego 
oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariu-
szy Służby kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojsko-
wego mianowanie na funkcjonariuszy, wyznaczanie na stanowiska oraz 
zatrudnianie żołnierzy zawodowych pełniących służbę w Wojskowych 
Służbach Informacyjnych oraz pracowników zatrudnionych w Woj-
skowych Służbach Informacyjnych następuje po złożeniu oświadczeń, 
o których mowa w art. 67 ust. 1 i 3, oraz zapoznaniu się ze stanowi-
skiem komisji Weryfikacyjnej. W związku z powyższym, rzecznik zwró-
cił się z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

168. ministra Infrastruktury (RPo-531001-IV/06) z dnia 20 
marca 2008 r. – w sprawie braku uprawnień do wykonywania sa-
modzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez architektów 
wnętrz.

W skargach wpływających do rzecznika pojawił się problem bra-
ku uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie przez architektów wnętrz. Architekci wnętrz w toku 
studiów otrzymują niezbędne wykształcenie techniczne i artystyczne 
w stopniu wystarczającym do samodzielnego pełnienia funkcji tech-
nicznych w budownictwie. Ich kwalifikacje powodują, że przy niektó-
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rych pracach budowlanych, np. przy obiektach zabytkowych, pełnią 
oni faktyczne kierownictwo prac, jednak obowiązujące przepisy nie 
pozwalają im na nadanie uprawnień budowlanych, pozwalających 
na samodzielne projektowanie i kierowanie pracami budowlanymi. 

załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra transportu i budow-
nictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie, za odpowiednie wykształcenie, od które-
go zależy przyznanie uprawnień budowlanych do projektowania bez 
ograniczeń uznaje tylko ukończone studia magisterskie na kierun-
ku architektura i urbanistyka, a przy uprawnieniach budowlanych 
do projektowania w ograniczonym zakresie – ukończone wyższe stu-
dia zawodowe na kierunku architektura i urbanistyka lub ukończo-
ne studia magisterskie na kierunku budownictwo. Architekt wnętrz 
może więc co najwyżej wejść w skład zespołu, na którego czele stać 
będzie absolwent kierunku architektura i urbanistyka albo kierunku 
budownictwo, którego przygotowanie zawodowe zostało potwierdzone 
w sposób wymagany prawem. 

Wobec powyższego rzecznik zwrócił się o wskazanie powodów od-
miennego traktowania absolwentów kierunku architektura wnętrz 
od absolwentów kierunku architektura i urbanistyka, w zakresie moż-
liwości uzyskania uprawnień do samodzielnego wykonywania funkcji 
technicznych w budownictwie. 

169. ministra kultury i Dziedzictwa narodowego (RPo-482827-
IV/04) z dnia 20 marca 2008 r. – w sprawie wymagań i kwalifikacji, 
jakie powinny spełniać osoby uprawnione do prowadzenia badań ar-
chitektonicznych. 

do rzecznika zgłaszają się inżynierowie budownictwa, historycy 
sztuki, archeolodzy, kwestionując § 9 rozporządzenia ministra kul-
tury z dnia 9.06.2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwator-
skich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich 
i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań 
ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych. Przepis ten stanowi, 
że badania architektoniczne mogą prowadzić osoby, które posiada-
ją tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskany po ukończeniu wyż-
szych studiów na kierunku architektura oraz odbyły po ukończeniu 
tych studiów co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową w zakre-
sie tych badań. 

zdaniem skarżących niezrozumiałe jest zawężenie kręgu osób upra-
wionych do prowadzenia badań architektonicznych jedynie do absol-
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wentów wydziałów architektury w sytuacji, kiedy możliwe jest uzyska-
nie adekwatnych uprawnień przez osoby kończące pokrewne kierunki 
w drodze ukończenia studiów podyplomowych na wydziale architek-
tury. rzecznik zwrócił się o rozważenie zasadności zmiany przedmio-
towego rozporządzenia, w celu rozszerzenia kręgu osób uprawnionych 
do prowadzenia badań architektonicznych o osoby, które uzyskały 
stosowne umiejętności kończąc studia podyplomowe. 

170. ministra Infrastruktury (RPo-506107-IV/05) z dnia 20 
marca 2008 r. – w sprawie nieprawidłowej regulacji dotyczącej opra-
cowania mapy z projektem podziału nieruchomości. 

do rzecznika zwrócił się wnioskodawca, który wskazał, że przy 
dokonywaniu podziału nieruchomości, których granice wykazane 
w katastrze nie są zgodne z oznaczeniem nieruchomości ujawnionym 
w księdze wieczystej, podziału dokonuje się de facto na podstawie 
„granic historycznych”, niezgodnych z aktualnymi danymi wykazany-
mi w ewidencji gruntów i budynków. 

przepis § 6 rozporządzenia rady ministrów z dnia 7.12.2004 r. w spra-
wie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości stanowi, 
że do opracowania mapy z projektem podziału nieruchomości, przyję-
cie granic nieruchomości podlegającej podziałowi następuje w wyniku 
badania księgi wieczystej tej nieruchomości oraz innych dokumentów 
określających stan prawny nieruchomości oraz danych wykazanych 
w katastrze nieruchomości. W przypadku stwierdzenia niezgodności 
powyższych danych, granice nieruchomości podlegającej podziałowi 
przyjmuje się na podstawie danych ujawnionych w księdze wieczystej. 

W ocenie rzecznika pożądane byłoby wprowadzenie regulacji, 
która zakładałaby opracowanie mapy planu podziału na podstawie 
danych wykazanych w katastrze nieruchomości. mapa sporządzo-
na w ten sposób byłaby podstawą wprowadzania zmian w ewidencji 
gruntów oraz w oznaczeniu nieruchomości w księdze wieczystej. tak 
sporządzona mapa nie będzie osłabiała pewności wynikającej z ksiąg 
wieczystych. zmiana rozporządzenia pozwoliłaby na sprawniejsze do-
prowadzanie oznaczeń nieruchomości w księgach wieczystych do rze-
czywistego stanu przebiegu ich granic. 

171. ministra finansów (RPo-580587-VI/08) z dnia 20 marca 
2008 r. – w sprawie ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodar-
czej polegającej na pośredniczeniu w zwrocie podatku VAt podróżnym.

rzecznik przedstawił zastrzeżenia do art. 127 ust. 5-11c usta-
wy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. ze skargi 
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do rzecznika wynikało, iż regulacje zawarte w tym przepisie, w zakre-
sie, w jakim nakładają obowiązki na podatników dokonujących zwro-
tu VAt podróżnym w ramach prowadzonej przez nich działalności 
gospodarczej, stanowią ograniczenie konstytucyjnej zasady swobody 
działalności gospodarczej. 

prawo podatników prowadzących działalność w zakresie dokonywa-
nia zwrotu podatku VAt podróżnym uzależnione zostało od spełnienia 
przez nich szeregu warunków. działalność w zakresie zwrotu podatku 
podróżnym nie została wymieniona w ustawie o swobodzie działalności 
gospodarczej jako podlegająca jakiejkolwiek formie reglamentacji. ka-
talog dopuszczalnych prawem ograniczeń w swobodnym prowadzeniu 
działalności jest katalogiem zamkniętym i stanowi wyjątek od konsty-
tucyjnej zasady wolności prowadzenia działalności gospodarczej. 

usługa zwrotu podatku VAt podróżnym jest powszechnie znana 
na świecie i z powodzeniem stosowana w innych krajach ue. najlep-
szą i najbardziej pożądaną z rynkowego punktu widzenia sytuacją 
jest istnienie w polsce firm pośredniczących w zwrocie podatku VAt 
podróżnym bez żadnych zaświadczeń, koncesji, licencji i szczególnych 
warunków. 

172. Prezesa Rady ministrów (RPo-584559-I/08) z dnia 20 
marca 2008 r. – w sprawie braku szczegółowych regulacji dotyczą-
cych przedmiotu i trybu rozpatrywania skarg, wniosków i petycji skła-
danych do organów administracji publicznej. 

Prezes Rady Ministrów, zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 
14.06.1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego, sprawuje 
zwierzchni nadzór nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wnio-
sków składanych do organów administracji publicznej. 

Art. 63 konstytucji stanowi o prawie każdego do składania petycji, 
wniosków i skarg w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej 
zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji spo-
łecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi 
z zakresu administracji publicznej. zgodnie z dyspozycją konstytucyjną, 
tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg powinna określać ustawa. 

jedynym przepisem odnoszącym się do petycji jest art. 211 ko-
deksu postępowania administracyjnego. ustawodawca nie poświęcił 
tej instytucji żadnych szczegółowych postanowień, nie wiadomo, czy 
ze środka tego można korzystać w celu ochrony interesów tylko indy-
widualnych, bądź również zbiorowych.

kwestia możliwości zwracania się przez każdego do władz publicz-
nych i łączący się z tym obowiązek udzielenia odpowiedzi dotyczy bezpo-
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średnio wolności i praw człowieka i obywatela. tymczasem brak szcze-
gółowej regulacji odnośnie do przedmiotu i trybu rozpatrywania petycji 
powoduje, że delegacja konstytucyjna z art. 63 pozostaje niewykonana. 
W związku z powyższym rzecznik zwrócił się o rozważenie podjęcia przez 
radę ministrów inicjatywy ustawodawczej w tym zakresie. 

173. Prezesa Rady ministrów (RPo-547814-I/06) z dnia 20 
marca 2008 r. – w sprawie niewykonywania orzeczeń trybunału 
Konstytucyjnego.

Sytuację, w której liczne wyroki trybunału konstytucyjnego po-
zostają niewykonane, rzecznik odbiera jako poważne zagrożenie 
dla praw i wolności obywatelskich. W związku z tym, od początku 
2007 r. rzecznik kierował szereg wystąpień mających na celu zmia-
nę tego stanu rzeczy. z opracowania pt. „następstwa orzeczeń tk 
w orzecznictwie sądów, piśmiennictwie prawniczym i działalności pra-
wodawczej” przekazanego w dniu 29.02.2008 r. przez prezesa trybu-
nału konstytucyjnego wynika, że w aż 68 sprawach, w których orze-
kał trybunał, nie podjęto odpowiedniej inicjatywy ustawodawczej, 
choć zachodzi taka konieczność, bądź jest to zalecane. 

podczas wystąpienia w dniu 12.03.2008 r. na forum zgromadzenia 
ogólnego Sędziów trybunału konstytucyjnego rzecznik postulował 
rozważenie przeprowadzenia zmian systemowych w postaci stałego 
monitoringu zapadających wyroków oraz przygotowania harmono-
gramu prac nad ich wykonywaniem. Prezes Rady Ministrów, zgodnie 
z postanowieniami ustawy z dnia 8.08.1996 r. o Radzie Ministrów, 
dysponując uprawnieniami do ustanawiania odpowiednich ciał do-
radczych i pomocniczych, ma w tym zakresie bardzo szerokie pole 
działania. W związku z powyższym, rzecznik zwrócił się o przedsta-
wienie stanowiska w sprawie. 

174. ministra Spraw wewnętrznych i administracji (RPo-
575418-I/08) z dnia 20 marca 2008 r. – w sprawie odpowiedzial-
ności osób wykonujących samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji 
i kartografii. 

do rzecznika wpłynęła skarga, której autorowi, wykonującemu 
samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji, główny geodeta kraju 
udzielił upomnienia i mimo, że od momentu ukarania minęło ponad 5 
lat, wzmianka o nałożeniu kary nadal pozostaje w rejestrze. 

przepisy regulujące odpowiedzialność osób wykonujących samo-
dzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii za nienależyte wy-
konanie zadań są szczątkowe. poza katalogiem kar stanowią jedynie, 
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że wymierzenie kary za nienależyte wykonywanie zadań odbywa się 
w drodze decyzji, chociaż żaden przepis nie określa, w jakim zakresie 
uregulowania zawarte w kodeksie postępowania administracyjnego 
mają zastosowanie do postępowań związanych z odpowiedzialnością 
tych osób. Jedynie art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 17.05.1989 r. – Pra-
wo geodezyjne i kartograficzne stanowi, że na decyzje głównego geo-
dety kraju przysługuje skarga do sądu administracyjnego w trybie 
określonym w odrębnych przepisach. brak natomiast przepisów okre-
ślających okres, po upływie którego kara nie może być wymierzona, 
a ponadto, kiedy następuje zatarcie kary i uznanie jej za niebyłą oraz 
z czyjej inicjatywy może to nastąpić. rzecznik zwrócił się o przekaza-
nie stanowiska w przedmiotowej sprawie. 

175. ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi (RPo-583153-I/08) 
z dnia 20 marca 2008 r. – w sprawie podawania do publicznej wia-
domości przez Agencję modernizacji i restrukturyzacji rolnictwa wy-
kazu rolników, którym w 2006 r. przyznano płatność bezpośrednią 
lub płatność cukrową.

ustawa z dnia 26.01.2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych 
i płatności cukrowej weszła w życie dnia 27.02.2007 r. W art. 43 tej 
ustawy nałożono na Agencję modernizacji i restrukturyzacji rolni-
ctwa obowiązek publikacji co roku, do dnia 30 lipca, wykazu rolni-
ków, którym przyznano płatność, uwzględniając dane za poprzedni rok. 
W związku z tym, że ustawa zaczęła obowiązywać z początkiem 2007 
r., na stronach internetowych Agencji, zgodnie z dyspozycją art. 43 
ust. 3 ustawy, podano do publicznej wiadomości wykaz rolników, któ-
rzy otrzymali wsparcie finansowe w 2006 r. Wykaz ten obejmuje imię 
i nazwisko lub nazwę rolnika, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę 
oraz kwotę płatności i płatności cukrowej, przyznanych na podstawie 
wniosków złożonych w 2006 r. biorąc pod uwagę fakt, że rolnicy skła-
dając w 2006 r. wniosek o płatności nie mieli świadomości, że ich dane 
mogą zostać podane do publicznej wiadomości, rzecznik zwrócił się 
o zajęcie stanowiska w tej sprawie i poinformowanie, czy wobec braku 
przepisów przejściowych w ustawie o płatnościach do gruntów rolnych 
odnośnie do tej kwestii nie doszło do naruszenia zasady lex retro non 
agit, a w związku z tym podstawowych praw i wolności obywateli.

176. ministra Spraw wewnętrznych i administracji (RPo-
583943-I/08) z dnia 21 marca 2008 r. – w sprawie uzyskania po-
twierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego przez osoby, które 
opuściły polskę w 1968 r.
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rzecznik wyraził zadowolenie z faktu, iż postulowane przez niego 
już w zeszłym roku zmiany praktyki prowadzenia postępowań w spra-
wie stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego mogą nastąpić 
w związku z obchodami 40. rocznicy wydarzeń marcowych (por. ar-
tykuł „Wojewodowie mają potwierdzać obywatelstwa dla marcowych 
emigrantów”, „gazeta Wyborcza” z dnia 5.03.2008 r.). 

ze względu na wcześniejsze zainteresowanie tym tematem oraz 
wpływające do rzecznika skargi na przewlekłość dotychczasowych 
postępowań, rzecznik zwrócił się o informację, czy wypowiedź mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotycząca przyspieszenia 
procedury oraz zmiany dotychczasowej interpretacji przepisów znala-
zła odzwierciedlenie w pisemnych zaleceniach dla wojewodów. 

177. ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego (RPo-
577369-II/07) z dnia 21 marca 2008 r. – w sprawie ujawnienia infor-
macji o planowanych działaniach funkcjonariuszy centralnego biura 
Antykorupcyjnego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

rzecznik wystąpił o przedłożenie informacji o aktualnym stanie po-
stępowania przygotowawczego prowadzonego w prokuraturze okręgo-
wej w Warszawie w sprawie ujawnienia tajemnicy państwowej w związ-
ku z działaniami centralnego biura Antykorupcyjnego w ministerstwie 
rolnictwa i rozwoju Wsi, a także w sprawie składania fałszywych ze-
znań przez janusza kaczmarka, ryszarda krauze i inne osoby.

Informacje zamieszczane w mediach wskazują, iż śledztwo w spra-
wie ujawnienia tajemnicy państwowej w związku z działaniami cen-
tralnego biura Antykorupcyjnego, a także śledztwo w sprawie składa-
nia fałszywych zeznań, między innymi przez janusza kaczmarka oraz 
ryszarda krauze, toczą się w sposób długotrwały. postępowania te 
dotyczą wydarzeń, które w znaczący sposób wywarły wpływ na sferę 
życia publicznego w polsce, istotne jest zatem wyjaśnienie, czy prowa-
dzona przez podejrzanych działalność służyła interesom państwa, czy 
też była prowadzona ze szkodą dla dobra publicznego.

W konsekwencji rzecznik poprosił o zajęcie stanowiska, czy spo-
sób prowadzenia śledztw przez prokuraturę spełnia wymogi określone 
w art. 2 § 1 pkt 4 kpk, a zwłaszcza, czy prokuratura wykorzystała 
wszystkie dostępne środki umożliwiające sprawne przeprowadzenie 
postępowań.

178. ministra Infrastruktury (RPo-517392-X/05) z dnia 25 
marca 2008 r. – w sprawie zasad wydawania kart parkingowych oso-
bom niepełnosprawnym. 
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Przepisy ustawy – Prawo o ruchu drogowym w nierówny sposób 
traktują osoby niepełnosprawne w zakresie przyznawania karty par-
kingowej. postanowienia art. 8 ust. 5 ustawy wyłączają możliwość 
otrzymania karty parkingowej przez osoby o obniżonej sprawności 
ruchowej, które legitymują się orzeczeniem o zaliczeniu do umiarko-
wanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności o przyczynie nie-
pełnosprawności innej niż upośledzenie narządu ruchu lub choroby 
neurologiczne (tj. orzeczeniem zawierającym inny symbol przyczyny 
niepełnosprawności niż „r” lub „n”). zgodnie z art. 8 ust. 5a ustawy, 
karta parkingowa przysługuje osobom posiadającym orzeczenie zali-
czające do lekkiego stopnia niepełnosprawności o dowolnej przyczy-
nie niepełnosprawności, pod warunkiem, że wspomniane orzeczenie 
lub zaświadczenie lekarskie potwierdza obniżoną sprawność ruchową 
tych osób. zdaniem rzecznika, karta parkingowa powinna przysługi-
wać każdej osobie niepełnosprawnej, u której stwierdzono obniżony 
poziom sprawności ruchowej, niezależnie od przyczyn powstawania 
niepełnosprawności.

mimo iż minister transportu i budownictwa już w 2005 r. po-
dzielił stanowisko rzecznika, przepisy regulujące zasady wydawania 
kart parkingowych osobom niepełnosprawnym nie zostały dotychczas 
zmienione. rzecznik zwrócił się w związku z powyższym o przygoto-
wanie projektu nowelizacji art. 8 Prawa o ruchu drogowym, która do-
prowadzi do zlikwidowania dyskryminacji części osób niepełnospraw-
nych. 

179. Szefa Biura Bezpieczeństwa narodowego, Dowódcy ope-
racyjnego Sił zbrojnych, Dowódcy wojsk Lądowych, Dowódcy Sił 
Powietrznych, Dowódcy marynarki wojennej, komendanta – Rek-
tora akademii obrony narodowej, komendanta – Rektora akade-
mii marynarki wojennej, komendanta wojskowej akademii Tech-
nicznej oraz komendantów wyższych Szkół oficerskich wojsk 
Lądowych (RPo-584098-IX/08) z dnia 25 marca 2008 r. – w spra-
wie przeglądu praw obywatelskich w dziedzinie obronności. 

dynamiczne zmiany zachodzące w Siłach zbrojnych rp w cią-
gu ostatnich lat, a także coraz trudniejsze zadania, jakie stawiane 
są przed kadrą kierowniczą i żołnierzami, wymagają nowego spojrze-
nia na obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, które z uwagi 
na upływ czasu nie zawsze są adekwatne do obecnych sytuacji i po-
trzeb. potwierdza to analiza spraw zgłaszanych rzecznikowi przez żoł-
nierzy, w tym również podczas spotkań w wizytowanych jednostkach 
wojskowych. 
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rzecznik podjął inicjatywę dokonania przeglądu praw obywatel-
skich w dziedzinie obronności. W związku z powyższym zwrócił się 
z prośbą o przekazanie propozycji i wniosków, z zaznaczeniem, jakie 
problemy powinny znaleźć się w obszarze badań, z wyszczególnieniem 
spraw priorytetowych, które wymagają szybkiej regulacji. 

180. Prezesa Polskiego komitetu olimpijskiego (RPo-585337-
I/08) z dnia 25 marca 2008 r. – w sprawie swobody wypowiedzi 
sportowców w trakcie Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. 

rzecznik wyraził swoje zaniepokojenie doniesieniami medialnymi 
dotyczącymi wypowiedzi prezesa polskiego komitetu olimpijskiego, 
iż „Sportowcy manifestujący swoje przekonania polityczne podczas 
Igrzysk olimpijskich w pekinie muszą liczyć się z dyskwalifikacją”. 
media doniosły również, że wypowiedzi te zawierały ostrzeżenie, iż je-
żeli polscy sportowcy będą demonstrować swoje przekonania, sankcje 
będą bardzo surowe. 

mające odbyć się w tym roku międzynarodowe Igrzyska olimpij-
skie w pekinie mają szczególne znaczenie. Są to igrzyska wyjątkowe 
dla wszystkich tych, którym na sercu leży idea ochrony praw czło-
wieka. Współczesne chiny są bowiem nie tylko jednym z najprężniej 
rozwijających się państw świata, lecz także areną dramatycznej walki 
o prawa jednostki. konstytucja w art. 54 zapewnia każdemu wolność 
wyrażania swoich poglądów. zapowiedzi stosowania surowych sank-
cji dla olimpijczyków, którzy z tej wolności chcieliby skorzystać, na-
leży postrzegać jako próbę stosowania praktyki sprzecznej z polską 
konstytucją. 

Prezes Polskiego komitetu olimpijskiego (27.03.2008 r.) poin-
formował, że cytat przytoczony w wystąpieniu rzecznika został wy-
rwany z kontekstu. prawem i zarazem obowiązkiem prezesa polskie-
go komitetu olimpijskiego jest stać na straży reguł obowiązujących 
w międzynarodowym ruchu olimpijskim, w tym tych, które zapisano 
w karcie olimpijskiej. obliguje to prezesa pkol także do podejmowa-
nia działań pozwalających w porę zapobiegać możliwości naruszenia 
tych zasad przez członków polskiej reprezentacji olimpijskiej, co mo-
głoby spowodować sankcje ze strony międzynarodowego komitetu 
olimpijskiego. zamiarem pkol nie jest na pewno ograniczanie człon-
kom Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej ich konstytucyjnego prawa 
do wyrażania własnych poglądów, jeśli nie zabrania tego karta olim-
pijska. 

podobnie jak cała społeczność międzynarodowa, również polski 
komitet olimpijski – sportowcy i działacze sportowi – z dużym nie-



177

pokojem przyjmują informacje o sytuacji w tybecie. prezes polskiego 
komitetu olimpijskiego wyraził nadzieję, że władze chińskiej republi-
ki ludowej właściwie wykorzystają szanse dane im w momencie przy-
znania organizacji Igrzysk Olimpijskich przez MKOl. 

181. Prezesa urzędu Lotnictwa Cywilnego (RPo-584971-X/08) 
z dnia 25 marca 2008 r. – w sprawie nieprawidłowości w konstrukcji 
pasa startowego portu lotniczego im. Władysława reymonta w ło-
dzi.

do rzecznika zwrócił się poseł na Sejm rp podnosząc problem 
nieprawidłowości w konstrukcji pasa startowego portu lotniczego 
im. Władysława reymonta w łodzi. Według uzyskanych informacji, 
w pasie startowym powstała rozpadlina o znacznych rozmiarach, 
stanowiąca zagrożenie dla bezpieczeństwa lotów oraz zdrowia i życia 
ludzkiego. została on usunięta, lecz odnawia się i wymaga w związku 
z tym przeprowadzania doraźnych napraw. zjawisko to może być spo-
wodowane geologiczną niestabilnością gruntu pod pasem startowym. 
rzecznik zwrócił się o zbadanie sprawy i poinformowanie o poczynio-
nych ustaleniach. 

Prezes urzędu Lotnictwa Cywilnego (28.03.2008 r.) poinformo-
wał, że obecnie na lotnisku trwa audyt certyfikacyjny. W przypadku 
stwierdzania niezgodności oraz uwag co do stanu technicznego drogi 
startowej lub jej poboczy zostaną podjęte odpowiednie działania ko-
rekcyjne, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa operacji lotni-
czych. 

182. ombudsmana Islandii (RPo-581968-III/08) z dnia 25 
marca 2008 r. – w sprawie sytuacji polaków pracujących na terenie 
Islandii. 

W dzienniku „rzeczpospolita” w dniach 13.02.2008 r. i 21.02.2008 r.  
ukazały się dwa artykuły o sytuacji polaków żyjących i pracujących 
na terenie Islandii, pt.: „polscy imigranci na celowniku” i „premier Is-
landii zaśpiewał dla polaków”. z treści artykułów wynika, że w ostat-
nim czasie wzrasta niechęć Islandczyków w stosunku do obywateli 
polskich. przykładem tego jest, między innymi, założenie przez czter-
nastoletniego Islandczyka „Stowarzyszenia przeciwko polakom”. ce-
lem działania powyższego Stowarzyszenia jest „jak najszybsze pozby-
cie się z Islandii polaków”. na forum internetowym Stowarzyszenia 
pomysł ten znalazł szeroką akceptację wśród dyskutantów, a treść 
niektórych wpisów była tak obraźliwa (najprawdopodobniej o zabar-
wieniu rasistowskim i ksenofobicznym), że miejscowa policja wszczę-
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ła postępowania wyjaśniające. mając na uwadze powyższe rzecznik 
zwrócił się o weryfikację pojawiających się w polskich mediach in-
formacji o wzroście nastrojów antypolskich na terenie Islandii oraz 
o przedstawienie działań podjętych w tej sprawie przez biuro islandz-
kiego ombudsmana, o ile były podejmowane.

183. ministra Infrastruktury (RPo-555284-IV/07) z dnia 
26 marca 2008 r. – w sprawie nieprawidłowej regulacji dotyczącej 
wskaźników zmian cen nieruchomości. 

zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami, wskaźniki zmian cen nieruchomości powinny być 
corocznie ogłaszane przez prezesa głównego urzędu Statystycznego, 
w drodze obwieszczeń, w dzienniku urzędowym rp „monitor polski”. 
pomimo wyraźniej delegacji ustawowej, od daty wejścia w życie usta-
wy o gospodarce nieruchomościami, prezes guS nie opublikował 
wskaźników zmian cen nieruchomości. powodem jest okoliczność, 
że wskaźnik zmian cen nieruchomości nie jest mierzalną kategorią 
statystyczną. 

kształt art. 5 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami uniemożliwia jego praktyczne wykorzystanie. zbyt szero-
kie sformułowanie mówiące o wskaźnikach zmian cen nieruchomości 
i co za tym idzie, zbyt szeroko zakreślona delegacja ustawowa, wyłącza 
obliczenie i ogłoszenie takiego wskaźnika. uniemożliwia tym samym 
dokonanie właściwej waloryzacji świadczenia pieniężnego przyznane-
go z tytułu rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza 
obecnymi granicami rp w wyniku wypędzenia z byłego terytorium rp 
lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 8.07.2005 r. o realizacji prawa do rekom-
pensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi grani-
cami RP.

z uwagi na powyższe, rzecznik zwrócił się z prośbą o zaintereso-
wanie się przedstawionym problemem oraz zainicjowanie prac nad 
przystosowaniem upoważnienia zawartego w art. 5 ustawy z dnia 
21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami do tego, aby mógł 
on stanowić rzeczywistą podstawę do ogłaszania przez prezesa guS 
właściwych analiz statystycznych.

184. ministra finansów (RPo-583102-IX/08) z dnia 27 mar-
ca 2008 r. – w sprawie ograniczeń możliwości wypłaty równoważnika 
pieniężnego dla funkcjonariusza Służby celnej za brak lokalu miesz-
kalnego. 
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do rzecznika wpłynęła skarga funkcjonariuszy Służby celnej kwe-
stionująca rozwiązanie dotyczące wypłaty równoważnika pieniężnego. 
zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24.07.1997 r. o Służbie celnej, 
przeniesienie funkcjonariusza celnego do innej miejscowości, z której 
dojazd jest znacznie utrudniony, wymaga zapewnienia funkcjonariu-
szowi odpowiednich warunków mieszkaniowych, z uwzględnieniem 
jego sytuacji rodzinnej. natomiast w świetle art. 20a ust. 1 tej ustawy 
w wypadku, o którym mowa wyżej, jeżeli zapewnienie funkcjonariu-
szowi odpowiednich warunków mieszkaniowych jest niemożliwe lub 
utrudnione oraz jeżeli on sam lub członkowie jego rodziny nie posiada-
ją lokalu mieszkalnego w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości 
pobliskiej, funkcjonariuszowi przysługuje równoważnik pieniężny.

tymczasem w świetle § 25 ust. 1 rozporządzenia ministra finan-
sów z dnia 18.05. 2004 r. w sprawie świadczeń związanych z przenie-
sieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejsco-
wości, przepisy dotyczące równoważnika pieniężnego mają odpowied-
nio zastosowanie do funkcjonariuszy spełniających warunki do jego 
otrzymania, przeniesionych do pełnienia służby w innej miejscowo-
ści po dniu 31.10.2003 r. oznacza to, że funkcjonariusze, którzy zo-
stali przeniesieni do pełnienia służby w innej miejscowości do dnia 
31.10.2003 r., zostali pozbawieni prawa do równoważnika pieniężne-
go. W ocenie wnioskodawców kwestionowany przepis rozporządzenia 
nie tylko pozostaje w kolizji z art. 20a ust. 1 ustawy o Służbie celnej, 
lecz również narusza konstytucyjną zasadę równości wobec prawa. 
W związku z powyższym rzecznik zwrócił się o wskazanie, jakimi 
przesłankami kierował się minister finansów wprowadzając do treści 
§ 25 ust. 1 rozporządzenia zwrot „po dniu 31 października 2003 r.”. 

185. ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPo-583433-III/08) 
z dnia 27 marca 2008 r. – w sprawie projektu rozwiązań prawnych 
różnicujących w sposób nieuzasadniony sytuację prawną osób niepeł-
nosprawnych pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz 
osób niepełnosprawnych pobierających rentę socjalną, w zakresie 
ograniczeń wypłaty renty ze względu na wysokość przychodów z pra-
cy zarobkowej. 

na stronach internetowych ministerstwa pracy i polityki Społecznej 
zamieszczono projekt z dnia 11.02.2008 r. ustawy o zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń Społecznych oraz 
niektórych innych ustaw. Pierwsza propozycja zmian przepisów do-
tyczy nowego systemu naliczania rent z tytułu niezdolności do pracy 
dla osób urodzonych po 1948 r., bazującego na powiązaniu wysokości 
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tych świadczeń z wysokością odprowadzanych składek. druga zmia-
na dotyczy zniesienia osobom pobierającym rentę z tytułu niezdolno-
ści do pracy dotychczas obowiązujących ograniczeń z powodu osią-
gania przychodów z pracy zarobkowej, bez względu na ich wysokość. 
niestety w projekcie ustawy nie przewidziano zmiany ustawy z dnia 
27.06.2003 r. o rencie socjalnej. W świetle art. 10 ust. 6 tej ustawy 
prawo do renty socjalnej zawiesza się za miesiąc, w którym zostały 
osiągnięte przychody w łącznej kwocie wyższej niż 30% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogło-
szonego przez prezesa guS do celów emerytalnych. 

do rzecznika kierowane są skargi wskazujące, że wejście w życie 
projektowanych zmian spowoduje nierówne traktowanie osób niepeł-
nosprawnych. W związku z powyższym rzecznik zwrócił się o przed-
stawienie stanowiska w sprawie. 

186. ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi (RPo-584352-IV/08) 
z dnia 28 marca 2008 r. – w sprawie potrzeby rozszerzenia kręgu 
podmiotów uprawnionych do wykonywania prac scaleniowo-wymien-
nych o osoby, które posiadają uprawnienia zawodowe w dziedzinie 
geodezji i kartografii. 

W związku z napływającymi do rzecznika skargami dotyczącymi 
ograniczania swobody działalności gospodarczej w ustawie z dnia 
26.03.1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów, zasadne Rzecznik zwró-
cił się z prośbą o rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w od-
niesieniu do powyższej ustawy. 

przedsiębiorcy geodezyjni podnoszą bowiem, iż obowiązujący 
od 8.06.2004 r. przepis art. 3 ust. 4 tej ustawy narusza gwarantowaną 
przez konstytucję wolność działalności gospodarczej wskutek pozba-
wienia podmiotów prywatnych wykonawstwa urządzeniowo-rolnego 
dostępu do prac scaleniowo-wymiennych. zgodnie z tym przepisem, 
prace scaleniowo-wymienne koordynuje i wykonuje samorząd woje-
wództwa przy pomocy jednostek organizacyjnych przekazanych mu 
na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.10.1998 r. – Prze-
pisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną lub 
jednostek utworzonych przez ten samorząd do realizacji tych zadań. 
W poprzednim stanie prawnym nie występowały ograniczenia pod-
miotowe w dostępie do prac scaleniowo – wymiennych. 

zdaniem wnioskodawców, taki zapis ustawy ma charakter dys-
kryminacyjny, bowiem wyklucza podmioty posiadające takie same 
uprawnienia zawodowe jak jednostki podległe samorządom wojewódz-
twa z dostępu do prac scaleniowo – wymiennych. W opinii rzeczni-
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ka zasadne jest rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do wy-
konywania prac scaleniowo – wymiennych o osoby, które posiadają 
uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.

187. ministra Edukacji narodowej (RPo-584001-X/08) z dnia 
31 marca 2008 r. – w sprawie rekrutacji do przedszkoli. 

do rzecznika wpływają liczne skargi rodziców dzieci, które 
w 2008 r. skończą 3 lata, urodzonych między 1 września, a 31 grud-
nia. rodzice kwestionują zasady przyjęć do przedszkoli, które w prak-
tyce nie pozwalają na przyjęcie ich dzieci do przedszkola w bieżącym 
roku. 

W przypadku rekrutacji realizowanej poprzez zapisy w przedszko-
lach nie ma możliwości przyjęcia do przedszkola dziecka urodzonego 
po dniu 31 sierpnia, ze względu na nieukończenie przez to dziecko 
trzeciego roku życia. W gminach, w których wprowadzono elektro-
niczną rejestrację dzieci, premiuje się dzieci urodzone przed dniem 
1 września. opisany stan rzeczy wynika przede wszystkim z braku 
dostatecznej liczby miejsc w przedszkolach w stosunku do występują-
cych w tym zakresie potrzeb. 

W myśl art. 14 ust. 1 zd. 1 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o syste-
mie oświaty wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 
lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola 
może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku. ze-
zwalając na przyjęcie do przedszkola dziecka 2,5 rocznego ustawo-
dawca odwołał się do pojęcia „szczególnie uzasadniony przypadek”, 
a więc typowego zwrotu niedookreślonego. nie istnieją jednak żadne 
proceduralne gwarancje tego, iż przyjęcia tej grupy dzieci do przed-
szkoli nie następują według dowolnie ustalonego kryterium.

rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w omawianym zakresie, 
zwłaszcza w kwestii zapewnienia proceduralnych gwarancji umoż-
liwiających efektywną kontrolę prawidłowości przyjmowania dzieci 
do przedszkoli.

188. ministra kultury i Dziedzictwa narodowego (RPo-585072-
I/08) z dnia 31 marca 2008 r. – w sprawie braku aktów wykonaw-
czych do znowelizowanej ustawy o muzeach. 

obowiązkiem konstytucyjnym władz publicznych jest dbałość 
o upowszechnienie kultury i dziedzictwa narodowego oraz podejmo-
wanie aktywnych działań na rzecz ich udostępniania społeczeństwu. 
W tym aspekcie zaniepokojenie rzecznika wzbudził artykuł w dzien-
niku „rzeczpospolita” z dnia 15.03.2008 r. „trzeba zamknąć muzea 
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i czekać na przepisy”. ustawa z dnia 29.06.2007 r. o zmianie usta-
wy o muzeach wprowadziła szereg istotnych zmian do ustawy z dnia 
21.11.1996 r. moc prawną dotychczasowych przepisów wykonaw-
czych utrzymano na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od daty wejścia 
w życie ustawy nowelizującej.

mając na względzie istotę zagadnienia, a więc kwestię umożliwienia 
swobodnego dostępu do zbiorów muzealnych (w tym sprawę biletów 
ulgowych dla uczniów, studentów, emerytów), ochronę dóbr kultu-
ry oraz upowszechnianie dorobku dziedzictwa narodowego, Rzecznik 
zwrócił się o przedstawienie wyjaśnień dotyczących działań podjętych 
w tym zakresie, a także o wskazanie planowanego terminu zakończe-
nia procesu legislacyjnego w przedstawionej sprawie.

189. Dyrektora agencji Praw Podstawowych (RPo-580873-
I/08) z dnia 31 marca 2008 r. – w sprawie sytuacji osób homosek-
sualnych w Polsce.

rzecznik przekazał dyrektorowi Agencji praw podstawowych ra-
port dotyczący sytuacji osób homoseksualnych w polsce w perspekty-
wie działań rzecznika praw obywatelskich, z nadzieją, że okaże się on 
przydatny w trakcie prac nad przygotowywanym obecnie przez Agen-
cję praw podstawowych raportem dotyczącym przejawów dyskrymi-
nacji ze względu na orientację seksualną w poszczególnych krajach 
unii europejskiej. 
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III. kaSaCjE I SkaRGI Do SĄDu najwyŻSzEGo 
o STwIERDzEnIE nIEzGoDnoŚCI  

z PRawEm PRawomoCnEGo oRzECzEnIa. 
PRzySTĄPIEnIa Do PoSTęPowaŃ PRzED SĄDamI 

PowSzECHnymI

W okresie objętym Informacją rzecznik praw obywatelskich wniósł 
następujące kasacje do Sądu najwyższego:

RPo-549160-II/07 z dnia 8 stycznia 2008 r. – kasacja na rzecz 
Andrzeja b., uczestnika tzw. wydarzeń radomskich w 1976 r., od prawo-
mocnego wyroku Sądu rejonowego w radomiu z dnia 24.08.1976 r.

rzecznik zarzucił temu wyrokowi rażące naruszenie prawa mate-
rialnego (art. 1 kk z 1969 r.) mające istotny wpływ na treść orze-
czenia, polegające na błędnym przyjęciu, że przypisany oskarżone-
mu czyn był społecznie niebezpieczny, podczas gdy w rzeczywistości 
nie wykazywał on cech społecznego niebezpieczeństwa stanowiące-
go konstytutywny element przestępstwa oraz rażące i mające istotny 
wpływ na jego treść naruszenie prawa procesowego polegające na nie-
wyjaśnieniu wszystkich istotnych okoliczności sprawy, co doprowa-
dziło do tego, że sąd uwzględnił wyłącznie okoliczności przemawiające 
na niekorzyść oskarżonego i w konsekwencji w sposób dowolny przy-
pisał oskarżonemu odpowiedzialność za spowodowanie uszkodzeń 
ciała u 75 funkcjonariuszy mo oraz wyrządzenie szkody w mieniu 
społecznym w wysokości ponad 28.000.000 zł, co stanowiło całościo-
wy bilans tzw. wydarzeń radomskich, w sytuacji gdy oskarżony brał 
udział w owych wydarzeniach wyłącznie w dniu 25.06.1976 r. i dopie-
ro po godz. 15. ponadto sąd w sposób dowolny uznał, iż przypisany 
skazanemu czyn miał charakter chuligański, co przejawiało się w nie-
należytym wyjaśnieniu podstawy prawnej wyroku w tym zakresie. 

rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i uniewinnienie 
Andrzeja b. od popełnienia przypisanego mu czynu. 

RPo-571657-II/07 z dnia 15 stycznia 2008 r. – kasacja na rzecz 
Antoniego j. od prawomocnego wyroku Sądu rejonowego. 

rzecznik zarzuca temu wyrokowi rażące naruszenie prawa kar-
nego procesowego (art. 4 kpk, art. 366 § 1 kpk i art. 410 kpk) mają-
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ce istotny wpływ na treść zaskarżonego wyroku, poprzez zaniechanie 
uwzględnienia i wyjaśnienia przez sąd pierwszej instancji istotnych 
okoliczności sprawy mogących przemawiać na korzyść oskarżonego, 
z których wynikało, że Antoni j. był uprzednio skazany za czyny po-
pełnione w warunkach ograniczonej w stopniu znacznym poczytalno-
ści, co obligowało sąd meriti do zapoznania się z dostępnymi opiniami 
biegłych lekarzy psychiatrów wydawanymi w innych sprawach tego 
skazanego oraz dokumentacją lekarską w celu ustalenia, czy w tej 
sprawie również nie zachodzą wątpliwości co do poczytalności oskar-
żonego. 

rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie 
sprawy Sądowi rejonowemu do ponownego rozpoznania. 

RPo-572307-II/07 z dnia 30 stycznia 2008 r. – kasacja na rzecz 
małgorzaty j. od wyroku Sądu okręgowego zmieniającego wyrok Sądu 
Rejonowego. 

rzecznik zarzucił temu wyrokowi rażące i mogące mieć istotny 
wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego procesowego, to jest 
art. 433 § 2 kpk, art. 457 § 3 kpk i art. 7 kpk poprzez nienależyte 
rozważenie oraz ustosunkowanie się w uzasadnieniu wyroku do za-
rzutów apelacyjnych obrońcy oskarżonej, w których podniesiono, iż 
orzeczenie sądu pierwszej instancji zapadło z naruszeniem prawa kar-
nego materialnego, to jest art. 300 § 2 kk poprzez uznanie oskarżonej 
za winną popełnienia przestępstwa wyczerpującego dyspozycję tego 
przepisu w sytuacji, gdy zachowanie oskarżonej polegające na zby-
ciu udziału w nieruchomości nie wywołało skutku w postaci udarem-
nienia zaspokojenia swojego wierzyciela, a nadto, że jej działania nie 
miały wpływu na przebieg i zakończenie postępowania egzekucyjnego, 
co w konsekwencji doprowadziło do dowolnej oceny materiału dowo-
dowego przez sąd drugiej instancji w tym zakresie. 

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

RPo-546658-II/06 z dnia 18 lutego 2008 r. – kasacja na rzecz 
pawła g. od wyroku Sądu okręgowego zmieniającego w części wyrok 
Sądu rejonowego. 

rzecznik zarzucił powyższemu wyrokowi rażące naruszenie art. 
439 § 1 pkt 7 k.p.k. poprzez uniewinnienie pawła g. od czynu zarzu-
canego mu w pkt V aktu oskarżenia, a przypisanego w pkt 5 wyroku 
Sądu rejonowego w sytuacji, gdy pkt 5 ww. wyroku dotyczy współ-
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oskarżonego, przez co powstała sprzeczność w treści wyroku Sądu 
okręgowego uniemożliwiająca jego wykonanie. 

rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku w zaskarżonej 
części i przekazanie sprawy Sądowi okręgowemu do ponownego roz-
poznania w postępowaniu odwoławczym. 

RPo-553440-II/07 z dnia 20 lutego 2008 r. – kasacja na rzecz 
tadeusza h. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego w zielo-
nej górze z dnia 20.10.1960 r. zmieniającego wyrok Sądu powiatowe-
go w zielonej górze z dnia 1.07.1960 r. 

rzecznik zarzucił temu wyrokowi rażące naruszenie art. 133 
§ 1 kodeksu karnego z 1932 r. w związku z art. 4 ustawy z dnia 
22.05.1958 r. o zaostrzeniu odpowiedzialności karnej za chuligań-
stwo, polegające na przypisaniu tadeuszowi h. popełnienia zarzuca-
nego mu czynu, pomimo braku w jego działaniu znamion przestęp-
stwa określonego w tych przepisach, co miało istotny wpływ na treść 
zaskarżonego orzeczenia. 

rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Wojewódz-
kiego oraz zmienionego nim wyroku Sądu powiatowego i uniewinnie-
nie tadeusza h. od popełnienia przypisanego mu czynu. 

tadeusz h. oskarżony został o to, że w dniu 30.05.1960 r. w zie-
lonej górze podczas zbiegowiska publicznego, działając z pobudek 
chuligańskich, rzucał kamieniami do funkcjonariuszy mo, w trakcie 
wykonywania przez nich obowiązków służbowych, tj. o czyn z art. 133 
§ 1 kk z 1932 r. w związku z art. 4 ustawy z dnia 22.05.1958 r. o za-
ostrzeniu odpowiedzialności karnej za chuligaństwo. 

jak w uzasadnieniu kasacji stwierdził rzecznik, ściganie karne 
i skazanie tadeusza h. miało formę politycznej represji na uczestni-
kach społecznego sprzeciwu wobec działań ówczesnej władzy. zakwe-
stionowanie kasacją niniejszego wyroku sądu odwoławczego znajduje 
uzasadnienie w poglądach Sądu najwyższego, który w wyroku z dnia 
4.06.1998 r. (sygn. akt V kkn 187/97) zapadłym na skutek kasacji 
wniesionej na korzyść innego uczestnika tych wydarzeń stwierdził, iż 
w dniu 30.05.1960 r. w zielonej górze doszło do brutalnej akcji sił 
milicyjnych, która spotkała się ze sprzeciwem społecznym. 

RPo-316455-II/99 z dnia 1 marca 2008 r. – kasacja na rzecz 
ryszarda m. od prawomocnego postanowienia Sądu Apelacyjnego 
utrzymującego w mocy postanowienie Sądu okręgowego. 

rzecznik zarzucił postanowieniu Sądu Apelacyjnego rażące i mo-
gące mieć istotny wpływ na treść rozstrzygnięcia naruszenie art. 433 
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§ 2 kpk i art. 458 kpk w związku z art. 98 § 1 kpk polegające na braku 
rozważenia oraz ustosunkowania się w uzasadnieniu zaskarżonego 
postanowienia do podniesionego w zażaleniu podejrzanego zarzutu 
naruszenia prawa do rzetelnego procesu poprzez nieprzeprowadzenie 
na rozprawie dowodu z zeznań świadków. 

rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia Sądu 
Apelacyjnego i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ponow-
nego rozpoznania. 

RPo-573176-II/07 z dnia 27 marca 2008 r. – kasacja na rzecz 
marcina j. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu rejonowego. 

rzecznik zarzucił temu wyrokowi rażące i mogące mieć istotny wpływ 
na jego treść naruszenie art. 500 § 1 i 3 kpk polegające na tym, iż sąd bez-
podstawnie uznał, że okoliczności czynu i wina oskarżonego, w świetle 
zebranego w toku postępowania przygotowawczego materiału dowodo-
wego, nie budzą wątpliwości i odstępując od przeprowadzenia rozprawy 
wydał wyrok nakazowy, w sytuacji, gdy – jak wynika z treści wyjaśnień 
oskarżonego oraz opinii eksperta z przeprowadzonych badań porównaw-
czych podpisów — oskarżony wprawdzie podpisał umowę o kredyt bez-
gotówkowy na zakup towaru, jednak później zrezygnował z jego zakupu 
i zamówionego urządzenia nie otrzymał, co stanowi istotną okoliczność 
sprawy, która winna być wyjaśniona w trakcie rozprawy.

dopuszczalność postępowania nakazowego uzależniona jest mię-
dzy innymi od uznania przez sąd na podstawie zebranego w postę-
powaniu przygotowawczym materiału, że przeprowadzenie rozprawy 
nie jest konieczne, a okoliczności czynu i wina oskarżonego nie budzą 
wątpliwości. Sąd rejonowy, mając na uwadze to, że oskarżony nie 
przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, a jego linia obro-
ny nie została skutecznie zakwestionowana, winien sprawę skiero-
wać na rozprawę. ustalenie przez sąd, po przeprowadzeniu procesu, 
iż kredyt został zaciągnięty na konkretny cel, który nie został zrea-
lizowany, mogło mieć duże znaczenie przy ocenie zamiaru oskarżo-
nego i w konsekwencji doprowadzić do odmiennego rozstrzygnięcia 
co do istoty sprawy.

rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazanie 
sprawy Sądowi rejonowemu do ponownego rozpoznania.

RPo-549160-II/07 z dnia 9 stycznia 2008 r. – wniosek do Sądu 
okręgowego na rzecz Andrzeja b, uczestnika tzw. wydarzeń radom-
skich z 1976 r., o uchylenie prawomocnego orzeczenia Kolegium 
do Spraw Wykroczeń z dnia 29.06.1976 r.
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rzecznik wniósł o uchylenie prawomocnego orzeczenia kole-
gium do Spraw Wykroczeń przy prezydencie miasta radomia z dnia 
29.06.1976 r. w całości, z powodu jego wydania z rażącym, mającym 
istotny wpływ na jego treść, naruszeniem prawa materialnego (art. 
1 kw w brzmieniu obowiązującym w dacie orzekania) polegającym 
na błędnym przyjęciu, że przypisany obwinionemu czyn z art. 51 § 
1 kw był społecznie niebezpieczny, podczas gdy w rzeczywistości nie 
wykazywał on cech społecznego niebezpieczeństwa stanowiącego kon-
stytutywny element wykroczenia i uniewinnienie Andrzeja B. od po-
pełnienia przypisanego mu wykroczenia. 

ocena prawna zarzucanego obwinionemu zachowania nie może 
być dokonana bez uwzględnienia ogólnej sytuacji społeczno-politycz-
nej w Polsce w tym czasie. Wydarzenia z dnia 25.06.1976 r. w Ra-
domiu miały podłoże społeczno-polityczne, wobec czego zachowanie 
obwinionego należy postrzegać poprzez pryzmat rozgoryczenia i usiło-
wania wyrażenia protestu przeciwko polityce prowadzonej przez ów-
czesne władze. 

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

RPo-536076-II/06 z dnia 15 grudnia 2006 r. – kasacja od pra-
womocnego wyroku Sądu rejonowego z 1986 r., na rzecz oskarżonego 
(Informacja 10-12/2006, str. 98).

kasacja oddalona (postanowienie z dnia 28.11.2007 r., sygn. akt 
II kk 413/06).

RPo-539899-II/06 z dnia 23 maja 2007 r. – kasacja na rzecz 
róży j. od prawomocnego wyroku Sądu rejonowego (Informacja 4-
6/2007, str. 82).

kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 9.08.2007 r., sygn. akt V KK 
220/07). 

RPo-459256-II/03 z 23 lipca 2007 r. – kasacja na rzecz Tade-
usza W., jana S. i Władysława z. od prawomocnego wyroku Sądu 
powiatowego z 1965 r. (Informacja 7-9/2007, str. 88).

kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 8.01.2008 r., sygn. akt V KK 
286/07). 

RPo-558936-II/07 z dnia 8 sierpnia 2007 r. – kasacja na rzecz 
Stefanii b. i janiny p. od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego 
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utrzymującego w mocy zaskarżony wyrok Sądu okręgowego (Informa-
cja 7-9/2007, str. 89). 

kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 11.12.2007 r., sygn. akt III 
kk 310/07).

RPo-549645-II/07 z dnia 17 sierpnia 2007 r. – kasacja na rzecz 
roberta n., uczestnika tzw. wydarzeń radomskich, od prawomocnego 
wyroku Sądu Wojewódzkiego w r. z dnia 25.03.1977 r., zmieniają-
cego wyrok Sądu rejonowego w r. z dnia 19.08.1976 r. (Informacja 
7-9/2007, str. 90). 

kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 10.01.2008 r., sygn. akt III 
kk 326/07). 

RPo-563509-II/07 z dnia 24 sierpnia 2007 r. – kasacja na rzecz 
roberta n., uczestnika tzw. wydarzeń radomskich, od prawomocne-
go wyroku Sądu rejonowego w r. z dnia 27.06.1976 r. (Informacja 
7-9/2007, str. 90).

kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 10.01.2008 r., sygn. akt III 
kk 330/07) 

RPo-561292-II/07 z dnia 11 września 2007 r. – kasacja od pra-
womocnego wyroku Sądu rejonowego (Informacja 7-9/2007, str. 92). 

kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 7.01.2008 r., sygn. akt II KK 
250/07). 

RPo-536948-II/06 z dnia 21 września 2007 r. – kasacja na rzecz 
marii S. od prawomocnego wyroku Sądu okręgowego zmieniającego 
wyrok Sądu rejonowego (Informacja 7-9/2007, str. 92). 

kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 8.01.2008 r., sygn. akt III 
kk 368/07). 

RPo-546234-II/06 z dnia 29 października 2007 r. – kasacja 
na rzecz Stanisława u. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkie-
go, utrzymującego w mocy wyrok Sądu rejonowego z 1977 r. (Infor-
macja 10-12/2007, str. 93)

kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 28.02.2008 r., sygn. akt III 
kk 429/07). 

RPo-564548-II/07 z dnia 12 listopada 2007 r. – kasacja na rzecz 
Adama k. od wyroku Sądu okręgowego utrzymującego w mocy wyrok 
Sądu rejonowego (Informacja 10-12/2007, str. 94).
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kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 7.02.2008 r., sygn. akt IV 
kk 448/07). 

RPo-553732-II/07 z dnia 20 listopada 2007 r. – kasacja na rzecz 
roberta p. od wyroku Sądu okręgowego w części utrzymującej w mocy 
wyrok Sądu rejonowego w zakresie czynu z art. 87 § 1 kodeksu wy-
kroczeń (Informacja 10-12/2007, str. 96).

kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 7.02.2008 r., sygn. akt IV 
kk 460/07). 

RPo-560834-II/07 z dnia 26 listopada 2007 r. – kasacja na rzecz 
romana p. od prawomocnego wyroku łącznego Sądu rejonowego (In-
formacja 10-12/2007, str. 97). 

kasacja pozostawiona bez rozpoznania (postanowienie z dnia 
29.01.2008 r., sygn. akt kk 468/07) wobec cofnięcia kasacji przez 
rzecznika na prośbę skazanego. 

RPo-569559-II/07 z dnia 28 listopada 2007 r. – kasacja na rzecz 
tadeusza p. od prawomocnego wyroku Sądu okręgowego zmieniają-
cego wyrok Sądu rejonowego (Informacja 10-12/2007, str. 98).

kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 18.12.2007 r., sygn. akt V 
kk 439/07).

RPo-492775-II/04 z dnia 7 grudnia 2007 r. – kasacja na rzecz 
Sebastiana k. od prawomocnego wyroku zaocznego Sądu rejonowego 
(Informacja 10-12/2007, str. 99).

kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 18.01.2008 r., sygn. akt III 
kk 488/07). 

Rzecznik przystąpił do postępowania sądowego:

RPo-545758-IV/06 z dnia 5 lutego 2008 r. – przystąpienie 
do postępowania przed Sądem okręgowym w k. z powództwa proku-
ratora okręgowego w k. przeciwko zbigniewowi k. o unieważnienie 
pełnomocnictwa.

rzecznik podjął wiadomość o toczącym się przeciwko zbigniewowi 
k. postępowaniu o unieważnienie notarialnego aktu pełnomocnictwa. 
na mocy postanowienia Sądu okręgowego w k. z dnia 1.02.2007 r. zbi-
gniew k. został częściowo ubezwłasnowolniony, natomiast postępo-
wanie o ustanowienie dla niego kuratora zostało zakończone w dniu 
22.11.2007 r. pełnomocnictwo, które jest przedmiotem postępowania 
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i na podstawie którego doszło do niekorzystnego dla zbigniewa k. roz-
porządzenia jego majątkiem zostało sporządzone w kwietniu 2006 r. 

prowadząc sprawę pana zbigniewa k., rzecznik uznał, że jego pra-
wa obywatelskie zostały naruszone poprzez niegodziwe wykorzystanie 
jego ułomności. zapadłe orzeczenie może być pomocne w odwróceniu 
skutków owych naruszeń. rzecznik zwrócił się o sporządzenie uza-
sadnienia do wyroku zapadłego w niniejszej sprawie 29.01.2008 r., 
aby poznać motywy rozstrzygnięcia podjętego przez sąd. 

Stanowisko Rzecznika zostało uwzględnione (wyrok z dnia 
29.01.2008 r., sygn. akt I c 1610/07). Sąd ustalił, że oświadczenie 
woli o udzieleniu pełnomocnictwa do zarządu swoimi sprawami ma-
jątkowymi jest nieważne, jako złożone w stanie wyłączającym świa-
dome podjęcie decyzji i wyrażenie woli. W uzasadnieniu wyroku sąd 
zważył, że wobec treści art. 213 § 2 k.p.c. sąd jest związany uzna-
niem powództwa, chyba że uznanie jest sprzeczne z prawem, zasa-
dami współżycia społecznego lub zmierza do obejścia prawa. zgodnie 
z treścią art. 57 k.p.c. prokurator, jeżeli nie działa na rzecz określonej 
osoby, wytacza powództwo przeciwko wszystkim podmiotom będącym 
stronami zaskarżonej czynności prawnej. Wobec tego zaś, że udziele-
nie pełnomocnictwa jest jednostronną czynnością prawną, pozwanym 
musiała być jedna osoba – udzielająca pełnomocnictwa. 

zgodnie z treścią art. 82 k.c. nieważne jest oświadczenie woli 
złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się 
w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji 
i wyrażenie woli. dotyczy to w szczególności choroby psychicznej, nie-
dorozwoju umysłowego albo innego, chociażby nawet przemijającego, 
zaburzenia czynności psychicznych z dołączonych akt postępowania 
o ubezwłasnowolnienie wynika bez żadnych wątpliwości, że pozwany 
nie zdawał sobie sprawy z tego, co oznacza udzielenie pełnomocnictwa 
i jakie skutki niesie ze sobą dokonanie tej czynności prawnej, jakie 
może to mieć dla niego znaczenie, a w szczególności że może prowa-
dzić do przejęcia jego majątku.

Wniesione przez prokuratora powództwo jest uzasadnione, a za-
tem uznanie powództwa nie jest czynnością, która może być przez 
sąd zakwestionowana na podstawie wskazanych w art. 213 § 2 k.p.c. 
przesłanek i sąd jest nim związany.
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Ponadto Rzecznik wniósł do Sądu najwyższego skargę o stwier-
dzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia:

RPo-536106-IV/06 z dnia 31 marca 2008 r. – skarga o stwier-
dzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu okręgo-
wego oddalającego apelację pozwanego od wyroku Sądu rejonowe-
go wydanego w sprawie z powództwa c. Spółka Akcyjna z siedzibą 
w k. przeciwko marianowi k. oraz Skarbowi państwa – Staroście 
grodzkiemu prezydentowi miasta k. o usunięcie niezgodności pomię-
dzy stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczy-
stej a rzeczywistym stanem prawnym. 

W wyniku wydania kwestionowanego orzeczenia pozwany został 
pozbawiony możliwości korzystania z przysługującego mu prawa 
własności nieruchomości w sytuacji, gdy w świetle działu II księgi 
wieczystej był właścicielem przedmiotowej nieruchomości. 

Sąd najwyższy wydał następujące orzeczenie w sprawie wnie-
sionej przez Rzecznika skargi o stwierdzenie niezgodności z pra-
wem prawomocnego orzeczenia: 

RPo-545865-III/06 z dnia 20 kwietnia 2007 r. – skarga 
o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu 
Apelacyjnego – Sądu pracy i ubezpieczeń Społecznych wydanego 
w sprawie o rentę socjalną i ustalającego prawo do tego świadczenia 
od 1.01.2006 r. (Informacja 4-6/2007, str. 87).

Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 21.11.2007 r., sygn. akt I bu 
8/07). 
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IV. PyTanIa PRawnE Do SĄDu najwyŻSzEGo. 
wnIoSkI Do naCzELnEGo SĄDu 

aDmInISTaCyjnEGo o wykłaDnIę PRzEPISów

w sprawie wniosku Rzecznika do naczelnego Sądu administra-
cyjnego o wykładnię przepisów:

RPo-557780-V/07 z dnia 23 listopada 2007 r. – w sprawie 
zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego (Informacja 10-12/2007, 
str. 105).

 naczelny Sąd administracyjny podjął następującą uchwałę: 
przepisy art. 203 i 204 ustawy z dnia 30.08.2002 r. – prawo o postę-
powaniu przed sądami administracyjnymi nie mają zastosowania, gdy 
przedmiotem skargi kasacyjnej jest postanowienie sądu pierwszej in-
stancji kończące postępowanie w sprawie (uchwała z dnia 4.02.2008 r.,  
sygn. akt I opS 4/07). 
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V. SkaRGI Do wojEwóDzkICH SĄDów 
aDmInISTRaCyjnyCH, SkaRGI kaSaCyjnE 

Do naCzELnEGo SĄDu aDmInISTRaCyjnEGo 
oRaz PRzySTĄPIEnIa Do PoSTęPowaŃ PRzED 

SĄDamI aDmInISTRaCyjnymI I oRGanamI 
aDmInISTRaCjI

W okresie objętym Informacją rzecznik praw obywatelskich wniósł 
następującą skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego:

RPo-566067-X/07 z dnia 8 lutego 2008 r. – skarga do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na niektóre przepisy 
załącznika do uchwały rady m. st. Warszawy w sprawie ustalenia 
strefy płatnego parkowania.

rzecznik wniósł skargę na:
1) § 3 ust. 1 regulaminu funkcjonowania strefy płatnego parkowa-

nia niestrzeżonego (Sppn), stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały 
nr XX/349/2003 rady m.st. Warszawy z dnia 25.11.2003 r. w spra-
wie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty 
za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych 
w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu po-
bierania tych opłat, w części zawierającej zwrot „lub wniesienie opłaty 
w inny sposób ustalony przez zarządzającego Sppn”,

2) § 3 ust. 4 regulaminu wymienionego w pkt 1.
rzecznik zarzucił tej uchwale w zaskarżonym zakresie rażące na-

ruszenie art. 94 konstytucji w związku z art. 13b ust. 4 pkt 3 ustawy 
z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych oraz art. 2 Konstytucji 
i wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały w tej części. 

Stosownie do art. 94 Konstytucji umocowanie do stanowienia 
przepisów prawa miejscowego może wynikać wyłącznie z ustawy, 
a materia będąca przedmiotem regulacji prawa miejscowego musi 
mieścić się w granicach upoważnienia ustawowego. zgodnie z art. 
13b ust. 4 pkt 3 ustawy o drogach publicznych, rada gminy (rada 
miasta), ustalając strefę płatnego parkowania, określa sposób po-
bierania opłaty za parkowanie. regulacja zawarta w § 3 regulami-
nu, dopuszczając możliwość ustalenia przez zarządzającego strefą 
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innego sposobu wnoszenia opłaty za parkowanie, przekracza zakres 
upoważnienia ustawowego.

z kolei norma zawarta w § 3 ust. 4 regulaminu, niedostatecznie 
dokładnie określa sposób uiszczenia opłaty za parkowanie przez kie-
rowcę, który stwierdził brak urządzenia do naliczania opłat lub jego 
uszkodzenie. przepis ten, jako nieprecyzyjny i sprzeczny w swej treści 
z zasadami logiki, nie spełnia standardów poprawnej legislacji, przez 
co narusza art. 2 Konstytucji.

Rzecznik przystąpił do postępowań przed sądami administra-
cyjnymi:

RPo-571384-IV/07 z dnia 7 stycznia 2008 r. – przystąpie-
nie do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym 
w Warszawie ze skargi danieli W., kazimiery ł., doroty W., marioli 
ł. na postanowienie ministra gospodarki z dnia 4.08.2007 r. utrzy-
mujące w mocy postanowienie z dnia 9.07.2007 r. zwracające wspól-
ny wniosek skarżących z dnia 23.05.2007 r. o przyznanie na zasadzie 
art. 160 k.p.a. odszkodowania za szkodę powstałą na skutek niezgod-
nego z prawem upaństwowienia przedsiębiorstwa. 

minister gospodarki postanowieniem z dnia 9.07.2007 r. zwrócił skar-
żącym ich wniosek, wskazując w uzasadnieniu postanowienia, że rosz-
czenia odszkodowawcze skarżących powinny być dochodzone na drodze 
cywilnej, w trybie określonym w art. 4171 § 2 kodeksu cywilnego. 

zdaniem rzecznika prezentowane stanowisko wynika z błędnej wy-
kładni art. 5 ustawy z dnia 17.06.2004 r. o zmianie ustawy – kodeks 
cywilny oraz niektórych innych ustaw. przepis ten określa, że do zda-
rzeń i stanów prawnych powstałych przed dniem wejścia w życie tej 
ustawy stosuje się przepis art. 160 k.p.a. w brzmieniu obowiązującym 
do dnia jej wejścia w życie. 

minister gospodarki przyjął, że zdarzeniem prawnym w rozu-
mieniu tego przepisu było wydanie ostatecznej decyzji nieważnoś-
ciowej Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5.04.2005 r., która ot-
worzyła uprawnionym stronom możliwość dochodzenia od Skarbu 
państwa odszkodowania z tytułu wadliwych orzeczeń administra-
cyjnych w sprawie upaństwowienia przedsiębiorstwa, podczas gdy 
w ocenie rzecznika zdarzeniem prawnym kształtującym stan praw-
ny było wydanie orzeczeń dotkniętych wadą nieważności, co do któ-
rych stwierdzono, iż zostały wydane z naruszeniem prawa. rzecznik 
wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia oraz postanowienia 
go poprzedzającego. 
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Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 10.01.2008 r., sygn. akt IV 
SA/Wa 2194/07). 

RPo-579670-VI/08 z dnia 24 stycznia 2008 r. – przystąpienie 
do postępowania przed naczelnym Sądem Administracyjnym ze skar-
gi marcina p. na czynność Starosty W. w przedmiocie zwrotu opłaty 
za kartę pojazdu. 

rzecznik przedstawił następujące stanowisko: W sprawie o zwrot czę-
ści opłaty za kartę pojazdu pobranej na podstawie § 1 ust. 1 rozporzą-
dzenia ministra Infrastruktury z dnia 28.07.2003 r. w sprawie wysokości 
opłat za kartę pojazdu właściwa jest droga administracyjna, a w konse-
kwencji dopuszczalna jest skarga do sądu administracyjnego. 

W toku rozpoznawania skargi kasacyjnej Starosty W. od wyroku  
Wojewódzkiego Sądu Wojewódzkiego w kielcach z dnia 08.06.2006 r.  
naczelny Sąd Administracyjny przedstawił postanowieniem z dnia 
11.09.2007 r. składowi siedmiu sędziów tego Sądu do rozstrzygnięcia 
zagadnienie prawne budzące wątpliwości: czy w sprawie o zwrot części 
opłaty za kartę pojazdu pobranej na podstawie § 1 pkt 1 rozporządze-
nia Ministra Infrastruktury z dnia 28.07.2003 r. w sprawie wysoko-
ści opłat za kartę pojazdu, dopuszczalna jest droga administracyjna, 
a w konsekwencji skarga do sądu administracyjnego ?

Wskazane zagadnienie prawne powstało na tle żądań kierowanych 
do starostów powiatu, dotyczących zwrotu pobranej zawyżonej opłaty 
za kartę pojazdu. 

Stanowisko Rzecznika zostało uwzględnione (uchwała nSA z dnia 
04.02.2008 r., sygn. akt I opS 3/07). naczelny Sąd Administracyjny 
podjął następującą uchwałę: Skierowane do organu żądanie zwrotu 
opłaty za wydanie karty pojazdu, uiszczonej na podstawie § 1 ust. 1 
rozporządzenia ministra Infrastruktury z dnia 28.07.2003 r. w spra-
wie wysokości opłat za kartę pojazdu, jest sprawą administracyjną, 
którą organ załatwia w drodze aktu lub czynności, na które przysłu-
guje skarga do sądu administracyjnego na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 
ustawy z dnia 30.08.2002 r. – prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi.

RPo-571202-III/07 z dnia 4 lutego 2008 r. – przystąpienie 
do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w gli-
wicach ze skargi joanny k. na decyzję Samorządowego kolegium od-
woławczego w k. utrzymującą w mocy decyzję wydaną z upoważnienia 
Burmistrza Miasta P. o odmowie przyznania Joannie K. zaliczki ali-
mentacyjnej na dzieci. 
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rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonej przez joannę k. decy-
zji Samorządowego kolegium odwoławczego w k. oraz poprzedzającej 
ją decyzji wydanej z upoważnienia burmistrza miasta p. w całości, 
gdyż naruszają one art. 2 pkt 1 i art. 10 ust. 1a ustawy o postępo-
waniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej 
oraz art. 32 ust. 1 i art. 72 ust. 2 Konstytucji. 

z zaświadczenia Sądu okręgowego dołączonego do wniosku 
o przyznanie praw do zaliczki alimentacyjnej wynikało, iż joanna 
k. nie może wystąpić z wnioskiem o egzekucję alimentów na podsta-
wie Konwencji nowojorskiej z dnia 20.06.1956 r. o dochodzeniu rosz-
czeń alimentacyjnych za granicą, ponieważ nie zna adresu dłużnika, 
który ma mieszkać w Anglii. dokument złożony przez stronę dowodzi 
bezskuteczności działań związanych z wyegzekwowaniem należnych 
na mocy prawomocnego wyroku sądu polskiego świadczeń alimenta-
cyjnych. dokument ten dowodzi również, iż strona w pełni wywiązała 
się z obowiązku podjęcia wszelkich starań w celu uzyskania świad-
czenia od dłużnika alimentacyjnego przed wystąpieniem o ustalenie 
prawa do zaliczki alimentacyjnej. 

RPo-580114-V/08 z dnia 28 marca 2008 r. – przystąpienie 
do postępowania przed naczelnym Sądem Administracyjnym w spra-
wie ze skargi kasacyjnej komendanta głównego policji od wyroku Wo-
jewódzkiego Sądu Administracyjnego wydanego w sprawie ze skargi 
zdzisława S. na decyzję komendanta głównego policji w przedmiocie 
równoważnika za brak lokalu mieszkalnego. 

W związku z postanowieniem nSA z dnia 09.01.2008 r. zawiera-
jącym zagadnienie prawne przedstawione do rozstrzygnięcia przez 
skład 7 sędziów nSA, rzecznik przedstawił następujące stanowisko: 
Policjantowi, któremu na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy o Poli-
cji przyznano lokal mieszkalny, z uwzględnieniem liczby członków 
rodziny oraz ich uprawnień wynikających z przepisów odrębnych, 
przysługuje określone w art. 92 ust. 1 ustawy o policji prawo do rów-
noważnika pieniężnego, jeżeli na skutek zdarzeń późniejszych, przy-
znany lokal mieszkalny przestał odpowiadać normom zaludnienia 
lokali mieszkalnych, o których mowa w rozporządzeniu ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.05.2005 r. w sprawie 
szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lo-
kali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwa-
ter przeznaczonych dla policjantów. 
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Postępowania przed organami administracji:

RPo-554055-X/07 z dnia 15 stycznia 2008 r. – wniosek o po-
nowne rozpatrzenie sprawy zezwolenia na usunięcie z pasa drogowego 
ul. królowej Aldony w Warszawie ośmiu klonów srebrzystych. 

rzecznik, na podstawie art. 127 § 3 kodeksu postępowania ad-
ministracyjnego, wniósł o ponowne rozpatrzenie sprawy, w której 
minister kultury i dziedzictwa narodowego wydał decyzję z dnia 
19.12.2007 r. (nr doz-pn-500-43/07) o odmowie stwierdzenia nie-
ważności decyzji prezydenta m.st. Warszawy z dnia 03.04.2006 r. ze-
zwalającej burmistrzowi dzielnicy praga-południe m.st. Warszawy 
na usunięcie z pasa drogowego ul. królowej Aldony ośmiu klonów 
srebrzystych. 

zaskarżonej decyzji rzecznik zarzucił naruszenie art. 156 § 1 pkt 
4 kodeksu postępowania administracyjnego i na tej podstawie wniósł 
o jej uchylenie i stwierdzenie nieważności powyższej decyzji. 

zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów administracyjnych, skie-
rowanie przez organ administracji decyzji do ustanowionego w sprawie 
pełnomocnika strony jest równoznaczne ze skierowaniem decyzji do oso-
by niebędącej stroną w sprawie i powoduje, że decyzja taka jest dotknię-
ta wadą nieważności w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 4 k.p.a. W opinii 
rzecznika decyzja prezydenta m.st. Warszawy zezwalająca na usuniecie 
drzew z pasa drogowego ul. królowej Aldony została skierowana do oso-
by niebędącej stroną postępowania w przedmiocie wydania zezwolenia, 
a mianowicie do burmistrza dzielnicy praga – południe. 

RPo-554055-X/07 z dnia 15 stycznia 2008 r. – wniosek o po-
nowne rozpatrzenie sprawy zezwolenia na usunięcie z pasa drogowego 
ul. Królowej Aldony w Warszawie jedenastu klonów srebrzystych. 

rzecznik, na podstawie art. 127 § 3 kodeksu postępowania ad-
ministracyjnego wniósł o ponowne rozpatrzenie sprawy, w której 
minister kultury i dziedzictwa narodowego wydał decyzję z dnia 
19.12.2007 r. (nr doz-pn-500-44/07) o odmowie stwierdzenia nie-
ważności decyzji prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17.11.2006 r. ze-
zwalającej dzielnicy praga-południe na usunięcie z pasa drogowego 
ul. Królowej Aldony jedenastu klonów srebrzystych. 

zaskarżonej decyzji rzecznik zarzucił naruszenie art. 156 § 1 pkt 
4 kodeksu postępowania administracyjnego i na tej podstawie wniósł 
o jej uchylenie i stwierdzenie nieważności powyższej decyzji. 

zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów administracyjnych, 
skierowanie przez organ administracji decyzji do ustanowionego 
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w sprawie pełnomocnika strony jest równoznaczne ze skierowaniem 
decyzji do osoby niebędącej stroną w sprawie i powoduje, że decyzja 
taka jest dotknięta wadą nieważności w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 4 
K.p.a. W opinii Rzecznika decyzja Prezydenta m.st. Warszawy zezwala-
jąca na usuniecie drzew z pasa drogowego ul. królowej Aldony została 
skierowana do osoby niebędącej stroną postępowania w przedmiocie 
wydania zezwolenia, a mianowicie do dzielnicy praga – południe. 

wojewódzkie Sądy administracyjne wydały następujące orze-
czenia w sprawie skarg wniesionych przez Rzecznika:

RPo-548162-X/07 z dnia 17 stycznia 2007 r. – skarga do Wo-
jewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję prezesa 
urzędu do Spraw repatriacji i cudzoziemców utrzymującą w mocy de-
cyzję Wojewody pomorskiego orzekającą o wydaleniu mariny u. wraz 
z małoletnimi dziećmi: janą i jarosławem, z terytorium polski (Infor-
macja 1-3/2007, str. 99).

Skarga oddalona (wyrok z dnia 10.12.2007 r., sygn. akt V SA/Wa 
1944/07).

RPo-537753-IV/06 z dnia 13 lutego 2007 r. – skarga do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję ministra 
środowiska z dnia 02.02.2007 r. zmieniającą decyzję Wojewody pod-
laskiego z dnia 18.10.2006 r. o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwod-
nicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 na obszarze gmin nowin-
ka, Augustów, miasto Augustów (Informacja 1-3/2007, str. 100). 

Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 10.12.2007 r., sygn. akt IV 
SA/Wa 1167/07). 

RPo-552094-I/07 z dnia 2 sierpnia 2007 r. – skarga do Wo-
jewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowie-
nie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 
29.06.2007 r. utrzymujące w mocy zaskarżone przez rzecznika 
Praw Obywatelskich postanowienie Generalnego Inspektora Ochro-
ny Danych Osobowych z dnia 30.04.2007 r. o przekazaniu Rzeczni-
kowi – jako organowi właściwemu do merytorycznego rozpoznania 
– sprawy zamieszczenia w treści raportu o WSI informacji mogących 
stanowić dane wrażliwe w rozumieniu art. 27 ust. 1 ustawy o ochro-
nie danych osobowych (Informacja 7-9/2007, str. 97).
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Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 06.12.2007 r., sygn. akt II 
SA/Wa 1528/07). 

RPo-557211-IV/07 z dnia 3 września 2007 r. – skarga do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję ministra 
środowiska z dnia 09.03.2007 r. zmieniającą decyzję ministra środo-
wiska z dnia 20.02.2007 r. zezwalającą na płoszenie oraz niszczenie 
siedlisk i ostoi wymienionych w decyzji gatunków ptaków objętych 
ochroną ścisłą podczas budowy obwodnicy Augustowa w ciągu drogi 
krajowej nr 8, w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 lipca każdego 
roku obowiązywania zezwolenia (Informacja 7-9/2007, str. 98).

Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 03.12.2007 r., sygn. akt IV 
SA/Wa 1969/07). 

naczelny Sąd administracyjny wydał następujące orzeczenie 
w sprawie skargi kasacyjnej Rzecznika:

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 (Informacja 1-3/2007, str. 101). 

Skarga kasacyjna uwzględniona (wyrok z dnia 20.02.2008 r., 
sygn. akt I oSk 664/07). 
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VI. wnIoSkI Do TRyBunału 
konSTyTuCyjnEGo. zGłoSzEnIa uDzIału 

w PoSTęPowanIaCH w SPRawIE SkaRG 
konSTyTuCyjnyCH

W okresie objętym Informacją rzecznik praw obywatelskich skie-
rował następujące wnioski do trybunału konstytucyjnego:

RPo-564591-V/07 z dnia 10 stycznia 2008 r. – w sprawie nie-
zgodności z konstytucją niektórych przepisów ustawy o spółdziel-
niach mieszkaniowych. 

W dniu 31.07.2007 r. weszła w życie obszerna nowelizacja ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych, wprowadzająca szereg rygorystycz-
nych uregulowań dotyczących obowiązków spółdzielni mieszkaniowej 
oraz struktury jej organów. uregulowania te głęboko ingerują w swo-
bodę spółdzielni mieszkaniowych do samodzielnego kreowania swojej 
struktury organizacyjnej oraz wewnętrznych stosunków z członkami 
spółdzielni. jeszcze przed podpisaniem nowelizacji do rzecznika za-
częły lawinowo napływać skargi od obywateli. Wiele z zarzutów znaj-
duje uzasadnienie: 

Art. 81 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nakłada 
na spółdzielnie mieszkaniowe obowiązek udostępnienia na stronie in-
ternetowej określonych dokumentów. jest to niezgodne z konstytu-
cyjną zasadą równości, ponieważ inne spółdzielnie nie mają takiego 
obowiązku. przepis ten narusza także prawo do prywatności, naka-
zując spółdzielniom udostępnianie dokumentów zawierających dane 
osobowe członków spółdzielni. 

Art. 82 ust. 2, 3 i 4 wprowadziły zakaz uczestniczenia w radzie nad-
zorczej członkom spółdzielni, którzy są jej pracownikami, zakaz bycia 
członkiem rady nadzorczej dłużej niż 2 kolejne kadencje oraz zasadę, 
że kadencja rady nadzorczej trwa 3 lata. przepisy te są niezgodne 
z zasadą równości, ponieważ ingerują w strukturę organizacyjną wy-
łącznie spółdzielni mieszkaniowych, ponadto naruszają wolność zrze-
szania się. 

Art. 83 wprowadził zasadę, że najwyższym organem spółdzielni 
mieszkaniowej jest wyłącznie walne zgromadzenie członków. likwi-
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dacja dotychczasowych organów – zebrania przedstawicieli i zebrania 
grup członkowskich – narusza zasadę równości i wolność zrzeszania 
się. 

rzecznik zakwestionował także 19-dniową vacatio legis, zbyt krót-
ką jak na stopień skomplikowania zmian. 

RPo-571782-I/07 z dnia 31 stycznia 2008 r. – w sprawie zapi-
sów ustawy o Instytucie pamięci narodowej, zgodnie z którymi osoby 
zamierzające prowadzić badania naukowe w oparciu o akta Instytutu 
pamięci narodowej oraz dziennikarze mają obowiązek przedstawienia 
rekomendacji odpowiednio pracownika naukowego bądź redakcji. 

ustawodawca w art. 36 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o Instytucie pa-
mięci narodowej przyznał prawo nieskrępowanego korzystania z wol-
ności badań naukowych jedynie osobom będącym pracownikami na-
ukowymi uprawnionymi do prowadzenia badań naukowych w dyscy-
plinach nauk humanistycznych, społecznych, gospodarki lub prawa. 
pracownicy naukowi w innych dziedzinach nauki mogą korzystać z tej 
wolności dopiero po uprzednim dołączeniu do wniosku o udostępnie-
nie dokumentów rekomendacji uprawnionego pracownika naukowe-
go. W ten sposób doszło do niczym nieuzasadnionego zróżnicowania 
obywateli w korzystaniu z konstytucyjnej wolności prowadzenia ba-
dań naukowych (art. 73 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji). 

zgodnie z art. 36 ust. 4 pkt 3 lit. b ustawy o Instytucie pamięci 
narodowej, do wniosku o udostępnienie dokumentów zgromadzonych 
przez Ipn w celu publikacji materiału prasowego należy dołączyć upo-
ważnienie redakcji albo wydawcy do wystąpienia z takim wnioskiem. 
przepis ten w sposób niezgodny z konstytucją ogranicza wolność wy-
powiedzi oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji (art. 54 
ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji). 

RPo-519862-III/05 z dnia 1 lutego 2008 r. – w sprawie przepisu 
ustawy o pomocy społecznej zawierającego upoważnienie dla mini-
stra pracy i polityki Społecznej do określenia w drodze rozporządzenia 
zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawki na bieżące 
funkcjonowanie placówki rodzinnej. 

na tle skarg wpływających do rzecznika pojawił się problem kon-
stytucyjności przepisu art. 85 ust. 7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o po-
mocy społecznej. upoważnienie zawarte w zaskarżonym przepisie nie 
spełnia konstytucyjnych wymogów stawianych upoważnieniom usta-
wowym. W związku z powyższym, rzecznik wniósł o stwierdzenie nie-
zgodności tego przepisu z art. 92 ust. 1 konstytucji. 
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Pomimo braku zawarcia wytycznych w ustawie o pomocy spo-
łecznej, w rozporządzeniu określono niemalże w całkowicie dowolny 
sposób zamknięty katalog wydatków związanych z bieżącym funkcjo-
nowaniem placówki rodzinnej oraz wydatków związanych z utrzyma-
niem dziecka. takie sformułowanie przepisów rozporządzenia ozna-
cza, że inne wydatki, nawet gdyby w sposób nie budzący wątpliwości 
były związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki rodzinnej, nie 
mogą być brane pod uwagę przy finansowaniu tej placówki. 

utrata mocy przepisu z datą ogłoszenia ewentualnego wyroku try-
bunału konstytucyjnego stwierdzającego jego niezgodność z wzorcem 
konstytucyjnym, mogłaby przynieść niepożądane skutki. rzecznik 
postuluje opóźnienie utraty mocy zaskarżonych przepisów na okres 
12 miesięcy. 

RPo-447235-IV/03 z dnia 13 lutego 2008 r. – w sprawie niektó-
rych przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy 
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu państwa. 

rzecznik zakwestionował zgodność z konstytucją dwóch instytucji 
odnoszących się do obrotu nieruchomościami rolnymi, wprowadzo-
nych do systemu prawnego przez ustawę o kształtowaniu ustroju rol-
nego. chodzi o prawo przejęcia zawarte w art. 4 ustawy o kształtowa-
niu ustroju rolnego oraz prawo odkupu wprowadzone przez tę ustawę, 
a zawarte w art. 29 ust. 5 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościa-
mi rolnymi Skarbu państwa. 

prawo przejęcia (wykup) pozwala na przejęcie przez Agencję nie-
ruchomości rolnych każdej nieruchomości rolnej (z kilkoma wyjąt-
kami), której własność przenoszona jest w drodze umowy innej niż 
sprzedaż. przepis o przejęciu jest nieprecyzyjny, nie spełnia wymogów 
poprawnej legislacji. nadto może wprowadzać niekonstytucyjne zróż-
nicowanie sytuacji prawnej podmiotów dokonujących obrotu nieru-
chomościami rolnymi, w zależności od przyjętej metody przeniesienia 
własności. 

prawo odkupu pozwala natomiast na odkupienie przez Agencję 
nieruchomości rolnych nieruchomości rolnej w ciągu 5 lat od jej 
sprzedaży. konstytucyjne przesłanki ograniczenia prawa własności 
nie zostały tu zachowane, gdyż cel i powody tak dotkliwej ingerencji 
w prawo własności ustawodawca pozostawił w wyłącznej gestii Agen-
cję nieruchomości rolnych. kwestionowany przepis narusza także 
zasadę przyzwoitej legislacji oraz zaufania obywateli do państwa i sta-
nowionego przez nie prawa. 
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Trybunał konstytucyjny wydał następujące orzeczenia w spra-
wie wniosków złożonych przez Rzecznika Praw obywatelskich:

RPo-510422-VI/05 z dnia 21 lipca 2005 r. – w sprawie warun-
ków wymaganych od kandydatów na syndyków upadłości (Informacja 
7-9/2005, str. ).

Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 11.03.2008 r., 
sygn. akt u 5/05). 

RPo-482611-I/04 z dnia 27 lutego 2006 r. – w sprawie pisowni 
polskich nazwisk przy wpisywaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego 
zagranicznych aktów stanu cywilnego (Informacja 1-3/2006, str. ). 

Postępowanie umorzone z powodu utraty mocy obowiązującej 
zakwestionowanych przepisów (postanowienie z dnia 12.02.2008 r., 
sygn. akt u 1/06). 

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

wniosek częściowo uwzględniony (wyrok z dnia 11.12.2007 r., 
sygn. akt u 6/06). 

RPo-540881-II/06 z dnia 23 października 2006 r. – w sprawie 
zasad zatrzymywania osób podejrzanych na podstawie zarządzenia 
prokuratora (Informacja 10-12/2006, str. 115).

wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 5.02.2008 r., sygn. akt K 
34/06). 

RPo-556890-VI/07 z dnia 11 czerwca 2007 r. – w sprawie wy-
mogów dotyczących instruktorów prawa jazdy (Informacja 4-6/2007, 
str. 103).

wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 20.02.2008 r., sygn. akt K 
30/07).
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Rzecznik zgłosił udział w postępowaniach w sprawie następu-
jących skarg konstytucyjnych:

RPo-575136-II/07 z dnia 15 stycznia 2008 r. – zgłoszenie 
udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej dariusza 
p. dotyczącej zasad przedłużania aresztu tymczasowego (sygn. akt Sk 
39/07). 

rzecznik przedstawił następujące stanowisko: art. 263 § 3 ustawy 
z dnia 6.06.1997 r. – kodeks postępowania karnego rozumiany w ten 
sposób, iż do dwuletniego okresu maksymalnego stosowania tymcza-
sowego aresztowania nie wlicza się okresów, gdy tymczasowo aresz-
towany równocześnie odbywa karę pozbawienia wolności orzeczoną 
w innej sprawie, a tym samym pozwalający w takiej sytuacji na prze-
dłużenie stosowania tymczasowego aresztowania na okres powyżej 2 
lat przez sąd I instancji na zasadach ogólnych – jest niezgodny z art. 
41 ust. 1 w związku z art. 2 oraz z art. 45 ust. 1 konstytucji. 

Przedstawione stanowisko jest takie samo, jak przedstawione 
trybunałowi konstytucyjnemu w piśmie z dnia 9.07.2007 r. (rpo-
559390-II/07) w sprawie skargi konstytucyjnej jarosława m. (sygn. 
Sk 17/07), w której skarżący podniósł analogiczny zarzut. 

RPo-575757-IV/07 z dnia 1 lutego 2008 r. – zgłoszenie udziału 
w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Stanisława k. doty-
czącej opłaty podstawowej wnoszonej przez strony zwolnione od kosz-
tów sądowych (sygn. akt 42/07).

rzecznik przedstawił następujące stanowisko: art. 14 ust. 2 oraz 
art. 100 ust. 2 zd. 2 ustawy z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych są niezgodne z art. 45 ust. 1 w związku z art. 
31 ust. 3 i art. 2 Konstytucji.

zaskarżone przepisy obowiązywały w pełnym zakresie do mo-
mentu wejścia w życie ustawy z dnia 14.12.2006 r. o zmianie usta-
wy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, co nastąpiło 
w dniu 10.03.2007 r. Aktualnie kwestionowane przepisy obowiązu-
ją w zakresie ograniczonym, bo jedynie z mocy art. 2 ustawy z dnia 
14.12.2006 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych, który stanowi, iż do spraw wszczętych przed dniem wejścia 
w życie ustawy zmieniającej stosuje się przepisy dotychczasowe. 

zaskarżone przepisy wprowadzają regułę, iż nawet strona zwol-
niona przez sąd od obowiązku ponoszenia kosztów obowiązana jest 
do uiszczenia opłaty podstawowej (30 zł). regulacja ta jest przedmio-
tem wielu skarg kierowanych do Rzecznika. 
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zdaniem rzecznika, samo ustawowe usankcjonowanie obowiązku 
uiszczenia opłaty podstawowej w sytuacji, w której strona została całko-
wicie zwolniona z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, w sposób 
istotny ogranicza możliwość dochodzenia ochrony praw na drodze sądo-
wej. obligatoryjne wyłączenie możliwości decydowania przez sąd o cał-
kowitym (bez konieczności uiszczenia jakiejkolwiek opłaty) zwolnieniu 
z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych nie tylko narusza konstytu-
cyjne prawo do sądu, ale także stanowi przejaw pozbawionego racjonal-
nych podstaw ograniczenia władzy sądowniczej przez ustawodawcę. 

RPo-576239-VI/07 z dnia 8 lutego 2008 r. – zgłoszenie udziału 
w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki „eVItA” S.A. 
dotyczącej podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu róż-
nicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego (sygn. akt Sk 45/07).

rzecznik przedstawił następujące stanowisko: § 54 ust. 4 pkt 5 lit. 
c rozporządzenia ministra finansów z 15.12.1997 r. w sprawie wy-
konania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług 
oraz o podatku akcyzowym jest niezgodny z art. 2, art. 84 in fine oraz 
art. 92 ust. 1 zd. 1 in fine w związku z art. 217 konstytucji.

