
Synteza  
 
„Informacji Rzecznika Praw Obywatelskich wraz z wnioskami 

  z dzialalnosci tego urzedu w roku 2003, zlozonej Sejmowi i Senatowi 
             zgodnie z art. 212 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”  
 
W 2003 roku, podobnie jak w latach ubieglych, Rzecznik Praw Obywatelskich 

rozpatrywal sprawy dotyczace naruszen wolnosci i praw obywatelskich przez organy 
wladzy publicznej, organizacje i instytucje zobowiazane do przestrzegania tych 
wolnosci i praw.  

 
W 2003 r. do Rzecznika wplynelo 55 286 spraw, (czyli o 3 187 wiecej niz w 

2002 r.), a w calym okresie funkcjonowania urzedu prawie 700 000 (dokladnie 699 
186). Co do tej liczby to nasuwa sie zasadnicza uwaga, ze zadowoleni do Rzecznika 
nie pisza. Aktualne pozostaje zatem uwypuklone we wprowadzeniu do Informacji za 
2002 r.1 pytanie na ile ustalenia i obserwacje Rzecznika moga oddawac rzeczywisty 
stan przestrzegania wolnosci i praw czlowieka i obywatela w Polsce. Rzecznik nie 
pelni jednak wylacznie roli „skrzynki na listy” i niektóre zagadnienia podejmuje z 
wlasnej inicjatywy, w sensie generalnym, wykorzystujac po temu szeroka game 
przyslugujacych mu srodków prawnych, w tym miedzy innymi wizytacje 
przeprowadzane w reprezentatywnej liczbie okreslonych jednostek organizacyjnych.   

 
Ujmujac rzecz statystycznie w 2003 r. Rzecznik skierowal 294 wystapienia 

problemowe (w tym 104 o podjecie inicjatywy prawodawczej), 14 wniosków do 
Trybunalu Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodnosci przepisów z aktami 
wyzszego rzedu oraz 9 zawiadomien o przystapieniu do postepowania ze skargi 
konstytucyjnej, 3 pytania prawne jak równiez 29 rewizji nadzwyczajnych do Sadu 
Najwyzszego2, 7 skarg do Naczelnego Sadu Administracyjnego, 47 kasacji do Sadu 
Najwyzszego w sprawach karnych i 2 wnioski do Sadu Okregowego w sprawach o 
wykroczenia.  

 
W okresie objetym Informacja rozpatrzono 38 705 nowych spraw, w tym 17 

352 z nich podjeto do prowadzenia, a w 19 875 wskazano wnioskodawcy 
przyslugujace mu srodki dzialania.  W 109 sprawach zwrócono sie o uzupelnienie 
wniosku, a 461 przekazano wedlug wlasciwosci.  

 
          Równoczesnie w Biurze RPO przyjeto 3 504 interesantów oraz przeprowadzono 
16 244 rozmowy telefoniczne, udzielajac stosownych wyjasnien i porad. Rzecznik 
ocenia, ze okolo 30 % spraw nie lezy w jego kompetencjach. Z calej reszty 30 % jest 

                                                                 
¹  Biuletyn RPO-MATERIALY  Nr 47 z 2003 r., str. 18, w dalszej czesci opracowania powolywany jako 
„Informacja za 2002 r.” lub jako „ubiegloroczna Informacja”. 
2 W zwiazku z reforma sadownictwa administracyjnego od 1. 01. 2004 r. nie przewidziano dalszego 
funkcjonowania rewizji nadzwyczajnej od wyroków Naczelnego Sadu Administracyjnego. Znoszac nadzór 
judykacyjny Sadu Najwyzszego w tym zakresie, ten srodek prawny zastapiono w dwuinstancyjnym modelu 
postepowania sadowo-administracyjnego skarga kasacyjna, do wnoszenia której (do NSA) m. in. uprawniony 
jest równiez Rzecznik Praw Obywatelskich.      



 2 

bezzasadnych, a polowa jest rozstrzygana pozytywnie dla skarzacych. Z trafiajacych 
do Rzecznika spraw – 50 % mogloby byc zalatwianych „od reki” w innych urzedach.     

 
W zaistnialych uwarunkowaniach Rzecznik zmuszony byl powrócic do 

wiodacego w ubieglorocznej Informacji problemu posiadania przez obywateli prawa 
do dobrego panstwa, które winno jednoczyc prawo do dobrej legislacji, kompetentnej i 
przyjaznej obywatelowi administracji oraz niezaleznego i niezawislego, sprawnego 
sadownictwa. Postulaty te zachowuja walor aktualnosci równiez w roku 2003. 
Rozchwianie miedzy wzorcem okreslonym w art. 2 Konstytucji, kwalifikujacym 
Rzeczpospolita Polska jako demokratyczne panstwo prawne urzeczywistniajace 
zasade sprawiedliwosci spolecznej, a praktyka dnia codziennego jest nadal znaczace. Z 
obserwatorium Rzecznika przyklady z tego zakresu widac jak na dloni. Idealny model 
normatywny, sankcjonowany przepisami Konstytucji, jest negatywnie weryfikowany 
poprzez konkretne, a sprzeczne z nim dzialania i zaniechania organów wladzy 
publicznej i – co trzeba wyraznie nadmienic – takze przez samych obywateli.  
 