Spółka zarzuciła niekonstytucyjność przepisowi rozporządzenia, 
które utraciło moc z dniem 1.01.2000 r. W przedmiotowej sprawie 
organy podatkowe uznały, że przeprowadzone przez spółkę transakcje 
sprzedaży towarów zostały udokumentowane fakturami potwierdzają-
cymi czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 
kodeksu cywilnego, a w szczególności czynności, które jako sprzeczne 
z zasadami współżycia społecznego należy uznać za nieważne. zgod-
nie bowiem z zaskarżonym przepisem, w przypadku gdy wystawio-
no faktury potwierdzające czynności, do których mają zastosowanie 
przepisy art. 58 i 83 kodeksu cywilnego – faktury te nie stanowią pod-
stawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku 
lub zwrotu podatku naliczonego. 

W opinii rzecznika, spółka prowadząc działalność gospodarczą 
układała swe stosunki prawne z kontrahentami w oparciu o obo-
wiązujące prawo. W wyniku zastosowania przez organy podatkowe 
i Wojewódzki Sąd Administracyjny zaskarżonego przepisu, wolność 
działalności gospodarczej przysługująca spółce została ograniczona. 
odmawiając skarżącej spółce prawa do zwrotu podatku od towarów 
i usług, mimo że podatek ten został zapłacony Skarbowi państwa 
przez kontrahentów w wyniku zawartych umów, wykorzystano prze-
pis wykonawczy wydany nie w celu wykonania ustawy, lecz w celu 
wykreowania normy prawnej nie ustanowionej w ustawie. 
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RPo-576490-II/07 z dnia 11 lutego 2008 r. – zgłoszenie udziału 
w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej józefa j. dotyczą-
cej przedłużania okresu tymczasowego aresztowania (sygn. akt Sk 
46/07). 

rzecznik przedstawił następujące stanowisko: art. 263 § 4 
ustawy – kodeks postępowania karnego, w brzmieniu obowiązu-
jącym przed wejściem w życie w dniu 16.02.2007 r. ustawy z dnia 
12.01.2007 r. o zmianie ustawy – kodeks postępowania karnego, jest 
niezgodny z art. 41 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 1 i 3 konstytucji. 

zaskarżony przepis, nie określając maksymalnego okresu stosowa-
nia środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, 
zezwala, aby okres ten był przedłużany ze względu na okoliczności 
niezależne od osoby tymczasowo aresztowanej. tylko jedna z przesła-
nek uzasadniających przedłużenie stosowania aresztu związana jest 
z osobą tymczasowo aresztowaną, a mianowicie celowe przewlekanie 
postępowania przez oskarżonego. W pozostałym zakresie przepis ten 
odwołuje się do okoliczności niezależnych od woli oskarżonego. 

osoba tymczasowo aresztowana to osoba, wobec której obowią-
zuje zasada domniemania niewinności. Wynik postępowania karnego 
nigdy nie jest do końca przesądzony. tymczasowo aresztowany ma 
zatem prawo znać granice czasowe, w jakich winna zawierać się inge-
rencja państwa w jego prawo do wolności osobistej. 

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

RPo-546020-IV/06 z dnia 12 grudnia 2006 r. – zgłoszenie udzia-
łu w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej marka z. doty-
czącej prawa do sądu – brak wymogu pisemnego uzasadnienia posta-
nowienia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania. 

Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 17.03.2008 r., 
sygn. akt Sk 84/06).

RPo-543928-IV/06 z dnia 27 grudnia 2006 r. – zgłoszenie udzia-
łu w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej romana b. doty-
czącej prawa do sądu – brak wymogu pisemnego uzasadnienia posta-
nowienia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania.

Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 05.02.2008 r., 
sygn. akt Sk 74/06). 
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RPo-547501-I/06 z dnia 23 stycznia 2007 r. – zgłoszenie udziału 
w postępowaniu skargi konstytucyjnej piotra k., Stanisława S. i Anny 
S. dotyczącej kompetencji asesora w polskim wymiarze sprawiedliwo-
ści (Informacja 1-3/2007, str. 110). 

Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 05.03.2008 r., 
sygn. akt Sk 95/06). 

RPo-548933-I/07 z dnia 14 marca 2007 r. – zgłoszenie udziału 
w postępowaniu skargi konstytucyjnej Stanisława S. dotyczącej bra-
ku możliwości wniesienia przez obwinionego sędziego zażalenia na po-
stanowienie rzecznika dyscyplinarnego o umorzeniu postępowania 
dyscyplinarnego (Informacja 1-3/2007, str. 111). 

Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 04.03.2008 r., sygn. akt SK 
3/07). 
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VII. wySTĄPIEnIa LEGISLaCyjnE

RPo-583174-I/08 z dnia 7 marca 2008 r. – wystąpienie do mini-
stra pracy i polityki Społecznej w sprawie uwag rzecznika do projektu 
ustawy o równym traktowaniu.

rzecznik pozytywnie ocenił koncepcję przyjętą w projekcie ustawy 
o równym traktowaniu. brak było bowiem przekonującego uzasadnie-
nia dla przewidywanego wcześniej powołania odrębnego organu (urzę-
du) ds. równego traktowania. 

W wystąpieniu rzecznik przedstawił stanowisko w zakresie doty-
czącym projektowanych zmian przepisów regulujących działalność 
organu ochrony prawa w Polsce, w tym propozycje zmian niektórych 
przepisów ustawy o rzeczniku praw obywatelskich, mających na celu 
poszerzenie kompetencji Rzecznika. 
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VIII. oPInIE I STanowISka RzECznIka PRaw 
oBywaTELSkICH

W okresie objętym Informacją rzecznik praw obywatelskich prze-
kazał opinię lub stanowisko do:

 
1. Prezesa zarządu Telewizji Polskiej S.a. (RPo-578954-I/07) 

z dnia 30 stycznia 2008 r. – w sprawie transmisji nabożeństwa bo-
żonarodzeniowego z prawosławnej cerkwi w Siemiatyczach. 

prawosławny metropolita Warszawski i całej polski Sawa przesłał 
do wiadomości rzecznika kopię wystąpienia z dnia 09.01.2008 r. skie-
rowanego do prezesa zarządu tp S.A. w sprawie telewizyjnej transmi-
sji nabożeństwa bożonarodzeniowego z prawosławnej cerkwi w Sie-
miatyczach. 

polski Autokefaliczny kościół prawosławny jest drugim pod wzglę-
dem liczby wiernych kościołem w polsce. konstytucja przewiduje 
w art. 25 ust. 1 równouprawnienie kościołów i związków wyznanio-
wych. ustawa z dnia 04.07.1991 r. o stosunku państwa do polskiego 
Autokefalicznego kościoła prawosławnego przewiduje, iż osoby nale-
żące do kościoła mają prawo do obchodzenia świąt prawosławnych 
również według kalendarza juliańskiego, a dni 7 i 8 stycznia są dnia-
mi prawosławnego bożego narodzenia. Wiernym w tych dniach przy-
sługuje zwolnienie od nauki i pracy. 

Art. 36 ust. 1 tej ustawy stanowi, iż kościół ma prawo emitowania 
w państwowych środkach masowego przekazywania nabożeństw w nie-
dziele i święta prawosławne oraz swoich programów religijno-moral-
nych i kulturalnych. Sposób realizacji tych uprawnień ma regulować 
porozumienie między świętym Soborem biskupów a jednostkami me-
diów publicznych. dlatego też przeprowadzenie transmisji mszy świę-
tej bożonarodzeniowej nie w dniach świątecznych, a po tym terminie 
i to w okrojonej formie musi być uznane za naruszenie praw obywa-
telskich. rzecznik wyraził przekonanie, iż tegoroczny przypadek miał 
charakter incydentalny i taka sytuacja nie powtórzy się w przyszłości.

2. komisarza Praw Człowieka Rady Europy (RPo-576084-I/07) 
z dnia 4 lutego 2008 r. – w sprawie stanu przestrzegania praw czło-
wieka w Federacji Rosyjskiej.
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rzecznik ponownie skierował wystąpienie do komisarza praw czło-
wieka rady europy w sprawie stanu przestrzegania praw człowieka 
w Federacji Rosyjskiej.

nie można przejść obojętnie wobec informacji o wyroku europej-
skiego trybunału praw człowieka w sprawie masłowa i nalbandov 
przeciwko rosji (orzeczenie z dnia 24.01.2008 r., skarga nr 839/02), 
w którym stwierdzono, iż funkcjonariusze rosyjskich organów ścigania 
torturowali oraz wielokrotnie zgwałcili przesłuchiwaną kobietę. W cią-
gu kilku lat, które minęły od tych wydarzeń, ich sprawców nie udało 
się osądzić. co więcej, jak pokazuje orzecznictwo trybunału oraz jak 
donoszą organizacje pozarządowe badające naruszenia podstawowych 
praw jednostek w Rosji, niezgodne z najbardziej podstawowymi stan-
dardami humanitarnego traktowania i poszanowania godności osoby 
ludzkiej techniki przesłuchań nie są w rosji sytuacjami rzadkimi.

W dniu 18.01.2008 r. na konferencji zorganizowanej przez Komi-
sarza praw człowieka rady europy oraz mediatora republiki fran-
cuskiej w paryżu, ombudsmani i przedstawiciele organizacji zajmują-
cych się ochroną praw człowieka z wielu państw członkowskich rady 
europy, choć niestety bez udziału przedstawiciela rosji, dyskutowali 
o działaniach podejmowanych przeciwko torturom oraz innemu ok-
rutnemu i nieludzkiemu traktowaniu osób pozbawionych wolności. 

rzecznik ponowił swój apel, aby rada europy jako organizacja sta-
wiająca sobie za podstawowy cel umacnianie demokracji i poszanowa-
nie praw człowieka, podjęła stanowcze działania mające na celu skło-
nienie federacji rosyjskiej do przestrzegania standardów i zobowiązań 
międzynarodowych w dziedzinie poszanowania praw jednostki. 

3. RPo-581484-I/08 z dnia 11 lutego 2008 r. – oświadczenie 
w sprawie opublikowanego przez dziennik „rzeczpospolita” stenogra-
mu z tajnego posiedzenia Sejmu. 

W dniu 09.02.2008 r. dziennik „rzeczpospolita” opublikował ste-
nogram z piątkowego tajnego posiedzenia Sejmu, na którym minister 
Sprawiedliwości informował posłów m.in. o przypadkach stosowanej 
przez organy państwa, w tym AbW, kontroli operacyjnej. rzecznik 
uważnie śledzi komentarze w sprawie powyższej publikacji, ukazujące 
się w środkach masowego przekazu, w tym wypowiedzi niektórych po-
lityków oraz osób publicznych o możliwości nałożenia na dziennikarzy 
lub redakcję dziennika „rzeczpospolita” wysokiej kary finansowej. za-
powiedzi te muszą budzić uzasadnione wątpliwości. 

ujawnianie tajnych informacji, w tym stenogramów z tajnego po-
siedzenia Sejmu, jest zachowaniem, które powinno podlegać ocenie 



211

odpowiednich służb, w tym pod kątem ewentualnej odpowiedzialności 
karnej. trudno jednak przyjąć, że w demokratycznym państwie pra-
wa odpowiedzialność taką powinni ponosić dziennikarze oraz środki 
masowego przekazu. Wolność słowa stanowi fundament demokracji, 
a rolą mediów jest pozyskiwanie i ujawnianie zdobytych informacji 
w interesie dobra publicznego. 

W orzeczeniu z dnia 07.06.2007 r. (sprawa Dupuis przeciwko Fran-
cji, skarga nr 1914/02) europejski trybunał praw człowieka podkre-
ślił, że do kwestii karania za publikacje prowadzące do naruszenia 
tajemnicy państwowej przez dziennikarzy uczestniczących w ważnej 
debacie publicznej należy podchodzić z najwyższą ostrożnością. 

nie bez znaczenia pozostaje także treść ujawnionego przez „rzecz-
pospolitą” stenogramu z tajnego posiedzenia Sejmu. Istotne staje się 
pytanie, czy informacje na takim poziomie ogólności powinny być 
w ogóle objęte klauzulą tajności. W tym kontekście, zapowiedzi ko-
nieczności nałożenia na dziennik „rzeczpospolita” wysokich kar fi-
nansowych wydają się być szczególnie nieuzasadnione.

4. RPo-582770-I/08 z dnia 26 lutego 2008 r. – oświadczenie 
w sprawie odmowy przyznania wizy wjazdowej do Federacji Rosyjskiej 
przewodniczącemu organizacji human rights Watch.

odmowa wjazdu do rosji wobec przewodniczącego human rights 
Watch – jednej z największych organizacji pozarządowych monitoru-
jących przestrzeganie praw człowieka na świecie, a także niedawny 
konflikt wokół przyjazdu na wybory prezydenckie w rosji obserwa-
torów obWe, świadczą o niechęci władz rosyjskich do przyjmowania 
pomocy ze strony organizacji międzynarodowych w celu poprawy sta-
nu poszanowania praw jednostki w tym kraju. 

ponadto, jak informuje właśnie human rights Watch w rapor-
cie opublikowanym w lutym 2008 r., władze rosyjskie tworzą liczne 
utrudnienia dla działalności krajowych organizacji pozarządowych 
mających na celu monitorowanie przestrzegania praw człowieka. 

efektywne zapewnienie przestrzegania praw i wolności człowieka 
wymaga współpracy rządów z międzynarodowymi organizacjami mię-
dzynarodowymi i pozarządowymi oraz z ruchami obywatelskimi w da-
nym kraju. 

rzecznik, zaniepokojony tymi informacjami, wyraził nadzieję, 
że wysiłki zarówno organizacji zajmujących się przestrzeganiem praw 
człowieka, takich jak rada europy, jak i dyplomacji krajów europej-
skich, będą zmierzały do zapobieżenia wystąpieniu podobnych przy-
padków w przyszłości. 
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5. RPo-576939-I/07 z dnia 27 lutego 2008 r. – oświadczenie 
w sprawie ratyfikacji traktatu reformującego unię europejską (trak-
tatu lizbońskiego).

rzecznik otrzymał szereg skarg od obywateli zaniepokojonych try-
bem przygotowań do ratyfikacji traktatu, w których zarzucają zwłasz-
cza brak działań władz publicznych mających na celu informowanie 
społeczeństwa o treści i znaczeniu traktatu oraz nieuzasadnione tem-
po realizacji wymaganych dla ratyfikacji czynności. 

Warunkiem wejścia w życie traktatu jest jego ratyfikacja, prze-
prowadzona zgodnie z wewnętrznymi przepisami konstytucyjnymi 
każdego państwa członkowskiego. zgodnie z konstytucją, na ratyfi-
kację umowy międzynarodowej, na podstawie której następuje prze-
kazanie organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowe-
mu kompetencji organów władzy państwowej w niektórych sprawach 
(co następuje w przypadku traktatu lizbońskiego), powinna zostać 
wyrażona zgoda w trybie określonym w uchwale Sejmu, tj. w ustawie 
uchwalonej przez parlament kwalifikowaną większością głosów, albo 
w drodze referendum ogólnokrajowego.

ze względu na wagę podejmowanych zobowiązań wydaje się wska-
zane uzyskanie zgody na ratyfikację traktatu w referendum ogólno-
krajowym. rzecznik podkreślił, iż parlament mógłby samodzielnie 
podjąć decyzję w tej sprawie, o ile wcześniej obywatele zostaliby zapo-
znani z treścią traktatu, i o ile odbyłaby się debata publiczna wyjaś-
niająca znaczenie jego kluczowych postanowień. 

Obawy podnoszone przez przeciwników referendalnego trybu po-
dejmowania decyzji nie wydają się zasadne. W szczególności, zgodnie 
z ustawą z dnia 14.03.2003 r. o referendum ogólnokrajowym, jeżeli 
wynik referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację umowy 
międzynarodowej jest niewiążący – czyli w przypadku, gdy nie weźmie 
w nim udziału więcej niż połowa uprawnionych – Sejm może ponow-
nie podjąć uchwałę w sprawie wyboru trybu wyrażenia zgody na ra-
tyfikację tej umowy. W ocenie rzecznika referendum byłoby ważnym 
elementem przyczyniającym się do wzmocnienia etosu obywatelskiego 
w Polsce. 
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IX. REakCjE na wCzEŚnIEjSzE wySTĄPIEnIa 
RzECznIka

1. RPo-491365-I/06 z dnia 12 stycznia 2007 r. – w sprawie 
prac nad nowelizacją ustawy o funkcjach konsulów (Informacja 1-
3/2007, str. 23). 

minister Spraw zagranicznych (12.02.2008 r.) poin-
formował, że rozporządzenie wymienione w art. 31 ust. 1 
ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów 
Rzeczypospolitej Polskiej zostanie wydane po uchwaleniu 
kompleksowej nowelizacji przepisów o służbie zagranicz-
nej, tj. zmianie ustawy o służbie zagranicznej i zmianie 
ustawy o funkcjach konsulów RP. Przeprowadzenie no-
welizacji w 2007 r. nie mogło dojść do skutku ze względu 
na skrócenie kadencji Sejmu i Senatu. Prace nad odpo-
wiednimi projektami są ujęte w planie prac legislacyjnych 
rządu na pierwszą połowę 2008 r. 

2. RPo-557467-X/07 z dnia 27 kwietnia 2007 r. – w spra-
wie trudności, jakie napotykają cudzoziemcy polskiego pochodzenia 
z uzyskaniem lub odzyskaniem obywatelstwa polskiego oraz osiedle-
niem się w polsce (Informacja 4-6/2007, str. 38). 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Spraw we-
wnętrznych i administracji (20.01.2008 r.) poinformo-
wał, że w kwietniu 2007 r. mSWiA zgłosiło wniosek do pla-
nu pracy Rady Ministrów na czerwiec 2007 r. w sprawie 
rozpatrzenia projektu ustawy o stwierdzeniu pocho-
dzenia polskiego. ze względów niezależnych od mSWiA 
projekt ten nie został poddany dalszej procedurze. jed-
nocześnie w Sejmie trwały prace nad projektem usta-
wy o karcie polaka, która została uchwalona w dniu 
7.09.2007 r. ustawa ta nie stanowi jednak wykonania 
dyspozycji art. 52 ust. 2 Konstytucji. Obecnie w MSWiA 
trwają prace nad przygotowaniem najlepszej koncepcji 
rozwiązania tego zagadnienia, tak aby były realizowane 
normy Konstytucji. 
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3. RPo-556485-II/07 z dnia 31 maja 2007 r. – w sprawie po-
trzeby podjęcia działań dotyczących zmian zakresu immunitetu par-
lamentarnego i sędziowskiego (Informacja 4-6/2007, str. 65). 

marszałek Sejmu (17.01.2008 r.) poinformował, 
że instytucja immunitetu parlamentarnego i sędziow-
skiego jest regulowana przede wszystkim konstytucją, 
wszelkie więc jej przekształcenia wiążą się ze zmianą 
konstytucji. potwierdziły to m. in. prace sejmowej komi-
sji Regulaminowej i Spraw Poselskich, prowadzone z ini-
cjatywy Klubu Parlamentarnego AWS w 1997 r. W ich 
wyniku ustalono, że ograniczenie immunitetu parla-
mentarnego możliwe jest tylko w sytuacji zmiany art. 
105 konstytucji. Wystąpienie rzecznika zostało przeka-
zane do wiadomości przewodniczącym komisji ustawo-
dawczej oraz Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich 
jako wewnętrznym organom Sejmu właściwym do bada-
nia spraw podniesionych przez Rzecznika Praw Obywa-
telskich.

4. RPo-563413-I/07 z dnia 17 lipca 2007 r. – w sprawie prze-
dłużającej się procedury postępowania z pracami legislacyjnymi nad 
projektami zgłoszonymi z inicjatywy obywatelskiej (Informacja 7-
9/2007, str. 31).

marszałek Sejmu (17.01.2008 r.) poinformował, 
że zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 24.06.1999 r. o wy-
konywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, pro-
jekty obywatelskie mogą być rozpatrywane jedynie w ka-
dencji następującej bezpośrednio po kadencji, w której 
projekt został złożony. W związku z powyższym wszystkie 
obywatelskie projekty ustaw wniesione w IV kadencji Sej-
mu uległy dyskontynuacji. kontynuacja prac w VI kaden-
cji Sejmu dotyczyć będzie obywatelskiego projektu ustawy 
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 
ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych ustaw (druk 
nr 691), który został wniesiony w V kadencji Sejmu. pierw-
sze czytanie tego projektu ustawy odbędzie się w terminie 
przewidzianym w art. 13 ww. ustawy, czyli nie później niż 
6 miesięcy od daty pierwszego posiedzenia Sejmu.

5. RPo-535565-VI/06 z dnia 19 lipca 2007 r. – w sprawie zwol-
nienia od podatku dochodowego od osób fizycznych odszkodowań 
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otrzymanych na podstawie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (In-
formacja 7-9/2007, str. 34).

Podsekretarz Stanu w ministerstwie finansów 
(04.01.2008 r.) poinformowała, że kwestia ewentualnego 
rozszerzenia zakresu art. 21 ust. 1 pkt 3d ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych zostanie poddana 
analizie podczas najbliższych prac nad rządowym projek-
tem nowelizacji tej ustawy. 

6. RPo-525228-X/07 z dnia 7 sierpnia 2007 r. – w sprawie nie-
precyzyjnej ustawowej definicji przyłącza kanalizacyjnego (Informacja 
7-9/2007, str. 56). 

Sekretarz Stanu w ministerstwie Infrastruktu-
ry (15.01.2008 r.) poinformował, że Sąd najwyższy 
w uchwale z dnia 13.09.2007 r. (sygn. akt III czp 79/07) 
stwierdził, iż odcinek przewodu kanalizacyjnego łączący 
wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości 
odbiorcy usług z istniejącą siecią kanalizacyjną stanowi 
w części leżącej poza granicą jego nieruchomości grunto-
wej urządzenie kanalizacyjne, którego budowę powinno 
sfinansować przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyj-
ne (art. 15 ust. l ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków). z uwagi na przestrzeganą przez sądy zasadę 
jednolitości orzecznictwa uchwała ta w praktyce stanowi 
wykładnię przepisu art. 2 pkt 5 ww. ustawy mimo, iż nie 
ma ona mocy zasady prawnej.

prawdopodobnie mając na względzie powyższe ostat-
nie kierownictwo ministerstwa budownictwa uznało, iż 
w związku z uchwałą Sn nie istnieje konieczność pilnego 
występowania z inicjatywą legislacyjną poświęconą wy-
łącznie doprecyzowaniu definicji zawartej w ww. przepi-
sie. ministerstwo Infrastruktury zamierza wprowadzić 
zmianę jednoznacznie doprecyzowującą brzmienie art. 2 
pkt 5 ustawy.

 7. RPo-563617-X/07 z dnia 23 sierpnia 2007 r. – w sprawie 
niezgodnych z konstytucją kryteriów dla kandydatów do nauczyciel-
skich kolegiów języków obcych (Informacja 7-9/2007, str. 68). 

minister Edukacji narodowej (03.01.2008 r.) poin-
formował, że wykorzystywane podczas rekrutacji przez 
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część zakładów kształcenia nauczycieli świadectwo lekar-
skie o przydatności fizycznej do zawodu nauczycielskiego 
stanowiło załącznik nr 1 do zarządzenia ministra oświaty 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29.05.1967 r. zmieniające-
go zarządzenie w sprawie wzorów zaświadczeń i dyplomów 
kwalifikacyjnych nauczycieli i wychowawców, i było stoso-
wane na podstawie obowiązujących wówczas przepisów, 
do 1990 r. Jak wynika z uzyskanych informacji, doku-
ment, który w ubiegłych latach był wydawany przez lekarzy 
w związku z wymaganiami stawianymi kandydatom do za-
wodu nauczyciela jest w dalszym ciągu wykorzystywany, 
mimo że nie ma ku temu żadnych podstaw. 

W odpowiedzi podzielono pogląd rzecznika, że prakty-
ka ta może stanowić podstawę dyskryminacji kandydatów 
do nauki w zawodzie nauczyciela. W związku z powyższym 
Ministerstwo Edukacji narodowej skieruje do dyrektorów 
kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów ję-
zyków obcych pismo zawierające stosowne wyjaśnienia 
w sprawie poprawnego dokumentowania zaświadczeniem 
lekarskim przydatności do zawodu nauczycielskiego. 
W ocenie Ministra sytuacja ta nie wymaga podejmowania 
dodatkowych działań legislacyjnych. 

8. RPo-428774-V/03 z dnia 11 września 2007 r. – w sprawie 
braku przepisów regulujących działalność zrzeszeń właścicieli i za-
rządców domów utworzonych w przeszłości na podstawie przepisów 
prawa lokalowego (Informacja 7-9/2007, str. 77). 

Sekretarz Stanu w ministerstwie Infrastruktury 
(04.02.2008 r.) podzielił pogląd rzecznika o potrzebie stwo-
rzenia przepisów regulujących działanie zrzeszeń właści-
cieli nieruchomości. zastrzegł jednak, iż nie jest organem 
właściwym do decydowania o statusie prawnym zrzeszeń, 
ani do podjęcia prac legislacyjnych w tym kierunku. jego 
zdaniem uregulowanie statusu zrzeszeń właścicieli nieru-
chomości powinno nastąpić poprzez zmianę ustawy z dnia 
07.04.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach. 

9. RPo-552897-IX/07 z dnia 21 września 2007 r. – w sprawie 
nieprawidłowości w trakcie postępowania dyscyplinarnego w komen-
dzie miejskiej policji oraz naruszenia obowiązku przestrzegania zasad 
etyki zawodowej policjanta (Informacja 7-9/2007, str. 82). 
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komendant Główny Policji (14.02.2008 r.) poinfor-
mował, że skierował pismo do komendantów wojewódz-
kich policji, komendanta-rektora Wyższej Szkoły policji 
oraz komendantów szkół policji w związku ze stanowi-
skiem rzecznika przedstawionym w wystąpieniu. W dniu 
10.10.2007 r. poinformowano podległych funkcjonariu-
szy o konkluzjach wynikających z przeprowadzonej przez 
Rzecznika kontroli przestrzegania praw obywatelskich 
funkcjonariuszy policji, przypominając o obowiązku prze-
strzegania zasad legalizmu i podkreślając znaczenie prze-
strzegania zasad etyki zawodowej. 

 10. RPo-562954-V/07 z dnia 24 września 2007 r. – w sprawie 
sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, stanowiącej 
wielomieszkaniowy budynek mieszkalny (Informacja 7-9/2007, str. 83). 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Infrastruktury 
(18.03.2008 r.) poinformował, że minister Infrastruktury 
rozważy zasadność nowelizacji obowiązujących przepi-
sów w sposób dopuszczający możliwość sprzedaży nieru-
chomości wpisanej do rejestru zabytków z pominięciem 
pierwszeństwa przysługującego najemcom lokali miesz-
kalnych wchodzących w skład tej nieruchomości.

11. RPo-565317-IV/07 z dnia 28 września 2007 r. – w sprawie 
stanu bezpieczeństwa zapory we Włocławku (Informacja 7-9/2007, 
str. 85). 

minister Środowiska (25.01.2008 r.) poinformował, 
że od 1992 r. sporządzane są oceny stanu technicznego 
i bezpieczeństwa stopnia wodnego Włocławek. niezależnie 
od powyższego, w myśl przepisów ustawy prawo budowla-
ne, regionalny zarząd gospodarki Wodnej w Warszawie 
wykonuje dwa razy do roku kontrole stanu technicznego 
wszystkich obiektów stopnia. 

na podstawie wyników wspomnianych kontroli moż-
na stwierdzić, że bezpieczeństwo stopnia wodnego Włoc-
ławek może być zagrożone w szczególnie ekstremalnych 
warunkach hydrologicznych. W celu zmniejszenia tego 
zagrożenia, w latach 1997-2007 wykonano szereg prac 
zabezpieczających. Wykonane prace nie usuwają przy-
czyn powstałych zagrożeń, a jedynie likwidują ich skutki, 
co jest rozwiązaniem tymczasowym. 
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trwałym zabezpieczeniem stopnia wodnego Włocławek 
jest budowa poniżej stopnia progu stałego lub stopnia 
podpierającego. W związku z powyższym, w 2002 r. mini-
ster środowiska polecił dyrektorowi regionalnego zarzą-
du Gospodarki Wodnej w Warszawie wykonanie Koncep-
cji programowo-przestrzennej trwałego zabezpieczenia 
stopnia wodnego Włocławek, która została przekazana 
ministrowi środowiska w 2005 r. 

obecnie prace związane z trwałym zabezpieczeniem 
stopnia są kontynuowane w ramach projektu „ekologicz-
ne bezpieczeństwo stopnia wodnego Włocławek”. od III 
kwartału 2006 r. realizowany jest etap przygotowawczy 
projektu. trwają prace nad sporządzeniem dokumentacji 
przygotowawczej, mającej spełniać warunki na ubieganie 
się o finansowanie zadania ze środków unii europejskiej. 
Wykonawca dokumentacji przygotowawczej ma przedsta-
wić minimum 5 wariantów rozwiązań dotyczących ekolo-
gicznego bezpieczeństwa stopnia wodnego Włocławek. 

12. RPo-478004-III/04 z dnia 17 października 2007 r. – w spra-
wie przepisów regulujących tryb postępowania dyscyplinarnego wo-
bec nauczycieli (Informacja 10-12/2007, str. 29). 

minister Edukacji narodowej (31.01.2008 r.) poinfor-
mowała, że men przygotuje projekt regulacji służących za-
pobieganiu przewlekłości postępowania dyscyplinarnego 
i podjęte zostaną prace nad ich wprowadzeniem do karty 
nauczyciela. jednocześnie minister nie zgodziła się z po-
glądem o utracie mocy obowiązującej rozporządzenia mi-
nistra Edukacji narodowej z dnia 22.01.1998 r. w spra-
wie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu po-
stępowania dyscyplinarnego. 

13. RPo-571754-I/07 z dnia 6 listopada 2007 r. – w sprawie 
umieszczania na okładkach zeszytów postaci zwierząt przedstawio-
nych w drastyczny sposób (Informacja 10-12/2007, str. 34). 

Główny Inspektor Inspekcji Handlowej (17.01.2008 r.)  
poinformował, że Inspekcja nie ma żadnych podstaw 
prawnych do wycofania produktu z rynku, jeżeli produkt 
nie będzie stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa konsu-
mentów lub stwierdzona niezgodność z deklaracją produ-
centa nie będzie naruszać interesu ekonomicznego kon-
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sumenta. zamieszczanie na okładkach zeszytów posta-
ci zwierząt w drastyczny sposób, nie jest wystarczającą 
przesłanką do wycofania ich z obrotu na podstawie art. 
18 ust. 1 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji han-
dlowej.

W związku z powyższym do firmy produkującej wspo-
mniane zeszyty skierowano pismo odwołujące się do do-
brej praktyki handlowej, wskazujące na niekorzystne od-
działywanie na psychikę nieletnich i nawołujące do za-
przestania wprowadzania na rynek zeszytów z drastycz-
nymi scenami.

14. RPo-568830-I/07 z dnia 8 listopada 2007 r. – w sprawie 
odznaczeń dla kombatantów – byłych żołnierzy Armii krajowej (Infor-
macja 10-12/2007, str. 35).

kierownik urzędu do Spraw kombatantów i osób 
Represjonowanych (22.01.2008 r.) poinformował, że wy-
stąpi do prezydenta rp z propozycją wznowienia nadawa-
nia trzech odznaczeń upamiętniających – krzyża Armii 
krajowej, krzyża narodowego czynu zbrojnego i krzyża 
batalionów chłopskich oraz ustanowienia krzyża Win, dla 
osób posiadających uprawnienia kombatanckie z tytułu 
przynależności do zrzeszenia „Wolność i niezawisłość”.

15. RPo-570841-III/07 z dnia 23 listopada 2007 r. – w spra-
wie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników sądów 
i prokuratury (Informacja 10-12/2007, str. 43).

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Sprawiedliwości 
(10.03.2008 r.) poinformował, że pracodawca, który kieruje 
pracownika do szkoły, w celu uzupełnienia wykształcenia, 
nie ma obowiązku finansowania kosztów nauki pracowni-
ka. natomiast na podstawie § 4 ust. 2 rozporządzenia mi-
nistra Edukacji narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 12.10.1993 r. w sprawie zasad i warun-
ków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia 
ogólnego dorosłych, pracodawca może przyznać dodatkowe 
świadczenia, w szczególności w postaci: zwrotu kosztów 
przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów 
podręczników i innych materiałów szkoleniowych, pokrycia 
opłat za naukę, pobieranych przez szkołę oraz udzielenia 
dodatkowego urlopu szkoleniowego.
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przepisy dotyczące ponoszenia kosztów kształcenia 
pracownika mają zatem charakter fakultatywny. odrębne 
uregulowanie sytuacji pracowników sądów i prokuratur 
w zakresie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodo-
wych prowadziłoby do nieuzasadnionego uprzywilejowa-
nia tej grupy pracowników w stosunku do pracowników 
sądów i prokuratur spełniających ustawowe wymagania, 
jak też innych grup zawodowych, na które nałożono usta-
wowy obowiązek podwyższania kwalifikacji zawodowych. 

odnosząc się do zarzutu, iż w przepisach określających 
obowiązek uzupełnienia wykształcenia przez ukończenie 
studiów pierwszego stopnia i uzyskanie tytułu zawodo-
wego nie określono jednocześnie rodzaju studiów, jakie 
pracownik powinien ukończyć, podkreślono w odpowiedzi, 
że ustawodawca konstruując nowe wymagania w zakresie 
wykształcenia urzędników, w art. 2 ustawy o pracowni-
kach sądów i prokuratury zawarł m.in. wymóg ukończenia 
studiów pierwszego stopnia i uzyskania tytułu zawodowe-
go, również nie określając rodzaju ukończonych studiów.

16. RPo-569949-I/07 z dnia 26 listopada 2007 r. – w spra-
wie wymagania od uczestników badań klinicznych wyrażenia zgody 
na przekazanie ich danych osobowych do innych krajów (Informacja 
10-12/2007, str. 49). 

Generalny Inspektor ochrony Danych osobowych 
(09.01.2008 r.) poinformował, że w piśmie do przewod-
niczącego komisji bioetycznej przy okręgowej Izbie le-
karskiej w Warszawie zwrócił uwagę m.in. na art. 37f 
ust. 1 ustawy z dnia 6.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne, 
określający wymagania, jakie powinna spełniać klauzula 
świadomej zgody na udział w badaniu klinicznym. 

także ustawa o ochronie danych osobowych wymaga, 
aby zgoda osoby, której dane dotyczą, nie była domnie-
mana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej tre-
ści (art. 7 pkt 5). z punktu widzenia tego aktu prawnego 
istotne jest, by oświadczenie zawierające zgodę na prze-
twarzanie danych osobowych złożone zostało w taki spo-
sób, aby zgoda ta była wyraźna i dotyczyła przetwarzania 
danych w konkretnym, wskazanym przez administratora 
danych celu. Wyrażający zgodę musi mieć pełną świa-
domość tego, na co się godzi. W kontekście powyższego, 



221

mało precyzyjnie sformułowana klauzula zgody nie może 
być uznana za prawidłową.

17. RPo-554322-II/06 z dnia 28 listopada 2007 r. – w spra-
wie funkcjonowania instytucji sądów 24-godzinnych (Informacja 10-
12/2007, str. 54). 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Sprawiedliwo-
ści (10.01.2008 r. ) poinformował, że analiza dotychcza-
sowej praktyki postępowania przyspieszonego prowadzi 
do wniosku, że nowelizacja obowiązujących przepisów 
Rozdz. 54a k.p.k. jest nieodzowna. O ile bowiem pozy-
tywnie należy ocenić samo wprowadzenie instytucji „są-
dów 24-godzinnych”, to jednak dotychczasowa praktyka 
stosowania przepisów postępowania przyspieszonego 
wskazuje, że konieczne jest wprowadzenie zmian pro-
wadzących do usprawnienia tego postępowania, a tak-
że zmniejszenia jego kosztów. obecnie w ministerstwie 
Sprawiedliwości trwają prace nad wstępnymi założeniami 
tej nowelizacji. propozycje rzecznika zostały przekazane 
departamentowi legislacyjno-prawnemu celem wykorzy-
stania w dalszych pracach legislacyjnych. 

 18. RPo-515967-VII/05 z dnia 29 listopada 2007 r. – w spra-
wie przeludnienia zakładów karnych i aresztów śledczych (Informacja 
10-12/2007, str. 56).

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Sprawiedliwo-
ści (11.01.2008 r.) poinformował, że minister Sprawied-
liwości podziela uwagi rzecznika odnośnie wątpliwości 
co do zgodności art. 248 § 1 kodeksu karnego wykonawcze-
go z konstytucją. Intencją ustawodawcy, dopuszczającego 
w zaskarżonym przepisie obniżenie standardowej normy 
powierzchni w celi mieszkalnej przypadającej na jednego 
skazanego, było zalegalizowanie krótkotrwałych skutków 
zdarzeń, które w określonym czasie mogłyby spowodować 
przeludnienie jednostek penitencjarnych. Słuszne inten-
cje, które motywowały ustawodawcę do uchwalenia kwe-
stionowanego przepisu w obowiązującym kształcie, zostały 
zniekształcone w procesie jego późniejszego stosowania. 

19. RPo-534590-II/07 z dnia 3 grudnia 2007 r. – w sprawie 
potrzeby nowelizacji przepisów kodeksu postępowania karnego doty-
czących instytucji ułaskawienia (Informacja 10-12/2007, str. 58).
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Podsekretarz Stanu w ministerstwie Sprawiedli-
wości (04.02.2008 r.) nie podzielił wątpliwości rzeczni-
ka w przedmiocie zgodności z konstytucją przepisów art. 
564 § 1 i 3 k.p.k. podmiot, którego prośba o ułaskawie-
nie adresowana do sądu została pozostawiona bez biegu 
na podstawie art. 564 § 1 lub art. 564 § 3 k.p.k., nie jest 
pozbawiony prawa do uzyskania łaski przez wystąpienie 
z prośbą w tym przedmiocie bezpośrednio do prezydenta 
rp. W takim wypadku może nastąpić uruchomienie pro-
cedury ułaskawieniowej z inicjatywy i na polecenie prezy-
denta rp oraz nadanie tej procedurze kształtu zgodnego 
z jego wolą (art. 567 § 2 k.p.k.). praktycznie zatem w każ-
dej sprawie, niezależnie od opinii sądów, prezydent rp 
może zastosować prawo łaski.

pogląd rzecznika, iż uprawnienia sądów określone 
w przepisach art. 564 § 1 i 3 k.p.k., do pozostawienia proś-
by o ułaskawienie bez dalszego biegu przy jej negatywnym 
zaopiniowaniu wkraczają w kompetencje organu wyłącz-
nie właściwego do stosowania prawa łaski mógłby być za-
sadny tylko wówczas, gdyby wynik postępowania o uła-
skawienie, zarządzonego przez prezydenta rp, uzależniony 
był od opinii sądu.

20. RPo-562908-V/07 z dnia 4 grudnia 2007 r. – w sprawie od-
mowy przez organy Wojskowej Agencji Mieszkaniowej zawarcia umo-
wy o wypłatę odprawy mieszkaniowej z żołnierzami zwalnianymi z za-
wodowej służby wojskowej (Informacja 10-12/2007, str. 59). 

minister obrony narodowej (24.01.2008 r.) nie zgo-
dził się z argumentacją przedstawioną przez rzecznika 
odnośnie do interpretacji art. 23 ustawy o zakwatero-
waniu Sił zbrojnych rp stosowanej przez organy Woj-
skowej Agencji Mieszkaniowej. Analiza przepisów usta-
wy, w szczególności art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b, wskazuje 
jednoznacznie, iż ustawodawca cytowanym przepisem 
chciał zabezpieczyć sytuację żołnierzy, którym Wojskowa 
Agencja mieszkaniowa nie zapewniła lokalu mieszkalne-
go w toku odbywania przez nich służby wojskowej. In-
terpretacja zakładająca, iż odprawa mieszkaniowa należy 
się również w przypadku nie przydzielenia przez Agencję 
lokalu w konkretnej formie aktu administracyjnego (de-
cyzji o prawie do zamieszkiwania) jest chybiona. W ocenie 
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resortu ustawa o zakwaterowaniu nie wymaga noweliza-
cji w tym zakresie. 

21. RPo-555872-X/07 z dnia 4 grudnia 2007 r. – w sprawie 
nieprzestrzegania w publicznych szpitalach praw pacjentek korzysta-
jących ze świadczeń zdrowotnych w związku z porodem (Informacja 
10-12/2007, str. 60). 

Sekretarz Stanu w ministerstwie zdrowia (15.01.2008 
r.) poinformował, że w dniu 31.10.2007 r. minister zdro-
wia powołał zarządzeniem zespół do spraw opracowania 
standardu opieki okołoporodowej. W skład zespołu we-
szli m. in. konsultant krajowy w dziedzinie położnictwa 
i Ginekologii, Konsultant Krajowy w dziedzinie neonato-
logii i Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. 
zgodnie z opinią członków zespołu, wraz z opracowaniem 
standardu opieki okołoporodowej niezbędna jest weryfi-
kacja zakresu świadczeń profilaktycznych udzielanych 
kobietom w okresie ciąży. takie ujęcie, w opinii zespołu, 
jest uzasadnione ze względów merytorycznych, jednak 
może wiązać się z koniecznością opracowania czterech 
standardów opieki (opieki nad kobietą ciężarną, opieki 
okołoporodowej, opieki nad kobietą w okresie połogu, 
opieki nad noworodkiem), w miejsce wstępnie projekto-
wanego jednego standardu opieki okołoporodowej. 

zakończenie prac nad opracowaniem projektów ww. 
standardów opieki powinno nastąpić do końca pierwszej 
połowy 2008 r. W skład zespołu zostali powołani również 
przedstawiciele fundacji rodzić po ludzku. działania te 
stanowią punkt wyjścia do uregulowania kwestii poru-
szonych w wystąpieniach rzecznika, w tym pobierania 
opłat za tzw. usługi ponadstandardowe. 

22. RPo-571581-VII/07 z dnia 5 grudnia 2007 r. – w sprawie 
potrzeby ujednolicenia w całym kraju wysokości opłaty pobieranej 
od osób doprowadzonych do jednostek organizacyjnych Policji w celu 
wytrzeźwienia (Informacja 10-12/2007, str. 61). 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Spraw we-
wnętrznych i administracji (07.01.2008 r.) poinformo-
wał, że niezgodność uregulowań w zakresie zasadności 
przeprowadzania badań lekarskich wobec osób doprowa-
dzanych w celu wytrzeźwienia do policyjnych pomiesz-
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czeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 
wytrzeźwienia, zostanie wyeliminowana poprzez uwzględ-
nienie w projekcie regulaminu pobytu osób umieszczo-
nych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub do-
prowadzonych w celu wytrzeźwienia, stanowiącego za-
łącznik do rozporządzenia ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 21.03.2003 r. zapisu stanowiącego, 
że osobę doprowadzoną do izby lub placówki poddaje się 
niezwłocznie badaniom lekarskim, a w uzasadnionych 
przypadkach także zabiegom sanitarnym i udziela się 
pierwszej pomocy medycznej. 

odnosząc się do kwestii opłaty za pobyt osoby dopro-
wadzonej w celu wytrzeźwienia do jednostki policji po-
informowano, że komendant główny policji zasugerował 
ustalenie jednolitej opłaty dla wszystkich jednostek pod-
ległych poszczególnym komendantom wojewódzkim poli-
cji i zalecił przyjęcie zasady kalkulacji tych opłat w opar-
ciu o faktycznie ponoszone koszty przez jednostki Policji. 

23. RPo-539767-IX/06 z dnia 5 grudnia 2007 r. – w sprawie 
konieczności wykonania upoważnienia zawartego w ustawie o zaopa-
trzeniu emerytalnym funkcjonariuszy służb mundurowych (Informa-
cja 10-12/2007, str. 63).

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Sprawiedli-
wości (28.01.2008 r.) poinformował, że prace wewnątrz-
resortowe nad projektem rozporządzenia ministra Spra-
wiedliwości w sprawie wykazu chorób i schorzeń pozosta-
jących w związku ze służbą w Służbie Więziennej zostały 
podjęte w 2007 r. obecnie projekt jest poddany konsul-
tacjom społecznym. przewiduje się, iż na przełomie lutego 
i marca zostanie przekazany do uzgodnień międzyresor-
towych. 

24. RPo-548443-III/07 z dnia 5 grudnia 2007 r. – w sprawie 
przekazywania przez nfz środków finansowych świadczeniobiorcom 
na wzrost wynagrodzeń. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie zdrowia ( 
03.03.2008 r.) poinformował, że nowelizacja art. 3 ust. 1 
ustawy z dnia 22.07.2006 r. o przekazaniu środków fi-
nansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń 
poprzez wprowadzenie zmian w zakresie zasad nalicza-
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nia dodatkowych środków finansowych przekazywanych 
świadczeniodawcom przez nfz wydaje się niecelowa, 
zwłaszcza w kontekście przepisów rozdziału czwartego 
ustawy, określającego zasady przekazywania środków fi-
nansowych w roku 2009 i latach następnych.

25. RPo-564044-III/07 z dnia 5 grudnia 2007 r. – w sprawie 
wysokości nagród i świadczeń należnych górnikom korzystającym 
z urlopu górniczego (Informacja 10-12/2007, str. 62). 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Gospodar-
ki (05.02.2008 r.) poinformował, że podjęcie inicjatywy 
ustawodawczej mającej na celu rozwiązanie problemów 
dotyczących wysokości świadczeń byłych górników jest 
niecelowe, ponieważ dotyczy spraw pracowniczych i może 
być rozwiązane tylko pomiędzy stronami stosunku pracy, 
tj. pracownikami oraz ich byłymi pracodawcami. kolej-
nym argumentem dotyczącym niecelowości uregulowa-
nia tych kwestii na drodze ustawowej jest fakt, iż taka 
specjalna regulacja dotyczyłaby świadczeń, które już nie 
są wypłacane oraz dotyczyłaby nieobowiązujących już 
przepisów prawa. Ponadto zgodnie z art. 291 Kodeksu 
pracy, roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnie-
niu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało 
się wymagalne. 

zasadnym jest zatem pozostawienie tych kwestii kog-
nicji sądów powszechnych. jak wynika z treści wystą-
pienia rzecznika, koniecznym wydaje się zapewnienie 
jednolitej praktyki sądowej w tym zakresie. uprawniony 
do tego podmiot powinien wystąpić z wnioskiem do preze-
sa Sądu najwyższego o podjęcie stosownej uchwały w try-
bie art. 60 ustawy o Sądzie najwyższym, której celem by-
łoby uniknięcie rozbieżności w praktyce i orzecznictwie 
sądowym. 

26. RPo-497263-II/05 z dnia 7 grudnia 2007 r. – w sprawie 
braku dostępności do lekarzy uprawnionych do wystawiania zaświad-
czeń potwierdzających niemożność stawienia się z powodu choroby 
uczestnika postępowania karnego na wezwanie lub zawiadomienie or-
ganu prowadzącego postępowanie (Informacja 10-12/2007, str. 65).

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Sprawiedli-
wości (31.03.2008 r.) poinformował, że Sejm uchwalił 
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w dniu 29.02.2008 r. rządowy projekt nowelizacji ustawy 
o lekarzu sądowym mający na celu uproszczenie procedu-
ry ustanawiania lekarzy sądowych oraz czynności zwią-
zanych z uzyskiwaniem zaświadczenia o stanie zdrowia 
uczestników postępowania. ustawa została podpisana 
przez prezydenta rp w dniu 14.03.2008 r., a następnie 
opublikowana w dzienniku ustaw z dnia 26.03.2008 r. 

niezwłocznie po opublikowaniu ustawy, wystosowano 
do prezesów sądów okręgowych pisma zawierające wska-
zówki dotyczące możliwości szerszego zainteresowania 
środowisk lekarskich wykonywaniem czynności lekarza 
sądowego. 

ustawa nowelizująca będzie obowiązywała do dnia 
31.12.2008 r. po upływie tego terminu lekarze dopusz-
czeni do czynności lekarza sądowego na podstawie do-
danego art. 28a utracą uprawnienia do wystawiania za-
świadczeń o stanie zdrowia uczestników postępowania. 
lekarze pozyskani do współpracy na podstawie znowe-
lizowanych przepisów, o ile w przyszłości będą zainte-
resowani pracą w charakterze lekarzy sądowych, winni 
dopełnić stosownych formalności przed upływem okresu 
obowiązywania ustawy nowelizującej. co najmniej pół-
roczny monitoring realizacji ustawy pozwoli na ocenę, czy 
konieczne są zmiany ustawy. 

27. RPo-573182-I/07 z dnia 10 grudnia 2007 r. – w sprawie 
pobierania przez publiczne szkoły wyższe opłat za prowadzenie prze-
wodów doktorskich od osób niebędących pracownikami uczelni (In-
formacja 10-12/2007, str. 67). 

minister nauki i Szkolnictwa wyższego (10.01.2008 r.)  
poinformowała, że ministerstwo wielokrotnie udzielało 
wyjaśnień kandydatom do stopnia doktora o braku pod-
staw prawnych do pobierania od nich opłat za przepro-
wadzenie czynności w przewodach doktorskich, a także 
zwracało się do rektorów z prośbą o zaniechanie stoso-
wania jakichkolwiek praktyk związanych z pobieraniem 
takich opłat od kandydatów do stopnia doktora. 

problem braku przepisu umożliwiającego pokrycie 
kosztów wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje 
i opinie przez osobę ubiegającą się o uzyskanie stopnia 
doktora jest coraz częściej sygnalizowany przez uczel-
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nie i organizacje środowiskowe. podmioty te podnoszą, 
że wskazana w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo o szkol-
nictwie wyższym dotacja z budżetu państwa na zadania 
związane z kształceniem uczestników stacjonarnych stu-
diów doktoranckich i kadr naukowych nie jest wystar-
czająca na pokrycie kosztów czynności w przewodach 
doktorskich osób, które zainteresowane są uzyskaniem 
stopni doktora poza studiami doktoranckimi. 

dlatego też ministerstwo rozważa dopuszczenie moż-
liwości pokrycia przez kandydata do stopnia dokto-
ra – na jego wniosek – kosztów wynagrodzenia promoto-
rowi oraz recenzentom za opinie lub recenzje. umożliwi 
to wielu osobom deklarującym uiszczenie tych kosztów, 
otwarcie przewodu doktorskiego i uzyskanie stopnia 
doktora. W celu wprowadzenia takiej możliwości ko-
nieczne byłoby dokonanie nowelizacji ustawy z dnia 
14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym 
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. W najbliż-
szym czasie na stronie internetowej Ministerstwa zosta-
nie zamieszczony komunikat wyrażający ww. stanowisko 
w sprawie niedopuszczalności pobierania przez uczelnie 
i placówki naukowe opłat za czynności w przewodach 
doktorskich od osób zainteresowanych uzyskaniem stop-
nia doktora.

28. RPo-558900-II/06 z dnia 10 grudnia 2007 r. – w sprawie 
opóźnień prawodawcy w realizacji zaleceń wynikających z wyroków 
trybunału konstytucyjnego (Informacja 10-12/2007, str. 67).

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Sprawiedliwo-
ści (23.0.2008 r.) poinformował, że w ministerstwie Spra-
wiedliwości rozpoczęły się prace zespołu ekspertów nad 
oceną dotychczasowych projektów ustaw przygotowanych 
w resorcie, przewidujących nowelizację kodeksu karnego, 
kodeksu postępowania karnego, kodeksu karnego wy-
konawczego oraz kodeksu wykroczeń. zespół ekspertów 
zaproponuje zakres pożądanych zmian ustaw karnych 
w krótszej oraz dłuższej perspektywie czasowej. do pro-
jektu ustawy przygotowywanej w krótszej perspektywie 
czasowej zostaną wprowadzone konieczne zmiany dosto-
sowawcze do orzeczeń trybunału konstytucyjnego, w tym 
również w zakresie art. 226 § 1 k.k. i art. 540 § 2 k.p.k.
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29. RPo-539128-V/06 z dnia 10 grudnia 2007 r. – w sprawie 
właściwej regulacji przepisów określających zasady użytkowania 
miejsc postojowych urządzanych dla nowopowstałych inwestycji (In-
formacja 10-12/2007, str. 66). 

minister Infrastruktury (23.01.2008 r.) poinformo-
wał, że w sytuacji, gdy w trakcie budowy obiektu budow-
lanego budowane są miejsca parkingowe, a następnie 
w czasie jego użytkowania ma nastąpić zmiana sposobu 
użytkowania, to wówczas, stosownie do art. 71 prawa bu-
dowlanego, właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu 
budowlanego zobowiązany jest, przed zmianą sposobu 
użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, do-
konać zgłoszenia właściwemu miejscowo organowi ad-
ministracji architektoniczno-budowlanej. zmiana sposo-
bu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni 
od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie 
sprzeciwu. natomiast kwestia dysponowania miejscami 
postojowymi bez jednoczesnej zmiany sposobu ich użyt-
kowania, leży poza zakresem regulacji prawa budowlane-
go, w tym poza zakresem działania organów administracji 
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. 

W odpowiedzi poinformowano ponadto, iż w byłym 
Ministerstwie Budownictwa opracowano projekt noweli-
zacji prawa budowlanego, który został przyjęty w listopa-
dzie 2007 r. przez Komitet Rady Ministrów. Dalsze prace 
nad projektem zostały jednak wstrzymane ze względu 
na skrócenie kadencji Sejmu. jednocześnie, pilnie przy-
stąpiono do prac nad założeniami do ustawy o zmianie 
niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu inwesty-
cyjnego w budownictwie, w związku z którymi zostanie 
zmieniona m.in. ustawa – Prawo budowlane oraz przepi-
sy regulujące planowanie i zagospodarowanie przestrzen-
ne. Przedstawiona problematyka znajdzie odzwierciedle-
nie w przygotowywanych nowych regulacjach. powyższy 
dokument został zapisany w planie pracy rady ministrów 
na czerwiec 2008 r.

30. RPo-566741-IX/07 z dnia 11 grudnia 2007 r. – w sprawie 
potrzeby dostosowania rozporządzenia mSWiA dotyczącego dokumen-
tów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji do ochrony osób i mienia 
do ustawy o ochronie osób i mienia (Informacja 10-12/2007, str. 68). 
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Podsekretarz Stanu w ministerstwie Spraw we-
wnętrznych i administracji (08.01.2008 r.) poinfor-
mował, że posiadanie samego świadectwa ukończenia 
szkoły policealnej bez dyplomu uzyskania tytułu zawo-
dowego w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mie-
nia, nie stanowi spełnienia przesłanki „legitymowania się 
dyplomem lub świadectwem szkoły lub innej placówki 
oświatowej, które potwierdzają uzyskanie specjalistycz-
nego wykształcenia”, określonej w art. 27 ust. 3 pkt 2 
ustawy o ochronie osób i mienia. jednocześnie wyjaś-
nił, że trwają zaawansowane prace nad projektem no-
wej ustawy o ochronie osób i mienia. związany z tym 
obowiązek wydania nowych aktów wykonawczych re-
gulujących przedmiotową materię powoduje, iż podjęcie 
ewentualnych prac nad zmianą obowiązującego rozpo-
rządzenia ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z 07.08.1998 r. w chwili obecnej wydaje się niecelowe. 

31. RPo-575400-III/07 z dnia 11 grudnia 2007 r. – w spra-
wie sposobu odebrania dzieci z jednego z rodzinnych domów dziecka 
w Warszawie (Informacja 10-12/2007, str. 71).

zastępca Prezydenta m.st. warszawy (07.01.2008 r.)  
poinformował, że sposób odebrania dzieci z placówek 
szkolnych i przedszkola, jak również sposób przejściowe-
go zorganizowania opieki poza rodzinnym domem dzie-
cka był szczegółowo przedstawiony sądowi, prokuraturze 
oraz Rzecznikowi Praw Dziecka. 

ze szkoły i przedszkola dzieci zostały odebrane przez 
opiekuna prawnego, którego znają i z którym mają do-
bry kontakt. przed podjęciem decyzji o sposobie zabez-
pieczenia dzieci, sytuacja i wynikające z niej działania 
były uzgodnione z psychologiem – mediatorem z centrum 
Mediacji i Rodziny, wieloletnim dyrektorem rodzinnego 
domu dziecka. od dnia 19.12.2007 r. dzieci zamieszkują 
z nowymi opiekunami, których w pełni akceptują. W od-
powiedzi wyrażono przekonanie, że nowi opiekunowie, 
doświadczeni w pracy pedagogicznej, zapewnią dzieciom 
odpowiednie wychowanie i optymalne warunki rozwoju. 

Wypowiedzenie umowy o pracę z osobą prowadzącą ro-
dzinny dom dziecka nie było łatwą „urzędniczą decyzją”. 
nastąpiło przede wszystkim z powodów pedagogicznych, 
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takich jak: ignorowanie przez dyrektora rodzinnego domu 
dziecka pozamaterialnych, psychologicznych czynników od-
działywań wychowawczych, uniemożliwianie oceny sytuacji 
dzieci i ich rozwoju, utrudnianie więzi z rodziną naturalną, 
izolowanie dzieci od kontaktów z rodziną zaprzyjaźnioną 
i ograniczanie ich kontaktów z rówieśnikami, nieumiejęt-
ność współpracy w sprawach dzieci z opiekunem prawnym 
i publicznym ośrodkiem adopcyjno-opiekuńczym. 

32. RPo-542756-I/06 z dnia 11 grudnia 2007 r. – w sprawie 
potrzeby nowelizacji przepisów ustawy – Prawo o adwokaturze, usta-
wy o radcach prawnych oraz ustawy – Prawo o notariacie (Informacja 
10-12/2007, str. 71).

minister Sprawiedliwości (11.01.2008 r.) poinformo-
wał, że w grudniu 2007 r. podjęto prace legislacyjne w za-
kresie zmiany ustawy z dnia 30.06.2005 r. – Prawo o ad-
wokaturze i niektórych innych ustaw oraz ustawy z dnia 
06.07.1982 r. o radcach prawnych. przyjęte w projekcie 
rozwiązania będą czyniły zadość zastrzeżeniom trybunału 
konstytucyjnego co do ich zgodności z konstytucją. pro-
jekt zostanie w najbliższym czasie skierowany do uzgod-
nień wewnątrzresortowych oraz konsultacji społecznych. 
można oczekiwać, iż w lutym 2008 r. projekt zostanie 
przekazany do uzgodnień międzyresortowych, a w kwiet-
niu 2008 r. przedłożony radzie ministrów. 

33. RPo-569505-I/07 z dnia 11 grudnia 2007 r. – w sprawie 
zmian w zakresie orzekania przez ławników (Informacja 10-12/2007, 
str. 70). 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Sprawiedliwo-
ści (15.01.2008 r.) poinformował, że skład ławniczy zo-
stał zachowany w najpoważniejszych kategoriach spraw 
wszędzie tam, gdzie doświadczenie życiowe stanowić 
może istotny element prawidłowego orzekania. ponadto, 
dla ochrony praw obywateli lub ważnego interesu indywi-
dualnego utrzymana została możliwość udziału w postę-
powaniu sądowym czynnika społecznego – przedstawicie-
la organizacji społecznej, który może uczestniczyć w roz-
prawie, wypowiadać się, a także składać oświadczenia 
na piśmie (art. 90 i 91 kodeksu postępowania karnego 
oraz art. 61, 63 i 462 kodeksu postępowania cywilnego). 
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W praktyce sądowej odnotowuje się systematyczny 
wzrost spraw o skomplikowanym charakterze, wymaga-
jących profesjonalnego przygotowania składu orzekające-
go, znajomości technik wykładni przepisów prawa, w tym 
także w związku z prawem unii europejskiej. Skutkiem 
tego w orzecznictwie sądowym przeważają obecnie spra-
wy, w których ewentualna pomoc ławników przy ich roz-
strzyganiu jest niewielka albo żadna. na gruncie aktual-
nego stanu prawnego nie wydaje się, aby wprowadzone 
zmiany sprowadziły konstytucyjną zasadę udziału oby-
wateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości do roli 
czysto symbolicznej czy wręcz pozornej. 

przepisy weszły w życie z dniem 28.07.2007 r., za-
tem próbę opracowania wstępnych ocen i wniosków 
będzie można podjąć po zakończeniu najbliższego okre-
su sprawozdawczego, najwcześniej w połowie lutego 
2008 r. Wprowadzone zmiany powinny doprowadzić 
do poprawy sprawności postępowań sądowych oraz 
ograniczenia ich kosztów. 