W Informacji za 2003 r. podkreslono zatem w szczególnosci, ze:  
 
1. Proces stanowienia prawa wymaga zdecydowanej reformy. Tworzone w 
nadmiarze i pospiechu akty prawne sa pelne róznych uchybien, powodujacych 
trudnosci w ich stosowaniu. Inflacja przepisów wplywa na dezorganizacje zycia 
publicznego, poniewaz obywatele i inne podmioty  nie sa w stanie przestrzegac norm, 
z którymi – z uwagi na ich wielosc – w praktyce nie maja szans nawet sie zapoznac. 
Szczególnej troski – na wszystkich poziomach prawodawstwa – wymaga 
dostosowywanie polskiego porzadku prawnego do norm obowiazujacych w Unii 
Europejskiej, której od 1 maja 2004 r. stalismy sie pelnoprawnym czlonkiem.  

 
2. Dalszego doskonalenia wymaga przejrzystosc zycia publicznego. Srodkiem 
sluzacym temu celowi nieodmiennie powinna byc ustawa o dostepie do informacji 
publicznej oraz obiektywne funkcjonowanie srodków masowego przekazu, 
przeciwdzialajace rozpowszechniajacemu sie zjawisku korupcji. Wolnosc i 
niezaleznosc wszystkich mediów w tym zakresie jest nie do przecenienia. Budowa 
panstwa prawnego wymaga szczególnie silnej troski o przestrzeganie i umacnianie 
wolnosc mediów, o ich pluralizm polityczny, o wolnosc slowa pracujacych w mediach 
dziennikarzy. Wszelkie próby ograniczania tej wolnosci powinny byc od razu 
likwidowane, nie zapominajac oczywiscie o koniecznej odpowiedzialnosci za slowo.  
 
3. Nadal wiele do zyczenia pozostawia funkcjonowanie administracji publicznej. 
Konsekwentnie przestrzegac nalezy, by sprawy obywateli byly zalatwiane w urzedach 
w sposób rzetelny i bezstronny oraz w rozsadnym, wyznaczonym przepisami Kodeksu 
postepowania administracyjnego czasie, z traktowanym jako regula prawem do 
otrzymania uzasadnienia decyzji administracyjnej. Aktualne pozostaja sformulowane 
w poprzedniej Informacji wnioski co do potrzeby wdrozenia postanowien 
Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji. Kazdy urzad i jego pracowników winna 
cechowac kompetencja i przyjazny stosunek do obywateli.  
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4. Doskonaleniu powinna podlegac dzialalnosc wymiaru sprawiedliwosci. 
Obecnie w wielu wypadkach czas trwania poszczególnych spraw narusza 
zagwarantowane w art. 45 ust. 1 Konstytucji prawo do rozpatrzenia sprawy bez 
nieuzasadnionej zwloki oraz wiazace Polske normy traktatowe, wyrazone w art. 6 
Konwencji o Ochronie Praw Czlowieka i Podstawowych Wolnosci jak równiez w art. 
14 Miedzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych Za szczególnie 
niepokojacy skutek tej przewleklosci uznac nalezy przedawnienie karalnosci w 
niektórych sprawach karnych oraz ciagnace sie latami sprawy cywilne. Powraca 
problem wprowadzenia do polskiego porzadku prawnego srodka odwolawczego w 
przypadku przewleklego procesu. Dotychczasowe uwagi Rzecznika do 
proponowanych w projekcie normujacej te kwestie ustawy byly krytyczne, chociaz 
sam kierunek zmian zasluguje na aprobate. Podobny w istocie postulat nasuwa sie na 
tle postanowienia Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 12 marca 2003 r. W 
postanowieniu tym zasygnalizowano Sejmowi niezbednosc podjecia dzialan 
ustawodawczych w celu zapewnienia, wyeliminowanej w tymze roku z obrotu 
prawnego, ochrony przed orzeczeniami sadowymi naruszajacymi wolnosci i prawa 
obywateli w sprawach cywilnych. Jak dotychczas ochrona taka nie zostala 
przywrócona, pomimo tego, ze „skarga w obronie prawa” jest bardzo potrzebna. Pilnej 
reformy instytucjonalnej wymaga prokuratura.   