34. RPo-558009-VII/07 z dnia 12 grudnia 2007 r. – w sprawie 
stosowania środków przymusu bezpośredniego przez policję (Informa-
cja 10-12/2007, str. 72). 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Spraw we-
wnętrznych i administracji (08.01.2008 r.) poinformo-
wał, że w komendzie głównej policji trwają końcowe prace 
nad projektem zarządzenia komendanta głównego policji 
w sprawie wykonywania przez policjantów konwojów i do-
prowadzeń, które będzie stanowiło nowelizację przepisów 
rozkazu nr 2/95 komendanta głównego policji z dnia 
03.04.1995 r. w sprawie wykonywania przez policjantów 
konwojów i doprowadzeń. podnoszona przez rzecznika 
problematyka stosowania kajdanek jako środka przymusu 
bezpośredniego podczas przewożenia pojazdem służbowym 
zostanie uwzględniona w treści nowelizowanych przepisów. 

35. RPo-550272-IX/07 z dnia 12 grudnia 2007 r. – w sprawie 
podstaw prawnych prawidłowego funkcjonowania Straży ochrony 
kolei (Informacja 10-12/2007, str. 73).

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Infrastruktu-
ry (25.01.2008 r.) poinformował, że prace nad poprzed-
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nio skierowanym przez grupę posłów prawa i Sprawied-
liwości poselskim projektem ustawy o Straży kolejowej 
były prowadzone przez Sejm V kadencji od października 
2006 r. poprzedni poselski projekt ustawy o Straży ko-
lejowej uzyskał pozytywną opinię ministra transportu, 
jednak został negatywnie ocieniony przez ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji i ministra finansów. 
W listopadzie 2007 r. również grupa posłów piS złożyła 
na ręce marszałka Sejmu projekt ustawy o Straży kolejo-
wej. obecny projekt jest wersją przyjętą przez ówczesną 
komisję Infrastruktury. projekt ten uzyskał pozytywną 
opinię ministra Infrastruktury i opinia ta została prze-
słana ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 
do podpisu w porozumieniu.

36. RPo-574419-VI/07 z dnia 12 grudnia 2007 r. – w sprawie 
niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa ograniczeń w zaku-
pie drewna ustalonych wobec określonej grupy przedsiębiorców (In-
formacja 10-12/2007, str. 74).

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych (10.01.2008 
r.) poinformował, że umocowanie dla dyrektora general-
nego lasów państwowych do ustalania zasad sprzedaży 
i cen drewna w lasach państwowych wynika ze Statu-
tu lasów państwowych, wprowadzonego zarządzeniem 
nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów natural-
nych i leśnictwa z dnia 08.05.1994 r. uprawnienie to jest 
konsekwencją art. 50 ustawy o lasach stanowiącego, 
że lasy państwowe prowadzą działalność na zasadzie sa-
modzielności finansowej i pokrywają koszty działalności 
z własnych przychodów. 

uprawnienie do wprowadzenia przez lasy państwo-
we różnorodnych zasad sprzedaży drewna dla poszcze-
gólnych kategorii nabywców znajduje oparcie w ustawie 
o lasach, która określa zasady gospodarki leśnej, polega-
jącej m.in. na prowadzeniu działalności leśnej w zakresie 
sprzedaży drewna. W konsekwencji zarzut ograniczenia 
wolności działalności gospodarczej bez oparcia w przepi-
sach rangi ustawowej nie ma uzasadnionych podstaw. 

z roku na rok powiększa się w polsce deficyt surow-
ca drzewnego, sięgający obecnie ok. 5 mln m3 drewna. 
oznacza to, że część podmiotów gospodarczych operu-
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jących na rynku drzewnym musi liczyć się z niedobora-
mi zaopatrzenia oraz ograniczeniem działalności. W tym 
kontekście zastąpienie systemu sprzedaży drewna wy-
kreowanego w zarządzeniu otwartym systemem licytacyj-
nym spowodowałoby poważne zaburzenia rynku surowca 
drzewnego. 

37. RPo-553397-IX/07 z dnia 12 grudnia 2007 r. – w sprawie 
problemów związanych z poborem i powoływaniem do służby wojsko-
wej (Informacja 10-12/2007, str. 72).

minister obrony narodowej (18.01.2008 r.) poinfor-
mował, że wskaźnikiem oceny orzecznictwa zdrowotnego 
jest liczba zwolnień żołnierzy z zasadniczej służby woj-
skowej przed jej odbyciem w pełnym ustawowym wymia-
rze, czyli tzw. „wykruszenia”, które od 7 lat utrzymują 
się na poziomie ok. 4%. Spowodowane są one w więk-
szości przyczynami zdrowotnymi, zwłaszcza schorzenia-
mi związanymi ze stanem zdrowia psychicznego (50% 
ogółu), a także układu kostnego, układu oddechowego, 
trawiennego i nerwowego. Resort obrony narodowej po-
dejmuje działania zmierzające do zminimalizowania opi-
sanych problemów, m.in. wydając odpowiednie przepisy 
wewnętrzne. W dniu 29.11.2007 r. zarekomendowany 
został radzie ministrów przez komitet rady ministrów 
projekt nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku 
obrony rp, mającej ograniczyć liczbę przypadków powo-
ływania do zasadniczej służby wojskowej lub przeszko-
lenia wojskowego poborowych o obniżonych predyspozy-
cjach psychofizycznych, osób uzależnionych od alkoholu, 
narkotyków oraz innych środków odurzających lub psy-
chotropowych. 

minister obrony narodowej nie zgodził się z uwagami 
o braku jednoznacznych regulacji udzielania odroczeń po-
borowym zameldowanym w kraju, a uczącym się lub stu-
diującym za granicą. zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 4 – 6 usta-
wy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
rp, odroczenia zasadniczej służby wojskowej udziela się 
poborowemu na jego udokumentowany wniosek ze względu 
na pobieranie nauki, na czas pobierania tej nauki. 

W ramach koncepcji profesjonalizacji Sił zbrojnych za-
kłada się zakończenie procesu powołań do obowiązkowej 
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zasadniczej służby wojskowej w 2009 r. i zastąpienie jej 
ochotniczą służbą kontraktową. W związku z powyższym 
problemy związane ze spełnianiem przez poborowych po-
wszechnego obowiązku obrony rp ulegną dezaktualizacji.

38. RPo-574346-VI/07 z dnia 13 grudnia 2007 r. – w sprawie 
niezgodnego z prawem upublicznienia przez banki danych osobowych 
swoich dłużników (Informacja 10-12/2007, str. 74). 

Prezesa urzędu ochrony konkurencji i konsu-
mentów (11.01.2008 r.) podzielił wątpliwości rzeczni-
ka co do zgodności z prawem umieszczenia na stronach 
internetowych banków informacji zawierających dane 
osobowe klientów. Informacje stanowiące tajemnicę ban-
kową mogą być udostępniane tylko w przypadkach okre-
ślonych w prawie. obowiązujące przepisy nie uprawniają 
banków do publikowania danych osobowych dłużników 
dla celów publicznej sprzedaży wierzytelności, a tego ro-
dzaju informacje nie są niezbędne do przeprowadzenia 
wspomnianej transakcji. bank mógłby ujawniać tajemni-
cę bankową tylko podmiotowi, z którym zawiera umowę 
przelewu wierzytelności lub z którym prowadzi negocjacje 
w celu zawarcia umowy. 

Po otrzymaniu informacji prasowych na temat opisa-
nego przez rzecznika działania banków, uokik podjął 
czynności mające na celu zbadanie sprawy. na stronach 
internetowych obu banków dane osobowe dłużników nie 
były już dostępne, w związku z czym nie była możliwa ich 
szczegółowa analiza pod względem możliwości narusze-
nia zbiorowych interesów konsumentów. W związku z po-
wyższym prezes uokik poprosił rzecznika o przekazanie 
materiałów, które mogłyby potwierdzić opisane działania 
banków (np. wydruki ze stron internetowych). 

39. RPo-568702-IX/07 z dnia 14 grudnia 2007 r. – w sprawie 
wysokości świadczenia wypłaconego matce z tytułu zasiłku pogrze-
bowego po zmarłym tragicznie synu odbywającym zastępczą służbę 
wojskową w organach policji (Informacja 10-12/2007, str. 76). 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Spraw we-
wnętrznych i administracji (14.01.2008 r.) przychyla-
jąc się do stanowiska rzecznika poinformował, że mSWiA 
rozważy możliwość odmiennego uregulowania w ustawie 
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o policji sposobu naliczania zasiłku pogrzebowego dla 
funkcjonariuszy Policji. 

40. RPo-570108-I/07 z dnia 14 grudnia 2007 r. – w sprawie 
nadmiernego obciążania uczniów noszeniem tornistrów/plecaków 
(Informacja 10-12/2007, str. 77). 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie zdrowia 
(21.01.2008 r.) poinformował, że ministerstwo zdrowia 
wystąpi do ministerstwa edukacji narodowej z propo-
zycją prawnego uregulowania dopuszczalnych ciężarów 
noszonych przez dzieci w wieku szkolnym. Ponadto po-
wołany zostanie zespół ekspertów, którego zadaniem 
będzie opracowanie zaleceń dla nauczycieli wychowania 
fizycznego w zakresie ćwiczeń profilaktyki wad postawy. 
ministerstwo zdrowia podejmie również działania umoż-
liwiające rozszerzenie zakresu analiz dotyczących jakości 
opieki zdrowotnej nad uczniami. 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Edukacji na-
rodowej (22.01.2008 r.) podtrzymuje pogląd, że wprowa-
dzenie do rozporządzenia ministra edukacji narodowej 
i Sportu z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i pla-
cówkach przepisów określających dopuszczalny ciężar 
plecaków szkolnych nie stanowi rozwiązania tego proble-
mu. proponowana przez rzecznika zmiana rozporządze-
nia mogłaby wzbudzić liczne niejasności i trudności w za-
kresie jej adresowania i egzekwowania tej regulacji. 

dotychczasowe działania men mające na celu wyeli-
minowanie problemu nadmiernego obciążenia uczniów 
przynoszą wymierne korzyści. zmierzają one do wspie-
rania i rozwijania aktywności środowiska rodziców, spo-
łeczności lokalnych i sektora organizacji pozarządowych. 
men zamierza podejmować ten temat podczas narad 
z kuratorami oświaty oraz apelować do organów prowa-
dzących szkoły i placówki oświatowe. rozporządzenie mi-
nistra Edukacji narodowej z dnia 09.02.2007 r. w spra-
wie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz 
publicznych szkół daje możliwość uzupełniania statutu 
szkoły o kwestie związane z dopuszczalnym ciężarem 
tornistrów. Statut bowiem określa warunki administra-
cyjnego funkcjonowania szkoły, w tym konieczność za-
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pewnia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków 
nauczania, wychowania i opieki. 

W sprawie wykrywania, diagnostyki i korekcji wad 
postawy wśród uczniów ministrowie edukacji narodowej 
i zdrowia powołają specjalny zespół ekspertów do opra-
cowania zaleceń dla nauczycieli wychowania fizycznego, 
uwzględniających promowanie ćwiczeń mających na celu 
profilaktykę wad postawy i skolioz w szkołach.

41. RPo-576421-III/07 z dnia 14 grudnia 2007 r. – w sprawie 
potrzeby podjęcia pilnych prac nad utworzeniem systemu ewidencji 
dochodów ludności rolniczej, umożliwiającego nową konstrukcję sy-
stemu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego rolników (Informacja 
10-12/2007, str. 75).

minister Rolnictwa i Rozwoju wsi (12.02.2008 r.) po-
informował, że istniejące metody ewidencjonowania i sza-
cowania dochodów z działalności rolniczej będzie można 
odpowiednio zaadaptować dla potrzeb ustalania wysoko-
ści składki na ubezpieczenie zdrowotne, gdyby trybunał 
konstytucyjny uznał zasadność wniosku rzecznika. 

42. RPo-560232-V/07 z dnia 14 grudnia 2007 r. – w sprawie 
ustawowego uregulowania trybu postępowania dla realizacji roszcze-
nia o przeniesienie własności lokalu oraz kwestii podziału spółdzielni 
(Informacja 10-12/2007, str. 75).

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Sprawiedliwo-
ści (07.02.2008 r.) poinformował, że nie istnieje potrzeba 
podjęcia działań legislacyjnych w zakresie wskazanym 
w wystąpieniu. ministerstwo Sprawiedliwości podtrzymu-
je stanowisko, zgodnie z którym – na gruncie orzeczni-
ctwa trybunału konstytucyjnego – nie jest możliwe przy-
jęcie ogólnej zasady, iż stwierdzenie niekonstytucyjności 
przepisu derogującego skutkuje przywróceniem obowią-
zywania przepisu derogowanego. 

z analizy treści wyroku z dnia 20.04.2005 r. (sygn. akt 
k 42/02) wynika, że trybunał uznał, iż podjęcie działań 
zmierzających do doprowadzenia do stanu zgodnego z kon-
stytucją należy wyłącznie do ustawodawcy. ustawodawca 
zaś, prawidłowo odczytując motywy uzasadnienia tego wy-
roku, wydał ustawę z dnia 14.06.2007 r., na podstawie 
której wprowadził nowy art. 491 do ustawy o spółdzielniach 
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mieszkaniowych i nowy art. 108b do ustawy – prawo spół-
dzielcze. nie wydaje się, aby uchwalając te przepisy usta-
wodawca działał w przekonaniu, że art. 49 ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych oraz art. 108a ustawy – Prawo 
spółdzielcze nadal obowiązują. W innym wypadku trudno 
byłoby racjonalnie wyjaśnić uchwalenie przez parlament 
nowych przepisów, regulujących w sposób odmienny 
tę samą problematykę, co przepisy uchylone. 

natomiast ocena, czy dodane przepisy zostały opatrzo-
ne prawidłowymi oznaczeniami, dotyczy zagadnienia z za-
kresu techniki legislacyjnej. przyjęty przez ustawodawcę 
sposób oznaczenia jednostek redakcyjnych tekstu aktu 
prawnego nie ma istotnego znaczenia z punktu widzenia 
oceny obowiązywania bądź nieobowiązywania przepisów 
zawartych w innych jednostkach redakcyjnych. 

43. RPo-570289-IX/07 z dnia 17 grudnia 2007 r. – w spra-
wie możliwości przenoszenia się funkcjonariuszy pomiędzy służbami 
mundurowymi (Informacja 10-12/2007, str. 79).

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Spraw we-
wnętrznych i administracji (18.01.2008 r.) poinformo-
wał, że zasadnym wydaje się podjęcie stosownych działań, 
mających na celu ujednolicenie zasad przeniesień służ-
bowych funkcjonariuszy, a także omówienie różnic zwią-
zanych z wymaganiami dla kandydatów do służb podle-
głych ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
w szczególności policji i Straży granicznej (działania takie 
musiałyby zostać podjęte we współpracy z ministerstwem 
Sprawiedliwości). odnosząc się do kwestii możliwości 
jednostronnego przenoszenia się funkcjonariuszy tzw. 
służb mundurowych do służby w policji oraz braku za-
sady wzajemności w stosunku do funkcjonariuszy policji, 
w odpowiedzi wyrażono pogląd, iż słusznym wydaje się 
wprowadzenie podobnych norm prawnych do pragmatyk 
poszczególnych służb mundurowych.

44. RPo-552633-I/07 z dnia 17 grudnia 2007 r. – w sprawie 
trybu odwoływania i powoływania rektora – komendanta Wojskowej 
Akademii technicznej (Informacja 10-12/2007, str. 80). 

minister obrony narodowej (28.01.2008 r.) poinfor-
mował, że przyjęty przez radę ministrów kierunek profe-
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sjonalizacji oraz modernizacji Sił zbrojnych wyznacza nowe 
wyzwania dla szkolnictwa wojskowego, w tym w szczegól-
ności dla WAt. uczelniane kolegium elektorów mające wy-
łonić rektora nie jest w stanie obiektywnie ocenić potrzeb 
Sił zbrojnych. W najbliższym czasie, po zasięgnięciu opi-
nii środowiska akademickiego WAt, minister obrony na-
rodowej zdecyduje o obsadzeniu stanowiska komendan-
ta-rektora WAt. ponadto minister przekazał rzecznikowi 
„program reformy wyższego szkolnictwa wojskowego” oraz 
decyzję nr 305/mon ministra obrony narodowej z dnia 
05.07.2007 r. w sprawie reorganizacji wyższego szkolnictwa 
wojskowego.

45. RPo-556682-X/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. – w sprawie za-
pewnienia osobom chorym lub czasowo niesprawnym równych szans 
przystępowania do egzaminu maturalnego (Informacja 10-12/2007, 
str. 83).

minister Edukacji narodowej (07.01.2008 r.) poin-
formowała, że obowiązujące przepisy regulują podno-
szone przez rzecznika kwestie w sposób wystarczający, 
w związku z czym nie przewiduje w najbliższym czasie 
zmiany regulacji prawnych w omawianym zakresie. każ-
dy absolwent szkoły, której ukończenie daje prawo przy-
stąpienia do egzaminu maturalnego ma szanse zdania 
tego egzaminu, bez względu na stwierdzone dysfunkcje, 
określoną niesprawność bądź chorobę. dyrektor szkoły 
jest odpowiedzialny za zorganizowanie egzaminu stosow-
nie do możliwości psychofizycznych i stanu zdrowotnego 
każdego zdającego. dostosowanie warunków egzaminu 
dla konkretnego zdającego nie może zakłócać przebiegu 
egzaminu innym zdającym. dlatego w sytuacjach szcze-
gólnych egzamin może być przeprowadzony w osobnej 
sali, a nawet w domu zdającego bądź w szpitalu. 

46. RPo-575173-IX/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. – w sprawie 
sposobu wypłaty świadczeń dla emerytów i rencistów wojskowych (In-
formacja 10-12/2007, str. 84). 

Sekretarz Stanu w ministerstwie Spraw wewnętrz-
nych i administracji (14.01.2008 r.) poinformował, że za-
kład emerytalno-rentowy mSWiA dokonuje wypłaty świad-
czeń osobom uprawnionym do policyjnej emerytury lub 
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renty na ich wniosek również na rachunki oszczędnościo-
wo-rozliczeniowe w spółdzielczych kasach oszczędnościo-
wo-kredytowych. Praktyka ta jest stosowana przez organ 
emerytalny mSWiA od dnia 01.01.1999 r., tj. od wejścia 
w życie ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i ren-
tach z funduszu ubezpieczeń Społecznych. 

jednocześnie poinformowano, że mSWiA rozważy moż-
liwość dostosowania rozwiązań przewidzianych w ustawie 
z dnia 18.02.1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjo-
nariuszy policji, Agencji bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Agencji Wywiadu, Służby kontrwywiadu Wojskowego, Służ-
by Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyj-
nego, Straży granicznej, biura ochrony rządu, państwowej 
Straży pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, w za-
kresie wypłaty świadczeń policyjnych do obowiązujących 
w systemie powszechnego zaopatrzenia emerytalnego. 

minister obrony narodowej (28.01.2008 r.) poin-
formował, że w ministerstwie obrony narodowej zosta-
ły podjęte prace zmierzające do znowelizowania ustawy 
z dnia 10.12.1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnie-
rzy zawodowych oraz ich rodzin w zakresie przekazywania 
świadczeń emerytalno-rentowych w ramach wojskowego 
zaopatrzenia emerytalnego, na rachunki w spółdzielczych 
kasach oszczędnościowo-kredytowych. 

47. RPo-576129-VI/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. – w sprawie 
praw pasażerów lotniczych (Informacja 10-12/2007, str. 82). 

Prezes urzędu Lotnictwa Cywilnego (08.01.2008 r.)  
poinformował, że komisja ochrony praw pasażerów 
wskazana, stosownie do art. 205 b ust. 2 ustawy z dnia 
03.07.2002 r. – prawo lotnicze, przez prezesa urzędu 
lotnictwa cywilnego do kontroli przestrzegania przez 
przewoźników lotniczych praw pasażerów w transporcie 
lotniczym zwróciła się do Spółki Akcyjnej polskie linie 
lotnicze „lot” o udzielenie pisemnych wyjaśnień doty-
czących okoliczności związanych z odwołaniem lotów 
planowanych w dniu 30.11.2007 r. na trasie z Moskwy 
do Warszawy.

do prezesa urzędu lotnictwa cywilnego nie wpłynęły 
żadne skargi na naruszenie praw pasażerów w związku 
z obsługą przedmiotowych lotów – jedynie do wiadomości 
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prezesa urzędu lotnictwa cywilnego zostały przekazane 
pisma reklamacyjne dwóch pasażerów. pasażerowie zosta-
li pouczeni o przysługujących im prawach oraz o sposobie 
złożenia skargi na naruszenie przez przewoźnika lotni-
czego przepisów rozporządzenia nr 261/2004/We parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 11.02.2004 r. usta-
nawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy 
dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład 
albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające-
go rozporządzenie nr 295/91/eWg. 

48. RPo-561580-III/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. – w spra-
wie możliwości kontrolowania przez pracodawcę poczty elektronicznej 
pracowników (Informacja 10-12/2007, str. 83). 

minister Pracy i Polityki Społecznej (24.01.2008 r.) 
potwierdziła, że przepisy kodeksu pracy nie zobowiązują 
wprost pracodawcy do uprzedzania pracowników o tym, czy 
i w jaki sposób będzie kontrolowana prawidłowość wyko-
rzystywania przez nich czasu pracy do celów służbowych. 
Wprowadzenie takiej regulacji nie jest konieczne. określenie 
uprawnień pracodawcy związanych ze sprawną i racjonal-
ną organizacją procesu pracy nie musi bowiem przybierać 
formy enumeratywnego wyliczenia wszystkich rodzajów 
działań, które może w tym zakresie podejmować. obowią-
zujące, ustawowe umocowanie pracodawcy do określenia 
w wewnętrznym akcie prawnym, a nawet w umowie o pracę, 
wzajemnych praw i obowiązków związanych z organizacją 
i porządkiem w procesie pracy, jest wystarczające. zatem 
o doborze narzędzi kontrolnych powinien decydować praco-
dawca, jednak sposób korzystania z nich winien uwzględ-
niać jedną z podstawowych zasad prawa pracy, jaką jest po-
szanowanie godności i innych dóbr osobistych pracownika.

49. RPo-548015-II/06 z dnia 20 grudnia 2007 r. – w sprawie 
kompensaty przysługującej ofiarom niektórych przestępstw (Informa-
cja 10-12/2007, str. 81). 

Podsekretarz Stanu 
w ministerstwie Sprawiedliwości (21.01.2008 r.)  
poinformował, że ministerstwo Sprawiedliwości opra-
cowało projekt ustawy o zmianie ustawy o państwowej 
kompensacie przysługującej ofiarom niektórych prze-
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stępstw umyślnych. W projekcie proponuje się, aby 
przepisy ustawy miały zastosowanie do przestępstw 
popełnionych od dnia 1.07.2005 r. Wniosek o kom-
pensatę dotyczący przestępstw popełnionych w okresie 
od 1.07.2005 r. do 20.09.2005 r. będzie można złożyć 
w terminie dwóch lat od dnia wejścia w życie ustawy no-
welizującej. przyjęcie wcześniejszej daty popełnienia prze-
stępstwa niż minimum wyznaczone przez dyrektywę spo-
wodowałoby zbyt duże obciążenie dla budżetu państwa. 
projekt ustawy w najbliższym czasie będzie przekazany 
do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów.

odnosząc się do postulatu rozszerzenia kręgu osób 
uprawnionych do wystąpienia z wnioskiem o przy-
znanie kompensaty oraz podwyższenia górnego limitu 
kompensaty, podsekretarz Stanu podzielił stanowisko 
przedstawione w piśmie ministra Sprawiedliwości z dnia 
29.03.2007 r. o braku konieczności nowelizowania przed-
miotowej ustawy w zakresie art. 2 pkt 1 oraz art. 6.

jednocześnie ministerstwo Sprawiedliwości zwróciło 
się do prezesów sądów apelacyjnych z prośbą o przed-
stawienie danych o wpływie wniosków o przyznanie 
kompensaty, a także danych statystycznych dotyczą-
cych liczby spraw zakończonych. W oparciu o uzyskane 
dane zostanie przeprowadzona analiza wpływu i sposobu 
rozpatrzenia wniosków o kompensatę, w tym wysokości 
przyznawanych kompensat. Wyniki tej analizy zostaną 
wzięte pod uwagę przy ocenie postulatów dotyczących 
nowelizacji ustawy. 

ponadto w planie działania ministerstwa Sprawied-
liwości na rok 2008 przewidziane jest opracowanie ma-
teriałów informacyjnych dla ofiar przestępstw. W mate-
riałach tych zostaną zamieszczone informacje dotyczące 
warunków i zasad przyznawania kompensaty dla ofiar 
przestępstw.

50. RPo-551681-VII/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. – w sprawie 
stosowania i wykonywania tymczasowego aresztowania. 

Prokurator krajowy (18.01.2008 r.) poinformo-
wał, że minister Sprawiedliwości zarządzeniem z dnia 
04.01.2008 r. powołał zespół ekspertów do oceny projek-
tów ustaw przewidujących nowelizację m.in. kodeksu kar-
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nego wykonawczego. celem prac zespołu jest przygotowa-
nie raportu określającego szczegółowe założenia kierunków 
nowelizacji kodeksu karnego, kodeksu wykroczeń, kodek-
su postępowania karnego oraz kodeksu karnego wykonaw-
czego przy uwzględnieniu zobowiązań międzynarodowych, 
wymagań unii europejskiej oraz wymogów związanych z re-
alizacją orzeczeń trybunału konstytucyjnego. 

W dniu 17.05.2007 r. rada ministrów przyjęła „pro-
gram działań rządu w sprawie wykonywania wyroków 
etpcz wobec rp”. W programie tym podkreślono wagę 
sygnalizowanego przez etpcz problemu nadmiernie dłu-
giego stosowania aresztowania tymczasowego i nie formu-
łując potrzeby podjęcia konkretnych prac legislacyjnych, 
zalecono regularne upowszechnianie wśród prokurato-
rów i sędziów informacji na temat standardów dotyczą-
cych długości tymczasowego aresztowania wynikających 
z konwencji oraz orzecznictwa europejskiego trybunału 
praw człowieka, a także uwzględnienie tej problematyki 
w programach szkoleń, seminariów i czynności nadzoru 
sprawowanego przez wizytatorów. 

51. RPo-576608-III/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. – w sprawie 
nowego systemu emerytalnego (Informacja 10-12/2007, str. 86).

minister Pracy i Polityki Społecznej (22.01.2008 
r.) poinformowała, że w pracach nad projektami ustaw 
regulujących kwestie systemu emerytalnego stanowisko 
rzecznika będzie miało niewątpliwie duże znaczenie. 
przygotowanie odpowiednich projektów ustaw regulują-
cych zasady wypłat świadczeń w ramach drugiego filaru 
oraz uprawnienia osób wykonujących pracę w szczegól-
nych warunkach lub o szczególnym charakterze, wymaga 
również przeanalizowania wszystkich zgłaszanych opinii 
i stanowisk. przygotowane projekty ustaw podlegają bo-
wiem procedurze szerokich konsultacji społecznych.

52. RPo-576939-I/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. – w sprawie 
trybu ratyfikacji traktatu reformującego unię europejską (Informa-
cja 10-12/2007, str. 85). 

marszałek Sejmu (26.02.2008 r.) poinformował, 
że prezydium Sejmu zajęło jednomyślne stanowisko 
w sprawie wyboru trybu ratyfikacji traktatu z lizbo-
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ny, zmieniającego traktat o unii europejskiej i traktat 
ustanawiający Wspólnotę europejską i przedłożyło pro-
jekt uchwały zakładający, że w sprawie wyrażenia zgody 
na ratyfikację zostanie uchwalona ustawa w trybie art. 
90 ust. 2 Konstytucji. 

53. RPo-548324-IX/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. – w sprawie 
zapewnienia bezpieczeństwa współpracującym z polskim kontyngen-
tem Wojskowym tłumaczom i współpracownikom irackim oraz ich ro-
dzinom (Informacja 10-12/2007, str. 87). 

minister obrony narodowej (28.01.2008 r.) poinfor-
mował, że w dniu 19.12.2007 r. w Sztabie generalnym 
Wojska polskiego zorganizowano spotkanie z udziałem 
przedstawicieli resortu obrony narodowej oraz reprezen-
tantów ministerstwa Spraw zagranicznych, ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, urzędu do Spraw 
cudzoziemców, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby 
kontrwywiadu Wojskowego i Agencji bezpieczeństwa We-
wnętrznego. głównym celem tego spotkania było określe-
nie możliwości i zakresu udzielenia pomocy współpracow-
nikom Polskich Kontyngentów Wojskowych. W wyniku 
dyskusji stwierdzono, że najlepszym rozwiązaniem byłoby 
utworzenie międzyresortowego zespołu do spraw udziela-
nia pomocy cudzoziemcom współpracującym z polskimi 
Kontyngentami Wojskowymi, którego zadaniem powinno 
być opracowanie właściwego programu rządowego i koor-
dynacja jego realizacji.

niezbędnej pomocy poprzez zapewnienie stosownej 
ochrony należałoby udzielić kilkudziesięciu osobom. pod-
jęto działania zmierzające do uzyskania listy osób zainte-
resowanych pomocą. lista ta została sporządzona przez 
dowódcę Wielonarodowej dywizji centrum południe, 
a następnie przekazana do Sztabu generalnego Wojska 
polskiego. należy liczyć się z tym, że najbardziej pożądaną 
formą pomocy dla zainteresowanych byłoby umożliwienie 
im osiedlenia się w polsce, ale trzeba rozważyć również 
inne jej formy, jak np. wypłatę środków pieniężnych.

54. RPo-576974-III/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. – w spra-
wie potrzeby powołania zespołu do Spraw migracji (Informacja 10-
12/2007, str. 88).



244

Podsekretarz Stanu w ministerstwie Spraw we-
wnętrznych i administracji (21.01.2008 r.) wyjaśnił 
w piśmie do Szefa kancelarii prezesa rady ministrów, 
przekazanym do wiadomości rzecznika, że od momentu 
powołania zespołu w dniu 14.02.2007 r., jego prace nie 
zostały zawieszone, ani przerwane. pierwsze obrady ze-
społu do Spraw migracji w nowym składzie są planowane 
w I kwartale 2008 r. 

55. RPo-548777-X/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. – w sprawie 
refundacji testów paskowych dla dzieci chorych na cukrzycę (Infor-
macja 10-12/2007, str. 90). 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie zdrowia 
(14.01.2008 r.) poinformował, że testy paskowe do ozna-
czania glukozy we krwi wydawane są po wniesieniu 
opłaty ryczałtowej. podstawą umieszczenia leków lub 
wyrobów medycznych na wykazie leków podstawowych 
i uzupełniających oraz wykazie leków i wyrobów medycz-
nych, które ze względu na choroby określone w wyka-
zie, są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub 
za częściową odpłatnością, musi być wniosek złożony 
do ministra właściwego do spraw zdrowia przez podmiot 
odpowiedzialny, a także wytwórcę wyrobów medycznych, 
jego autoryzowanego przedstawiciela albo importera.

56. RPo-576600-X/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. – w sprawie 
Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego (Informacja 10-
12/2007, str. 90). 

Sekretarz Stanu w ministerstwie zdrowia 
(22.01.2008 r.) poinformował, że treści zawarte w wy-
stąpieniu rzecznika będą brane pod uwagę przy dal-
szym planowaniu przyznawania środków finansowych 
na przedmiotowy cel. 

57. RPo-564201-X/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. – w sprawie 
ucieczek z zakładów psychiatrycznych osób umieszczonych w tych 
zakładach w ramach środka zabezpieczającego bądź obserwacji sądo-
wo-psychiatrycznej (Informacja 10-12/2007, str. 90).

Podsekretarz Stanu w ministerstwie zdrowia 
(07.02.2008 r.) podtrzymał stanowisko wyrażone w piś-
mie z dnia 20.08.2007 r. poinformował również, że mini-
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sterstwo zdrowia od lat realizuje i finansuje program po-
lityki zdrowotnej pod nazwą „psychiatryczna opieka zdro-
wotna”, który ma na celu zwiększenie dostępności popu-
lacji osób chorych psychicznie, które popełniły czyn za-
broniony, do specjalistycznego leczenia psychiatrycznego 
oraz finansuje koszty adaptacji oddziałów do warunków 
określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 
10.08.2004 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycz-
nych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych 
do wykonywania środków zabezpieczających oraz skła-
du, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej 
do spraw środków zabezpieczających. ponadto pismem 
z dnia 06.09.2007 r. ministerstwo zdrowia zwróciło się 
do wojewodów i marszałków o podjęcie odpowiednich kro-
ków celem prawidłowej realizacji przez psychiatryczne za-
kłady opieki zdrowotnej detencji orzeczonej przez sądy. 

58. RPo-569428-X/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. – w sprawie 
braku prawnej możliwości rozsypywania prochów zmarłych (Informa-
cja 10-12/2007, str. 89).

Główny Inspektor Sanitarny (11.03.2008 r.) poinfor-
mował, że tworzenie na cmentarzach wydzielonych miejsc 
przeznaczonych do rozsypywania prochów ze spopielenia 
zwłok lub szczątków ludzkich w wyniku kremacji nie sta-
nowi zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwłaszcza z punktu 
widzenia bezpieczeństwa epidemiologicznego. zgłosił jed-
nak pewne zastrzeżenia. mianowicie, na postępowanie 
takie nie powinno się zezwalać w przypadku zwłok skażo-
nych radioizotopami. Ponadto z rozsypywaniem prochów 
powstałych ze spopielenia zwłok lub szczątków ludz-
kich w wyniku kremacji wiąże się problem ich możliwe-
go rozprzestrzeniania się w powietrzu, istotny zwłaszcza 
w przypadku cmentarzy, na których liczba tego rodzaju 
pochówków będzie znaczna.

zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o cmentarzach i cho-
waniu zmarłych, zwłoki mogą być pochowane przez zło-
żenie w grobach ziemnych, w grobach murowanych lub 
katakumbach i zatopienie w morzu. Szczątki pochodzą-
ce ze spopielenia zwłok mogą być przechowywane także 
w kolumbariach. Groby ziemne, groby murowane i ko-
lumbaria przeznaczone na składanie zwłok i szczątków 



ludzkich mogą znajdować się tylko na cmentarzach 
(ust. 3). 

główny Inspektor Sanitarny poinformował ponad-
to, że minister zdrowia nie jest organem upoważnionym 
do podjęcia prac legislacyjnych w powyższym zakresie. 
określenie innych form chowania prochów niż w kolum-
bariach oraz innych miejsc chowania zwłok niż na cmen-
tarzu wymaga wydania rozporządzenia przez ministra 
właściwego do spraw budownictwa, gospodarki prze-
strzennej i mieszkaniowej w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw zdrowia. 

59. RPo-574104-X/07 z dnia 31 grudnia 2007 r. – w sprawie 
błędnie sformułowanego przepisu ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Informacja 10-
12/2007, str. 92). 

Podsekretarz Stanu w ministerstwie zdrowia 
(15.01.2008 r.) poinformował, że stosowna zmiana prze-
pisu art. 63c ust. 3 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych, polegająca na wyeliminowaniu błędu pisar-
skiego, zostanie dokonana przy okazji najbliższej noweli-
zacji ustawy.

60. RPo-513066-I/07 z dnia 31 grudnia 2007 r. – w sprawie 
egzaminów maturalnych (Informacja 10-12/2007, str. 91). 

minister Edukacji narodowej (16.01.2008 r.) poin-
formowała, że wznowiono prace nad nowelizacją ustawy 
o systemie oświaty. planuje się doprecyzowanie, że roz-
strzygnięcie w sprawie unieważnienia egzaminu ma for-
mę decyzji administracyjnej. na ostateczną decyzję w tej 
sprawie służyłaby skarga do sądu administracyjnego. mi-
nisterstwo rozważa także, zgodnie z sugestią rzecznika, 
wprowadzenie do ustawy zapisu o ostateczności oceny 
egzaminu. minister edukacji narodowej nie uznała nato-
miast za uzasadnione wprowadzenie prawa do otrzyma-
nia kserokopii prac pisemnych z egzaminu maturalnego. 



CzęŚć 2
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X. wyBóR SPRaw InDywIDuaLnyCH

RPo-566430-II/07
do rzecznika praw obywatelskich zwrócił się pan mirosław r., 

żaląc się na nieprawidłowości jakie – jego zdaniem – zaistniały w toku 
postępowania przygotowawczego przeprowadzonego przez prokuratu-
rę rejonową w b. oraz sposób zakończenia przedmiotowego postę-
powania w sprawie dokonanej w dniu 16 września 2001 r. kradzieży 
z parkingu niestrzeżonego w b. samochodu o wartości 20.000 złotych, 
na szkodę pana mirosława r., poprzez włamanie się do niego, nie-
ustalonego sprawcy tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k.

Prokurator Rejonowy postanowieniem z dnia 19 lutego 2007 r. 
umorzył powyższe postępowanie przygotowawcze wobec niewykrycia 
sprawcy przestępstwa, a przedmiotowa decyzja merytoryczna została 
utrzymana w mocy postanowieniem Sądu rejonowego w b. z dnia 5 
lipca 2007 r. 

W wystąpieniu do prokuratury Apelacyjnej w b. rzecznik podkre-
ślił, że postępowanie powyższe zostało zakończone przedwcześnie, bez 
wykonania niezbędnych czynności procesowych, w tym bez przesłu-
chania wszystkich świadków, przeprowadzenia pomiędzy nimi kon-
frontacji, a także uzyskania pełniejszych, bardziej precyzyjnych in-
formacji w drodze międzynarodowej pomocy prawnej od rosyjskich 
organów ścigania, odnośnie osób i sposobu ich wejścia w posiadanie 
tego samochodu.

prokurator Apelacyjny w b., w odpowiedzi na wystąpienie rzeczni-
ka uznał za zasadne wnioski w nim przedstawione i wydał polecenie 
prokuratorowi okręgowemu w b. uzupełnienia w trybie art. 327 § 1 
k.p.k. powyższego postępowania.

RPo-559230-II/04
do rzecznika praw obywatelskich zwróciło się Stowarzyszenie 

przeciwko zbrodni im. jolanty brzozowskiej żaląc się na sposób za-
kończenia prowadzonego przez prokuraturę rejonową w W. postę-
powania przygotowawczego w sprawie nieumyślnego spowodowania 
w dniu 20 listopada 2005r. w p. śmierci pana henryka z. tj. czyn 
z art. 155 k.k.
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Prokurator Rejonowy w W. postanowieniem z dnia 31 stycznia 2006 r.  
umorzył prowadzone postępowanie wobec niepopełnienia przestęp-
stwa, a powyższe rozstrzygnięcie zostało utrzymane w mocy przez Sąd 
Rejonowy w W. postanowieniem z dnia 11 czerwca 2007 r. 

na wniosek Stowarzyszenia przeciwko zbrodni im. jolanty brzo-
zowskiej, rzecznik dokonał analizy akt przedmiotowej sprawy.

W wystąpieniu do prokuratury Apelacyjnej w k. rzecznik podkre-
ślił, że postępowanie powyższe zostało zakończone przedwcześnie, bez 
wykonania wszystkich niezbędnych czynności procesowych, w tym 
bez przesłuchania właściwych świadków, przeprowadzenia pomiędzy 
nimi konfrontacji a także wyczerpującego ustalenia roli, jaką w całym 
zdarzeniu mogli odegrać dwaj koledzy zmarłego, z którymi wyżej wy-
mieniony spożywał w barze alkohol.

prokurator Apelacyjny w k., w odpowiedzi na powyższe wystąpie-
nie rzecznika uznał za zasadne wnioski w nim przedstawione i wydał 
polecenie prokuratorowi okręgowemu w k. podjęcie na nowo, w trybie 
art. 327 § 1 k.p.k. powyższego postępowania.

RPo-545382-II/08
do rzecznika praw obywatelskich zwróciła się pani lidia g., ża-

ląc się na nieprawidłowości jakie – jej zdaniem – zaistniały w toku 
postępowania przygotowawczego prowadzonego przez prokuraturę 
rejonową w W. w sprawie wielokrotnego kierowania czynem ciągłym 
w październiku i listopadzie 2006 r., a mianowicie kierowania gróźb 
karalnych pod adresem wyżej wymienionej, nauczycielki gimnazjum 
oraz jej syna, a groźby te wzbudziły w zagrożonych uzasadnioną oba-
wę ich spełnienia tj. o czyn z art. 190 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

prokurator rejonowy po przeprowadzeniu postępowania przygo-
towawczego zakończył je postanowieniem o umorzeniu wobec nie-
wykrycia sprawcy przestępstwa, a powyższą decyzję merytoryczną 
utrzymał w mocy Sąd rejonowy w W. postanowieniem z dnia 22 
maja 2007 r.

po dokonaniu analizy akt powyższej sprawy rzecznik stwierdził, 
że postępowanie to zakończono przedwcześnie, bez wykonania wręcz 
podstawowych czynności procesowych, a więc bez przesłuchania 
właściwych świadków, w tym uczniów, których wskazała pokrzyw-
dzona a także nie dokonania analizy zapisu z istniejącego w szkole 
monitoringu.

prokurator Apelacyjny w W. w odpowiedzi na wystąpienie uznał 
za zasadne wnioski rzecznika w nim przedstawione i wydał polecenie 
uzupełnienia powyższego postępowania.
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RPo-558439-II/07
do rzecznika praw obywatelskich zwrócił się pan piotr n. żaląc się 

na sposób zakończenia prowadzonego przez prokuraturę rejonową 
w W. postępowania przygotowawczego w sprawie dokonania w dniu 
13 stycznia 2006 r. w b. na parkingu kradzieży z samochodu, laptopa 
o wartości ok. 4.000 złotych na szkodę wyżej wymienionego tj. o czyn 
z art. 278 § 1 k.k.

prokurator rejonowy po przeprowadzeniu postępowania przygoto-
wawczego zakończył je postanowieniem o umorzeniu wobec niewykry-
cia sprawców przestępstwa, a powyższą decyzję merytoryczną utrzymał 
w mocy Sąd rejonowy w W. postanowieniem z dnia 17 maja 2007 r.

W wystąpieniu do prokuratury Apelacyjnej w W. rzecznik podkre-
ślił, że postępowanie powyższe zostało zakończone przedwcześnie, bez 
wykonania wszystkich niezbędnych czynności procesowych, w tym 
bez zabezpieczenia materiału filmowego z kamer monitorujących miej-
sce popełnienia przestępstwa, a także bez przesłuchania wszystkich, 
właściwych pracowników ochrony oraz innych świadków.

prokurator okręgowy w W., w odpowiedzi na powyższe wystąpie-
nie uznał za zasadne wnioski w nim przedstawione i wydał polecenie 
prokuratorowi rejonowemu uzupełnienia tego postępowania w trybie 
art. 327 § 3 k.p.k.

RPo-554110-II/07
do rzecznika praw obywatelskich zwrócił się pan Stanisław u. ża-

ląc się na sposób zakończenia prowadzonego przez prokuraturę rejo-
nową w r. postępowania przygotowawczego dotyczącego doprowadze-
nia w okresie od 2004 r. do 2006 r. w r. do niekorzystnego rozporzą-
dzenia mieniem pacjentów Szpitala w R. przez Dyrektora tej jednostki 
b. z. tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

prokurator rejonowy po przeprowadzeniu postępowania przygoto-
wawczego w przedmiotowej sprawie postanowieniem z dnia 28 wrześ-
nia 2006 r. umorzył powyższe postępowanie wobec niestwierdzenia 
popełnienia czynu zabronionego. 

po dokonaniu analizy akt prokuratorskich rzecznik stwierdził, 
że postępowanie to zostało zakończone przedwcześnie, bez wykonania 
niezbędnych czynności procesowych, w tym przesłuchania wszystkich 
właściwych świadków, a przede wszystkim bez wyjaśnienia kwestii, 
dlaczego pacjenci tego szpitala dokonywali darowizn i czy darowizn 
tych dokonywali dobrowolnie.

Wystąpienie do prokuratora okręgowego w o. wskazujące 
na przedwczesne zakończenie tej sprawy spowodowało uwzględnienie 
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wniosków zawartych w wystąpieniu i wydanie polecenia prokuratoro-
wi rejonowemu w r. podjęcia na nowo przedmiotowego postępowania 
i uzupełnienia go we wskazanym kierunku

RPo-556726-II/07
do rzecznika praw obywatelskich zwróciła się dyrektor domu 

opiekuńczo-Wychowawczego dla dziewcząt w p., w sprawie mało-
letniej podopiecznej, pokrzywdzonej w sprawie prowadzonej przez 
prokuraturę rejonową w l., prowadzonej przeciwko Antoniemu g., 
podejrzanemu o czyn z art. 200 § 1 k.k. Sprawa ta w ocenie wniosko-
dawczyni została niesłusznie umorzona.

Analiza, dokonana przez rzecznika, pozwoliła na uznanie, że de-
cyzja w tej sprawie została podjęta przedwcześnie, bez wyjaśnienia 
wszelkich okoliczności sprawy, nadto nietrafna była ocena stanu 
faktycznego, dokonana przez prokuratora w oparciu o opinię biegłej 
z dnia 25 kwietnia 2007 r. i pozostały zebrany materiał dowodowy, 
na co wpływ miało nierzetelne rozważenie treści zebranego materiału. 
należy zaznaczyć, że sama opinia biegłej, wydana w toku postępowa-
nia karnego raziła brakiem profesjonalizmu. 

Wszelkie wątpliwości rzecznika, dotyczące tej sprawy, zostały 
przedstawione w wystąpieniu do ministra Sprawiedliwości-prokura-
tora generalnego z dnia 11 września 2008 r. wraz z wnioskiem o roz-
ważenie uchylenia, na podstawie art. 328 § 1 k.p.k., prawomocnego 
postanowienia z dnia 31 maja 2007 r. o umorzeniu śledztwa prokura-
tury rejonowej w l., na niekorzyść podejrzanego Antoniego g.

W efekcie tego wystąpienia, biuro postępowania przygotowawcze-
go ministerstwa Sprawiedliwości, zleciło prokuraturze Apelacyjnej 
w k. zbadanie akt tej sprawy, z uwzględnieniem uwag i zastrzeżeń 
podniesionych w piśmie rzecznika.

podzielając negatywne uwagi, odnoszące się do dotyczącej Sylwii 
S. sprawy, Prokurator Generalny na wniosek Prokuratury Apelacyjnej 
w k., uchylił postanowieniem z dnia 18 grudnia 2007 r. na podstawie 
art. 328 § 1 k.p.k. prawomocne postanowienie prokuratora rejono-
wego w l. z dnia 31 maja 2007 r. o umorzeniu śledztwa, zlecając jego 
uzupełnienie. obecnie prokurator rejonowy w l. kontynuuje postę-
powanie przygotowawcze w tej sprawie.

RPo-571793-II/07
do rzecznika praw obywatelskich zwrócił się pan kazimierz g., 

żaląc się na nieprawidłowości jakie – jego zdaniem – istnieją w toku 
postępowania przygotowawczego prowadzonego przez prokuraturę 
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rejonową w S. i wydanego w powyższej sprawie postanowienia o za-
wieszeniu tego postępowania.

z nadesłanych przez wyżej wymienioną prokuraturę dokumentów 
wynika, że prokurator rejonowy postanowieniem z dnia 29 czerwca 
2007 r. zawiesił prowadzone postępowanie, a postanowienie to zosta-
ło utrzymane w mocy postanowieniem z dnia 30 października 2007 r. 
Sądu rejonowego w S.

podstawową przesłanką podjęcia tej decyzji procesowej było to, 
że dotychczas nie zdołano zakończyć zabezpieczania dokumentacji 
finansowej spółki.

W wystąpieniu do prokuratury Apelacyjnej w S. rzecznik poddał 
pod rozwagę zasadność tej decyzji procesowej oraz wyraził wątpli-
wość, czy powyższa okoliczność może stanowić wymienioną w treści 
art. 22 § 1 k.p.k. długotrwałą przeszkodę pozwalającą na podjęcie 
decyzji o zawieszeniu postępowania.

prokurator Apelacyjny w S. w odpowiedzi na skierowane wystą-
pienie rzecznika, pismem z dnia 27 stycznia 2008 r. poinformował, 
że w pełni podzielił jego wnioski odnośnie niezasadności zawieszenia 
przedmiotowego postępowania, polecił prokuratorowi rejonowemu 
w S. podjęcie i kontynuowanie przedmiotowego śledztwa, a prokura-
torowi okręgowemu w S. objęcie nadzorem tego postępowania.

RPo-565496-III/07
do rzecznika praw obywatelskich wpłynęło pismo pani bogumiły 

m., która przesiedliła się na terytorium innego kraju przed 31 grudnia 
1990 r.

zakład ubezpieczeń Społecznych nie zaliczył skarżącej do celów 
emerytalnych, jako okresu składkowego, okresu pracy na kontrak-
cie zbiorowym poza granicami Polski w okresie od 14.07.1982 r. 
do 20.09.1984 r.

pismem z dnia 21 sierpnia 2007 r. rzecznik wystąpił do central-
nego biura obsługi umów międzynarodowych o zbadanie sprawy. 
udzielone, pismem z dnia 30 sierpnia 2007 r., wyjaśnienia budziły 
wątpliwości rzecznika. 

W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie rzecznik zwrócił 
się do departamentu rent zagranicznych centrali zuS o wyjaśnie-
nie.

pismem z dnia 15 listopada 2007 r. organ rentowy poinformował, 
że okres zatrudnienia pani bogumiły m. za granicą powinien zostać 
potwierdzony jako okres składkowy. W związku z wnioskiem zagra-
nicznej instytucji w tej sprawie polecono oddziałowi Wojewódzkiemu 
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zuS w W. dokonanie potwierdzenia tego okresu składkowego na od-
powiednim formularzu.

RPo-575948-III/07
do rzecznika praw obywatelskich zwrócił się ze skargą pan mar-

cin W., który mimo złożenia wymaganych przepisami prawa ( art. 15b 
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.o świadczeniach rodzinnych – dz. 
u. z 2006r. nr 139 poz. 992 ze zm.) dokumentów w miejskim ośrodku 
Pomocy Rodzinie w P. w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi 
z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia tego nie otrzymał. z kwestio-
nowanej decyzji wynikało, że postępowanie umorzono, ponieważ dzie-
cko, aczkolwiek urodziło się żywe, nie żyło w momencie wydawania 
decyzji administracyjnej. 

rzecznik podzielając zarzuty skarżącego zwrócił się pismem z dnia 18 
stycznia 2008 r. do mopr w p. prosząc aby pismo skarżącego, skierowa-
ne do rzecznika, potraktowane zostało jako wniosek o zweryfikowanie 
zgodności z prawem tej decyzji z urzędu w ramach kompetencji i w opar-
ciu o art. 31 ustawy o świadczeniach rodzinnych. z odpowiedzi z dnia 
20 lutego 2008 r. , udzielonej rzecznikowi wynika, że kwestionowana 
decyzja z dnia 31 października 2006 r. została uchylona decyzją z dnia 
18 lutego 2008 r., którą jednocześnie przyznano panu marcinowi W. jed-
norazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000 zł. 

RPO-578128-III/08
do rzecznika praw obywatelskich zwrócili się pracownicy urzę-

du Skarbowego w o., skarżąc się na stosowanie wobec nich mob-
bingu przez panią naczelnik i jej zastępców. pracownicy stwierdzi-
li, że są zastraszani, poniżani, ośmieszani i obrażani; żyją w ciągłym 
stresie i niepewności co do stabilności pracy. Atmosfera towarzyszą-
ca pracy spowodowała, że w ciągu ostatniego roku odeszło z pracy 
w urzędzie kilkanaście osób.

rzecznik skierował w tej sprawie wystąpienie do dyrektora Izby 
Skarbowej  w W., z prośbą o podjęcie działań mających na celu wy-
jaśnienie stawianych zarzutów, a w przypadku ewentualnego ich po-
twierdzenia – zastosowanie odpowiednich środków prawnych wobec 
mobberów. jednocześnie rzecznik podkreślił, że przeciwdziałanie 
mobbingowi jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy, 
wynikającym z art. 943 § 1 kodeksu pracy.

W odpowiedzi na wystąpienie, rzecznik, został poinformowany 
o przeprowadzonej kontroli w urzędzie, która dotyczyła organizacji 
pracy, polityki kadrowej i możliwości wystąpienia zjawiska mobbingu. 
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W trakcie kontroli przeprowadzono wśród pracowników anonimową 
ankietę dotyczącą mobbingu i atmosfery pracy.

Wyniki przeprowadzonych badań ankietowych wskazały, że 62% 
ankietowanych uważa, że atmosfera pracy w urzędzie jest zła, a 65% 
uważa, że klimat pracy na przestrzeni ostatniego roku uległ pogorsze-
niu. ponad 30% badanych stwierdziło, że zetknęło się ze zjawiskiem 
mobbingu. część pracowników wniosła do ankiet dodatkowe uwagi, 
z których wynika, że głównymi przyczynami zaistniałej atmosfery pra-
cy w urzędzie są złe warunki pracy, przestarzały sprzęt komputerowy, 
nierównomierne obciążenie pracą w poszczególnych komórkach orga-
nizacyjnych, niskie wynagrodzenia, brak awansów.

W trakcie kontroli zweryfikowano anonimowe informacje dotyczą-
ce wpływu atmosfery towarzyszącej pracy w urzędzie na fluktuację 
kadr. ustalono, że w okresie od stycznia do grudnia 2006 r. przyję-
to do pracy 7 osób. W tym samym okresie odeszło 10 pracowników. 
W okresie od stycznia do grudnia 2007 r. przyjęto 23 osoby. W tym 
samym okresie odeszło 29 pracowników. przyczynami rozwiązania 
stosunku pracy były: przejście na emeryturę (17 osób), upływ czasu 
na jaki została zawarta umowa o pracę (8 osób), wniosek pracownika 
– na mocy porozumienia stron (9 osób), przeniesienie służbowe do in-
nego urzędu (4 osoby), zgon pracownika (1 osoba).

Wobec powyższych ustaleń, dla polepszenia stanu wykonywanych 
zadań oraz poprawy atmosfery pracy w urzędzie dyrektor Izby Skarbo-
wej wystosował do pani naczelnik wystąpienie pokontrolne, w którym 
polecił m.in. zweryfikowanie obowiązującego podziału pracy i zasad 
komunikacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi urzędu. nakazał 
również przeanalizowanie z pracownikami urzędu wyników przepro-
wadzonej ankiety dotyczącej mobbingu i atmosfery pracy w celu po-
prawienia relacji „przełożony – podwładny,” budowania wzajemnego 
zaufania i świadomości własnej wartości wśród pracowników.

dyrektor Izby zwrócił pani naczelnik uwagę, iż właściwe zarządza-
nie personelem w ramach komunikacji wewnętrznej jest jednym z klu-
czowych zagadnień warunkujących sprawne i efektywne realizowanie 
zadań statutowych urzędu. ponadto polecił w wyznaczonym terminie 
przedstawić sprawozdanie dotyczące podjętych przez panią naczelnik 
działań mających na celu poprawienie atmosfery pracy w urzędzie.

jednocześnie dyrektor Izby Skarbowej podziękował rzecznikowi 
za przekazanie informacji o sytuacji panującej w urzędzie Skarbowym 
w o. zapewnił również, że w ramach sprawowanego nadzoru będzie 
prowadzony systematyczny monitoring pracy urzędu, w tym zagad-
nień związanych z klimatem i organizacją pracy.



256

RPo-568342-IV/07
do rzecznika praw obywatelskich zwróciła się pani halina k. miesz-

kanka b-. b., której nieruchomość znajdowała się w bliskim sąsiedztwie 
projektowanej drogi ekspresowej S-69. położenie nieruchomości skar-
żącej w strefie przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu mimo 
zastosowania projektowanych ekranów akustycznych, uniemożliwiało 
dotychczasowe mieszkalne użytkowanie nieruchomości. 

 rzecznik zwrócił się w tej sprawie do generalnej dyrekcji dróg 
krajowych i Autostrad z prośbą o ustosunkowanie się do zarzutów 
pani haliny k. W odpowiedzi poinformowano rzecznika, że nierucho-
mość pani haliny k. została nabyta na rzecz Skarbu państwa w dro-
dze umowy zawartej w dniu 29 listopada 2007 r. 

RPo-534105-V/06
do rzecznika praw obywatelskich zwróciła się pani dorota 

d. z prośbą o pomoc w sprawie mieszkaniowej. Skarżąca jest matką 
czwórki dzieci, od 1986 r. żyjącą w konkubinacie z ich ojcem miro-
sławem b., osobą uzależnioną od alkoholu. początkowo rodzina za-
mieszkiwała zgodnie w mieszkaniu konkubenta w miejscowości g., 
z czasem jednak nałóg mirosława b. stał się przyczyną dramatów do-
mowych, z maltretowaniem psychicznym i fizycznym skarżącej oraz 
jej dzieci. 

z uwagi na powtarzające się awantury rodzinne, Sąd rejonowy 
w z. nakazał mirosławowi b. podjęcie leczenia odwykowego. Wobec 
braku poprawy sytuacji domowej, Sąd rejonowy w z. skazał mirosła-
wa b. na dwa lata pozbawienia wolności za jego brutalne zachowanie 
wobec najbliższych.

narastająca przemoc w rodzinie zmusiła ostatecznie skarżą-
cą do opuszczenia wraz z dziećmi lokalu mieszkalnego należącego 
do konkubenta i wynajęcia mieszkania w miejscowości n., jego właś-
ciciel szybko jednak wypowiedział rodzinie umowę najmu. dorota d., 
chcąc zapewnić dzieciom spokój i bezpieczeństwo, zwracała się kilka-
krotnie do władz gminy W. z prośbą o przyznanie prawa do mieszania 
komunalnego, nie otrzymała jednak wsparcia w tym zakresie. 

z uwagi na szczególne okoliczności sprawy rzecznik zwrócił się 
do Wójta gminy W. z prośbą o udzielenie skarżącej i jej rodzinie po-
mocy mieszkaniowej. W odpowiedzi udzielonej w sierpniu 2006 r. 
Wójt podkreślił, iż sytuacja w jego gminie uniemożliwia przydzielenie 
lokalu komunalnego skarżącej, wskazał jednak mieszkanie, które do-
rota d. mogła wynająć na okres 11-stu miesięcy. rozwiązanie takie 
miało jednak charakter tymczasowy, ponadto – ze względu na niepo-
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rozumienia z właścicielami lokalu – umowa najmu została przez nich 
wypowiedziana przed upływem tego czasu. rzecznik skierował prośbę 
do Wójta gminy W. o ponowne przeanalizowanie sprawy skarżącej. 
W odpowiedzi udzielonej w grudniu 2006 r. Wójt stwierdził, iż dorota 
d. powinna zwrócić się o pomoc do gminy, w której po raz ostatni była 
zameldowana na pobyt stały. powołując się w szczególności na art. 
7 ustawy o samorządzie gminnym. rzecznik nie zgodził się z tą ar-
gumentacją i wskazał, że gmina ma obowiązek zaspokajania potrzeb 
mieszkaniowych osób przynależących do wspólnoty gminnej, tj. prze-
bywających na jej terenie z zamiarem stałego pobytu, bez względu 
na miejsce ostatniego meldunku. Stanowisko takie prezentowane jest 
również w orzecznictwie sądowym (wyrok nSA z dnia 29.06.1995 r., 
sygn. Akt SA/po 518/95). 

po opuszczeniu wypowiedzianego lokalu skarżąca przebywa-
ła kolejno w pogotowiu Interwencyjnym w W., domku letniskowym 
w W. oraz nieczynnej szkole w n. urodziła również kolejne, piąte, dzie-
cko. rzecznik systematycznie monitorował sprawę, ponawiając proś-
by o udzielenie pomocy rodzinie doroty d. oraz wnioskując o udzie-
lenie informacji dotyczącej ustaleń gminy W. odnośnie do aktual-
nego wieloletniego programu gospodarowania posiadanym zasobem 
mieszkaniowym. ostatecznie, w grudniu 2007 r. gmina W. przyznała 
skarżącej i jej dzieciom lokal komunalny, co pozwoliło na zakończenie 
tułaczki doroty d. i jej rodziny.

Skarżąca przekazała rzecznikowi podziękowanie za zainteresowa-
nie sprawą i pomoc w rozwiązaniu problemów mieszkaniowych. 

RPo-569387-V/07
rzecznik praw obywatelskich otrzymał skargę od pani marii 

b. w sprawie dokonanego przez przedsiębiorstwo usług komunalnych 
Spółka z o.o. w g. wypowiedzenia z trzymiesięcznym okresem wypo-
wiedzenia umowy najmu lokalu, w którym od 1995 r. zamieszkiwała 
skarżąca. przedsiębiorstwo powołało się przy tym na art. 688 kodek-
su cywilnego, wskazując jako przyczynę wypowiedzenia planowaną 
zmianę przeznaczenia lokalu pani marii b. równocześnie w budynku, 
w którym znajdowało się mieszkanie, został rozpoczęty remont, skar-
żąca w okresie wypowiedzenia zmuszona była zatem do przeniesienia 
się do lokalu zastępczego w hotelu.

pisemne uwagi marii b. kierowane do prezesa przedsiębiorstwa 
usług komunalnych Spółka z o.o. w g., a także prośby o pomoc 
ze strony burmistrza miasta g. oraz rady miasta g. nie przyniosły 
spodziewanego rezultatu.  
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rzecznik zwrócił się do przedsiębiorstwa z prośbą o wyjaśnienia, 
wskazując, iż przepisy kodeksu cywilnego w zakresie regulującym 
najem lokali mieszkalnych są normami o charakterze ogólnym, do-
precyzowanymi przez ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszka-
niowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. przywołaną 
ustawę należy traktować zatem jako lex specialis w stosunku od regu-
lacji kodeksu cywilnego i to jej przepisy powinny mieć zastosowanie 
w sprawie Pani Marii T. na gruncie art. 11 ustawy o ochronie praw 
lokatorów wskazany przez przedsiębiorstwo powód wypowiedzenia 
umowy najmu nie był dopuszczalny jako przyczyna rozwiązania sto-
sunku prawnego.

W odpowiedzi, przedsiębiorstwo usług komunalnych Sp. z o.o. po-
informowało rzecznika, iż wycofało wypowiedzenie pani marii b. umo-
wy najmu lokalu. po zakończeniu remontu jej budynku, skarżąca mo-
gła powrócić do swojego mieszkania.

RPo-564868-V/07
do rzecznika praw obywatelskich zwrócił się o pomoc pan józef 

S., osoba bezdomna w podeszłym wieku. Skarżący był wieloletnim 
pracownikiem przedsiębiorstwa p., wraz z rodziną – żoną Wandą, cór-
ką krystyną, synem Andrzejem oraz wnuczką zuzanną – zamieszki-
wał na terenie zakładu. W kwietniu 2006 r. Sąd rejonowy w d. naka-
zał skarżącemu opróżnić i opuścić zajmowane mieszkanie, a z uwagi 
na fakt, iż nie stawił się on na rozprawie, na której wydano wyrok 
zaoczny, nie został mu przyznany lokal socjalny. Wyrokiem eksmisyj-
nym Sądu rejonowego w d. z sierpnia 2006 r. członkowie jego rodziny 
uzyskali jednak uprawnienie do takiego lokalu. 

burmistrz miasta g. wskazał krystynie k. oraz jej córce zuzan-
nie mieszkanie, które zostało następnie przez nie zasiedlone. Wanda 
k. wraz z synem Andrzejem również otrzymały lokal socjalny, jednak 
Panu Józefowi K., wobec braku uprawnienie do takiego mieszkania, 
przyznano jedynie pomieszczenie tymczasowe. 

małżeństwo k. nie było w stanie pogodzić się z koniecznością za-
mieszkiwania w dwóch różnych miejscach, odmówili zatem zajęcia 
przyznanych im lokali. W rezultacie w maju 2007 r. józef S., jego żona 
Wanda oraz syn Andrzej stali się osobami bezdomnymi.

z uwagi na brak kompletnych informacji o stanie faktycznym 
i prawnym sprawy skarżącego, rzecznik wystosował prośbę do Sądu 
Rejonowego w D. o przekazanie stosownych akt oraz do Burmistrza 
miasta g. o nadesłanie wyjaśnień. po przeanalizowaniu otrzymanych 
dokumentów, rzecznik zwrócił się do burmistrza miasta g. o ponow-
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ne przeanalizowanie sytuacji skarżącego, prosząc o wskazanie lokalu 
socjalnego, w którym małżeństwo k. mogłoby zamieszkać wspólnie.

rzecznik podkreślił, iż, ze względu na zaawansowany wiek mał-
żonków oraz ich stan zdrowia, obawy  pana józefa k. oraz jego żony 
związane z koniecznością zajęcia dwóch odrębnych lokali wydają się 
uzasadnione. dodał również, że z humanitarnego punktu widzenia 
trudno jest przyjąć za właściwe rozdzielanie dwojga starszych ludzi 
będących małżeństwem od przeszło 30 lat.

z nadesłanych akt sądowych wynikało ponadto, że przeprowadze-
nie dwóch oddzielnych spraw eksmisyjnych, z jednej strony przeciwko 
Wandzie k. i jej dzieciom, a z drugiej przeciwko skarżącemu, wynika-
ło jedynie z niedopatrzenia po stronie wierzyciela. rzecznik dodał, iż 
lokale zarezerwowane obecnie dla rodziny k. nie zostały przez nich 
zasiedlone. gmina nie narażając się zatem na zarzut niegospodarno-
ści, może przekazać je na rzecz innych potrzebujących, rezerwując 
jednocześnie dla małżeństwa k. i ich syna mieszkanie o większym 
metrażu. na uwagę zasługiwał też fakt, iż rodzina k. zaczęła ubiegać 
się o lokal komunalny już w latach 60-tych, jednak mimo zakwalifi-
kowania na listę oczekujących, takowe mieszkanie nigdy nie zostało 
jej przyznane.

W odpowiedzi, burmistrz miasta g. poinformował, iż zawarto 
z małżeństwem k. umowę najmu lokalu socjalnego, do zamieszkania 
w nim uprawniony był również ich syn Andrzej. zakończyło to kilku-
miesięczny okres bezdomności skarżącego oraz jego rodziny, pozwa-
lając panu józefowi k. oraz jego żonie na przebywanie we wspólnym 
lokalu.

RPo-552950-V/07
do rzecznika praw obywatelskich z prośbą o pomoc zwrócił się pan 

norbert c. Wnioskodawca sygnalizował m.in. trudności w uzyskaniu 
lokalu mieszkalnego z zasobów gminy o. ze względu na brak legitymo-
wania się stałym zameldowaniem na terenie gminy miasta o.

niestety jednostkowa sprawa pana norberta c. nie mogła zostać 
rozstrzygnięta na korzyść zainteresowanego.

niemniej, rzecznik występował do burmistrza miasta o. (ostatnie 
pismo z dnia 3 sierpnia 2007 r.) z pismami, w których wskazywał 
na niezgodność zapisów § 4  oraz § 7 uchwały nr V/30/03 rady miej-
skiej w O. z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy miejskiej 
o. oraz określenia kryteriów wyboru osób, którym przysługuje pierw-
szeństwo do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony oraz 
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lokalu socjalnego, w zakresie w jakim odnoszą się do konieczności 
posiadania stałego zameldowania na terenie gminy z art. 4 ust. 1 i 2 
oraz art. 21 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie 
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu 
cywilnego. 

do pisma z dnia 29 października 2007 r., burmistrz miasta o. za-
łączył odpis uchwały nr XIV/90/07 rady miejskiej w o. z dnia 27 
sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/30/03 rady miej-
skiej w O. z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie zasad wynajmo-
wania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 
miejskiej oraz określenia kryteriów wyboru osób, którym przysługuje 
pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieozna-
czony oraz lokalu socjalnego. zgodnie z § 1 uchwały nr XIV/90/07 
w uchwale nr V/30/03 wprowadza się zmiany, zastępując dotychcza-
sową treść § 4 ust. 1 pkt 2 (poprzednie brzmienie – „zamieszkiwanie 
i zameldowanie na pobyt stały w lokalu, w którym na osobę przypa-
da mniej niż 5 m2 powierzchni ogólnej mieszkania”) sformułowaniem 
„zamieszkiwanie i przebywanie na terenie gminy z zamiarem stałego 
pobytu” oraz skreślając zapis § 7 ust. 1 pkt 3 (poprzednie brzmie-
nie – „nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, zamieszkują 
i są zameldowane na pobyt stały na terenie miasta ostródy co naj-
mniej przez okres 5 lat).

RPo-562287-VII/07
do rzecznika praw obywatelskich zwrócił się pan zbigniew Sz., 

przebywający w zakładzie karnym w W. żalił się on, że osadzonym nie 
podaje się do wiadomości gramatury wydawanych im posiłków.

W toku podjętych czynności rzecznik ustalił, że istotnie w codzien-
nych jadłospisach ogłaszanych osadzonym przez radiowęzeł nie poda-
je się normy gramaturowej, a jedynie wartość dziennej normy wyży-
wienia i procentową zawartość składników odżywczych.

praktykę tę rzecznik ocenił jako niewłaściwą, uznając, że unie-
możliwia ona osadzonym zweryfikowanie ewentualnych zastrzeżeń 
co do prawidłowego ilościowo żywienia. dyrektor okręgowy Służby 
Więziennej w W., powiadomił rzecznika, że wskazana praktyka zosta-
ła zmieniona i obecnie osadzeni są informowani o gramaturze wyda-
wanych im posiłków.

RPo-573536-VII/07
do rzecznika praw obywatelskich skierował skargę pan Wiktor S.  

przebywający w zakładzie karnym w W. żalił się m.in. na wycho-
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wawcę, który pomimo kierowanych do niego próśb, nie umożliwił mu 
zapoznania się z treścią opinii sporządzonej o nim dla potrzeb sądu 
penitencjarnego. zaznaczyć należy, ze zgodnie z art. 102 pkt 9 k.k.w. 
skazany ma prawo do zapoznania się z opiniami sporządzanymi przez 
administrację zakładu karnego, stanowiącymi podstawę podejmowa-
nych wobec niego decyzji.

W związku ze skargą, rzecznik zlecił przeprowadzenie postępo-
wania wyjaśniającego dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej 
w b. ustalił on, że w części dotyczącej uniemożliwienia skazanemu 
zapoznania się z treścią opinii skarga jest zasadna. W związku z tym 
dyrektor zwrócił się do kierownictwa zakładu karnego w W. o wy-
ciągnięcie konsekwencji służbowych wobec wychowawcy oraz podję-
cie działań mających na celu uniknięcie podobnych uchybień w przy-
szłości.

RPo-560055-VII/07
do rzecznika praw obywatelskich zwrócił się tymczasowo areszto-

wany pan krzysztof ż. żalił się on, że mimo zgłoszenia administracji 
jednostki, iż jest osobą niepalącą, podczas pobytu w oddziale psychia-
trii sądowej Aresztu śledczego w Sz. był osadzony w celi z osobami 
palącymi. 

kwestie używania wyrobów tytoniowych w jednostkach peniten-
cjarnych reguluje rozporządzenie ministra Sprawiedliwości z dnia 
26 listopada 1996 r. w sprawie zasad dopuszczalności używania wy-
robów tytoniowych w obiektach zamkniętych podległych ministrowi 
Sprawiedliwości (dz. u. nr 140, poz. 658 z późn. zmianami). zgod-
nie z tym rozporządzeniem w zakładach karnych typu zamkniętego 
i aresztach śledczych, gdzie zezwala się na palenie tytoniu w celach, 
dla osadzonych używających wyrobów tytoniowych wyznacza się od-
rębne cele. osoby niepalące przebywające w tego typu jednostkach 
penitencjarnych mają zatem prawo do przebywania w celi bez osób 
palących papierosy, a na administracji jednostki spoczywa obowiązek  
uwzględnienia tego kryterium przy dokonywaniu rozmieszczenia osa-
dzonych w celach.

przeprowadzone postępowanie wyjaśniające  potwierdziło, że pod-
czas pobytu w oddziale psychiatrii sądowej Aresztu śledczego w Sz. 
krzysztof ż. był zakwaterowany w celach mieszkalnych z osobami pa-
lącymi papierosy. 

W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością dyrektor okręgowy 
Służby Więziennej w Sz. podjął stosowne działania mające na celu 
ochronę osób niepalących, przebywających w oddziale psychiatrii są-
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dowej Aresztu śledczego w Sz. przed następstwami używania wyro-
bów tytoniowych.

RPo–571079–VII/07
do rzecznika praw obywatelskich zwrócił się pan bartosz W. prze-

bywający w Areszcie śledczym w W. piszący żalił się na nieuzasad-
nione zastosowanie odpowiedzialności dyscyplinarnej, w związku 
z odmową wyjścia na zajęcia kulturalno-oświatowe podczas pobytu 
w Areszcie śledczym w b.

W przedmiotowej sprawie rzecznik zwrócił się z zapytaniem o prze-
słanki ukarania piszącego do dyrektora okręgowego Służby Więzien-
nej w B.

 dyrektor w nadesłanej do rzecznika odpowiedzi uznał zarzut 
skarżącego za uzasadniony zauważając, iż art. 102 pkt 6 i 116 § 1 
k.k.w. nie nakładają na skazanego obowiązku udziału w zajęciach 
kulturalno-oświatowych, a co za tym idzie nie mogą stanowić podsta-
wy odpowiedzialności dyscyplinarnej osadzonego.

RPo-518357-VII/05
do rzecznika praw obywatelskich zwrócił się pan Stanisław S., 

przebywający w Areszcie śledczym w z. żalił się on na warunki byto-
we w tej jednostce, w szczególności na brak właściwej wentylacji w ce-
lach i spowodowane tym skutki w postaci zagrzybienia ścian i sufitów, 
oraz niezabudowane kąciki sanitarne w celach, które nie zapewniają 
intymności przy wykonywaniu czynności higienicznych i załatwianiu 
potrzeb fizjologicznych. 

rzecznik zwrócił się o zbadanie tej skargi do państwowego powia-
towego Inspektora Sanitarnego w g., który skargę  w części przeka-
zał powiatowemu Inspektorowi nadzoru budowlanego w z. ustalenia 
dokonane przez te podmioty potwierdziły zasadność zarzutów w za-
kresie niezapewnienia osadzonym właściwych warunków bytowych 
w celi oraz niezapewnienia właściwego stanu kącików sanitarnych, 
we wskazanym w skardze okresie. Wykazały ponadto nieprawidłowo-
ści w zakresie funkcjonowania pralni i kuchni Aresztu. państwowy 
powiatowy Inspektor Sanitarny w g. wydał stosowne zalecenia do re-
alizacji przez kierownictwo jednostki. 

W Areszcie trwają obecnie prace remontowe. Wymieniono pokrycie 
dachu, sukcesywnej wymianie podlega stolarka okienna, udrożnione 
zostały kanały wentylacji grawitacyjnej, kąciki sanitarne oddzielono 
od reszty celi murowanymi ściankami. W celach wyremontowanych 
warunki bytowe osadzonych są obecnie właściwe.
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RPo-574746-VII/07
do rzecznika praw obywatelskich skierował skargę pan Adam 

b., który przebywał w Areszcie śledczym w o. Autor skargi żali się 
na niezapewnienie mu odpowiedniej opieki medycznej w warunkach 
więziennych oraz obciążenie go kosztami pobytu w szpitalu wolnoś-
ciowym.

W związku ze skargą rzecznik zlecił przeprowadzenie postępowa-
nia wyjaśniającego właściwemu dyrektorowi okręgowemu Służby 
Więziennej. Skarga osadzonego okazała się niezasadna jeżeli chodzi 
o zarzut niewłaściwej opieki medycznej. natomiast faktycznie, mimo 
skierowania osadzonego do szpitala celem przeprowadzenia zabiegu 
specjalistycznego, administracja aresztu nie opłaciła mu ubezpiecze-
nia zdrowotnego.

na tej podstawie indywidualną sprawę skazanego rzecznik uznał 
za częściowo zasadną. jednocześnie rzecznik otrzymał informację, 
że błąd został już naprawiony przez administrację jednostki peniten-
cjarnej i autor skargi nie zostanie obciążony kosztami hospitalizacji. 
Koszty te pokryje Areszt.

RPo-576041-VII/07
do rzecznika praw obywatelskich skierował skargę pan dariusz 

m., który przebywa w zakładzie karnym w W. Autor skargi żali się 
na złe warunki bytowe oraz ograniczenia utrudniające mu utrzymanie 
czystości osobistej.

W związku ze skargą rzecznik zlecił przeprowadzenie postępowania 
wyjaśniającego właściwemu dyrektorowi okręgowemu Służby Wię-
ziennej. Skarga osadzonego okazała się niezasadna jeżeli chodzi za-
rzut złych warunków bytowych. natomiast za zasadny został uznany 
zarzut dotyczący ograniczania prawa skazanego do utrzymywania hi-
gieny osobistej. Dyrektor jednostki penitencjarnej, w której przebywa 
skarżący zakazał bowiem sprzedaży proszku do prania w więziennej 
kantynie. Skazani, którzy posiadają własne środki pieniężne na kon-
cie depozytowym nie mają więc możliwości zakupienia dodatkowych 
detergentów do prania, w sytuacji gdy 200 gram proszku przyznawa-
ne co miesiąc przez administrację więzienną nie jest wystarczające.

na tej podstawie indywidualną sprawę skazanego rzecznik uznał 
za częściowo zasadną. jednocześnie zwrócił uwagę dyrektorowi okrę-
gowemu Służby Więziennej na brak podstaw do ograniczania potrzeby 
osadzonych do dbałości o czystość osobistą, a także o podjęcie sto-
sownych działań w tej kwestii, zwłaszcza, że tego rodzaju zakazy nie 
są stosowane w innych jednostkach penitencjarnych w kraju.
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RPo-576831-VII/07
do rzecznika praw obywatelskich skierowała skargę pani Ag-

nieszka k. Wobec syna skarżacej zastosowano środek zabezpieczający 
w postaci umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym, dysponującym 
wzmocnionymi warunkami zabezpieczenia. Autorka skargi żali się, 
że mimo stosownego orzeczenia sądu, jej chory na schizofrenię syn, 
przez ponad 2 miesiące przebywał na oddziale aresztu śledczego za-
kładu karnego w b.

W związku ze skargą rzecznik zwrócił się do Sądu rejonowego 
w n. z prośbą o informację, jaka jest przyczyna tak długiego okre-
su oczekiwania na przetransportowanie z jednostki penitencjarnej 
do szpitala psychiatrycznego. okazało się, że komisja psychiatrycz-
na do spraw środków zabezpieczających wskazując określony zakład 
w opinii, o którą prosił sąd, nie zweryfikowała, czy dysponuje on wol-
nymi miejscami. W rzeczywistości miejsca takiego brakowało i syn 
skarżącej przez ponad 2 miesiące przebywał w jednostce penitencjar-
nej.

na tej podstawie indywidualną sprawę rzecznik uznał w całości 
za zasadną. Sprawca czynu zabronionego, wobec którego orzeczono 
wykonywanie środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w za-
kładzie psychiatrycznym, powinien zostać tam bowiem niezwłocznie 
przetransportowany.

RPo-571476-VII/07
do rzecznika praw obywatelskich skierował skargę pan Adam 

h. przebywający w zakładzie karnym w c. Autor skargi żalił się 
na niezapewnienie mu odpowiedniej opieki medycznej.

W związku ze skargą rzecznik zlecił przeprowadzenie postępowa-
nia wyjaśniającego właściwemu dyrektorowi okręgowemu Służby 
Więziennej. okazało się, że w zakładzie karnym w c. osadzony doznał 
urazu ręki, dzień przed planowanym przetransportowaniem do zakła-
du karnego w S, gdzie miał wyznaczony termin protezowania. Skaza-
ny zgłosił fakt urazu ręki pielęgniarce i został zbadany przez lekarza 
pogotowia, który w tym czasie został wezwany do innego osadzonego. 
nie dopełniono jednak formalności w postaci odnotowania w książ-
ce przyjazdów pogotowia ratunkowego faktu przebadania osadzonego 
pana Adama h., co należy uznać za nieprawidłowe. nie doszło również 
do dalszego diagnozowania i następnego dnia przetransportowano 
skarżącego, zaznaczając, że on sam na to nalegał.

fakt, że skazany był transportowany ze złamaną ręką został po-
twierdzony zdjęciem rtg dłoni prawej, jakie wykonano po przetrans-
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portowaniu do zakładu karnego w S. W opinii rzecznika postępo-
wanie pracowników służby zdrowia zakładu karnego w c. stanowi 
poważny przypadek naruszenia praw skazanego do opieki medycznej. 
twierdzenie, że skazany wyrażał chęć przetransportowania, ze wzglę-
du na ustalony termin protezowania, nie usprawiedliwia personelu 
medycznego co do braku dalszego diagnozowania osadzonego i sto-
sownych wpisów w dokumentacji medycznej. potwierdził to naczelny 
lekarz właściwego okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej. je-
żeli skazany nalegał na transport, należało przyjąć od niego pisemne 
oświadczenie, że odmawia diagnostyki i został poinformowany o skut-
kach swojej decyzji. 

W związku z powyższym, rzecznik zwrócił się do właściwego dy-
rektora okręgowego z prośbą o zwrócenie uwagi administracji oraz 
pracownikom służby zdrowia jednostki penitencjarnej, w której do-
puszczono się nieprawidłowości, celem zapobiegnięcia podobnym sy-
tuacjom w przyszłości.

RPo–579589–VII/08
do rzecznika praw obywatelskich zwrócił się pan edward W., 

przebywający w zakładzie karnym w c., żaląc się na nieprawidłowo-
ści, które wystąpiły przy przeprowadzaniu w dniu 18 grudnia 2007 r. 
badania na obecność w jego organizmie narkotyków. po pobraniu pró-
bek osadzony został poproszony o opuszczenie gabinetu lekarskiego.

dyrektor okręgowy Służby Więziennej w k., do którego rzecznik 
zwrócił się z prośbą o zbadanie zarzutów pana edwarda W. przyznał, 
że istotnie podczas przeprowadzania badania doszło do wystąpienia 
nieprawidłowości, która polegała  na tym, że badanie odbyło się bez 
obecności zainteresowanego. było to sprzeczne z postanowieniami In-
strukcji dyrektora generalnego Służby Więziennej w sprawie postę-
powania w przypadku użycia narkotyku przez osobę osadzoną w jed-
nostce penitencjarnej, która wskazuje, że pobrany od osadzonego 
materiał należy podzielić na dwie części i jedną z nich niezwłocznie ( 
w obecności skazanego ) zbadać.      

RPo-571956-X/07
W trakcie wizytacji przeprowadzonej przez Rzecznika w Wojewódz-

kim Szpitalu w k. ustalono, że w szpitalu nie prowadzi się zbioru da-
nych osób przebywających na leczeniu w formie książki zameldowań lub 
w systemie informatycznym oraz nie melduje się pacjentów na pobyt 
stały lub czasowy. powyższa praktyka pozostaje w kolizji z ustawą z dnia 
10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (dz. 
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u. z 2006 , nr 139, poz. 993 ze zm.). o dokonanych ustaleniach rzecznik 
poinformował organ założycielski Szpitala - marszałka Województwa W. 

marszałek Województwa poinformował rzecznika iż zobowiązał 
dyrektora Wojewódzkiego Szpitala w k. do prowadzenia książki za-
meldowań oraz meldowania pacjentów przyjmowanych do szpitala 
w związku z leczeniem.

RPo-569281-X/07
na podstawie enuncjacji prasowej Rzecznik Praw Obywatelskich 

podjął sprawę, z której wynikało, że Straż miejska w W. odmawia zain-
teresowanym mieszkańcom (rodzicom uczniów) ujawnienia danych do-
tyczących szkół szczególnie zagrożonych przemocą i przestępczością. 

W ramach podjętych działań rzecznik skierował wystąpienie 
do komendanta Straży miejskiej w W., w którym zwrócił się z proś-
bą o złożenie wyjaśnień w przedmiotowej sprawie, a w szczególności 
o podanie przyczyn odmowy udostępniania zainteresowanym wglądu 
do mapy bezpieczeństwa, przy równoczesnym nagłośnieniu przy po-
mocy mediów faktu jej sporządzenia i zapowiedzi stałej aktualizacji. 

równocześnie rzecznik poprosił komendanta o przedstawienie 
stanowiska, czy w jego ocenie przedmiotowa mapa nie stanowi de fac-
to informacji publicznej i nie powinna być udostępniania między inny-
mi na stronach internetowych. na marginesie wskazano, iż podobne 
mapy są dostępne w sieci. 

niezależnie od powyższego wskazano na prewencyjną rolę takiej 
mapy i prawo obywateli do wiedzy na temat potencjalnych zagrożeń 
dla ich dzieci.

W odpowiedzi na wystąpienie rzecznika, komendant wyjaśnił, iż 
przedmiotowa mapa zawiera informacje ukazujące całościowe ujęcie za-
grożeń dla miasta W., nie tylko w odniesieniu do terenów szkolnych. 
podzielił równocześnie stanowisko rzecznika, iż stanowi ona informa-
cję publiczną. Wskazał równocześnie, iż informacje te udostępniane 
są wszystkim zainteresowanym tymczasowo tylko w siedzibie Straży 
miejskiej w W. docelowo planowane jest udostępnienie aktualizowanej 
mapy poprzez biuletyn Informacji publicznej, co będzie stanowiło wypeł-
nienie obowiązku wynikającego z art. 8 ust. 3 ustawy o dostępie do infor-
macji publicznej. termin komendant określił na początek 2008 roku. 

RPo-573550-XX/07
do rzecznika praw obywatelskich, wpłynęło pismo pani barbary S., 

zam. w W. Skarżąca twierdzi, że odłączono zajmowane przez nią miesz-
kanie od dotychczas funkcjonującego ogrzewania i zastąpiono je dwo-
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ma grzejnikami na naftę co spowodowało znaczne zwiększenie kosztów 
ogrzewania. ten zastępczy sposób ogrzewania nie tylko przewyższał 
co do kosztów przychody Skarżącej ale także powodował istotne dole-
gliwości zdrowotne. z uwagi na brak prawidłowej cyrkulacji powietrza 
w mieszkaniu występowało duże zagrzybienie ścian i wilgoć. kilkakrot-
ne zgłaszanie tego faktu nie wpłynęło na jakiekolwiek działania ze stro-
ny zarządcy. zainteresowana z własnych pieniędzy wyremontowała 
korytarz, łazienkę i kuchnię w zajmowanym mieszkaniu. nowy właś-
ciciel czyli państwowa Wyższa Szkoła zawodowa w W. podwyższyła też 
znacznie czynsz skarżącej za zajmowanie lokalu.

 rzecznik wystąpił do kanclerza państwowej Wyższej Szkoły zawo-
dowej w W. oraz do Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego 
w W. z prośbą o informacje na temat czy był przeprowadzony przegląd 
techniczny budynku w zajmowanym przez skarżącą lokalu miesz-
kalnym, jak zabezpieczono potrzebę ogrzewania lokalu mieszkalnego 
w okresie zimowym, czy kominiarz wydał pozytywną ocenę w zakresie 
prawidłowości systemu wentylacyjnego oraz w oparciu o jakie zasady 
ustalono wysokość czynszu za zajmowanie w/w lokalu. jednocześ-
nie rzecznik poprosił o przedłożenie dokumentów, z których wynika 
zachowanie przez Wynajmującego ustawowych terminów zmiany wa-
runków umowy najmu i przesłanie kopii protokołu przejęcia budynku 
i wskazanego lokalu mieszkalnego od poprzedniego właściciela. pań-
stwowego Inspektora nadzoru Budowlanego w W. poproszono o infor-
macje na temat stanu technicznego wskazanego budynku.  

na w/w wystąpienia wpłynęły do rzecznika pisma od powiatowe-
go Inspektora nadzoru budowlanego w W. i od kanclerza państwo-
wej Wyższej Szkoły zawodowej w W., iż powiatowy Inspektor nadzoru 
budowlanego wszczął z urzędu postępowanie w sprawie stanu tech-
nicznego mieszkania w budynku położonym w W. natomiast kanclerz 
państwowej Wyższej Szkoły zawodowej w W. powiadomił o obniżeniu 
Pani Barbarze S. czynszu za najem zajmowanego lokalu mieszkalne-
go. Ponadto Powiatowy Inspektor nadzoru Budowlanego w W. naka-
zał państwowej Wyższej Szkole zawodowej usunięcie nieodpowiednie-
go stanu technicznego instalacji centralnego ogrzewania w budynku 
oraz osuszenie mieszkania woźnego (zajmowanego przez zaintereso-
waną), a następnie odgrzybienie ścian sufitów i stolarki okiennej oraz 
odmalowanie mieszkania zajmowanego przez panią barbarę S. za-
kazał również użytkowania mieszkania woźnego do czasu wykonania 
nakazanych napraw. zatem właściciel, jeżeli powyższa decyzja sta-
nie się już prawomocna, zobowiązany jest zapewnić zainteresowanej 
mieszkanie zastępcze na czas usunięcia w/w nieprawidłowości.