 
5. Nadal musi wzrastac aktywnosc obywatelska, traktowana jako najlepszy srodek 
przeciwdzialania bezradnosci i marginalizacji spolecznej, bedacej najczesciej skutkiem 
rosnacego bezrobocia, generujacego ludzka biede i nieszczescie. Rzecznik 
nieodmiennie deklaruje wieloplaszczyznowa pomoc organizacjom obywatelskim w 
ramach prowadzonych przez siebie licznych programów aktywizacyjnych, takich jak: 
„Ruch przeciw bezradnosci spolecznej”, „Edukacja dla rozwoju”, „Pro Publico Bono”, 
„Spoleczenstwo obywatelskie na rzecz prawa dostepu do informacji publicznej”, 
„Poradnictwo obywatelskie i prawne”. Na podkreslenie zasluguje tu systematycznie 
rozwijajaca sie siec uniwersyteckich poradni prawnych (popularnie nazywanych 
„klinikami prawa”), swiadczacych nieodplatnie uslugi dla osób, którym kondycja 
materialna i sprzegnieta z nia najczesciej niezaradnosc nie pozwala na skorzystanie z 
pomocy adwokata lub radcy prawnego.  
 
6. Problem   sanacji rynku pracy wobec utrzymujacego sie bardzo wysokiego, 
oscylujacego wokól 20 %, poziomu bezrobocia nadal ma wymiar kluczowy i wymaga 
spójnych dzialan ze strony wladz publicznych, pracodawców i zwiazków 
zawodowych. W okresie ostatnich pieciu lat w co drugiej rodzinie ktos w wieku 
produkcyjnym nie mial pracy. Obecnie w takiej sytuacji jest 33 % rodzin. To co 
prawda mniej niz rok temu (wtedy taki stan wykazano u 37 % badanych), ale ta 
poprawa ma jedynie wymiar formalny i nie moze cieszyc. Konsekwencje 
pozostawania bez pracy sa bowiem daleko bardziej negatywne (ale nie tylko dla 
rodzin) i to we wszystkich wymiarach (takze pozaekonomicznym) zycia spolecznego. 
Bezrobocie stanowi pozywke dla róznych patologii – przykladowo: przestepczosci, 
przymuszania do pracy dzieci, alkoholizmu, narkomanii, prostytucji. Niszczy psychike 
dotknietych nim ludzi, czyniac ich bezwolnymi wobec tego zjawiska, poglebiajac 
niemoc i apatie.   Wobec pozostajacych w zatrudnieniu niebezpieczna tendencja staje 
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sie lamanie przepisów bezpieczenstwa i higieny pracy oraz uchylanie sie 
pracodawców od zaplaty za prace juz wykonana. Niepokój budzi wzrost 
niewykonanych wyroków i ugód zawartych przed sadami pracy. Obecnie 
przestepstwem jest tylko niewykonanie wyroku przywracajacego pracownika do 
pracy. Rzecznik podziela poglad Glównego Inspektora Pracy, iz warto sie zastanowic, 
czy nie rozszerzyc tej normy na wszystkie niewykonane przez pracodawce 
prawomocne wyroki sadu pracy, zwlaszcza zasadzajace swiadczenia pieniezne. 
Zaniechanie pracodawcy w tym zakresie stanowi o braku elementarnego szacunku dla 
porzadku prawnego i razaco narusza godnosc pracownika.     
 
7. Obok utrzymujacego sie na wysokim poziomie bezrobocia nasilily sie 
perturbacje w szeroko pojmowanym systemie ochrony zdrowia. Dekompozycja tego 
systemu kwalifikuje sie jako jedna z najbardziej dolegliwych bolaczek spolecznych. 
Niewystarczajacy i w wielu wypadkach utrudniony jest dostep do swiadczen 
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Wrecz dramatyczna stala sie sytuacja 
finansowa znacznej czesci publicznych zakladów opieki zdrowotnej. Nie sprawdzily 
sie rozwiazania ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu 
Zdrowia, poddane totalnej krytyce przez Trybunal Konstytucyjny i majace zostac 
wyeliminowane z obrotu prawnego z dniem 31 grudnia 2004 r. Mnoza sie bledy w 
sztuce lekarskiej, a opatrznie pojmowana solidarnosc srodowiska utrudnia 
poszkodowanym dochodzenie roszczen. Te nasilajace sie niepokojace zjawiska 
sklonily Rzecznika Praw Obywatelskich do wyodrebnienia w strukturze podleglego 
mu Biura nowej jednostki organizacyjnej, zajmujacej  sie – najogólniej mówiac – 
przestrzeganiem praw pacjentów oraz praw personelu medycznego sluzby zdrowia. 
 
8. Brak stabilnosci rozwiazan cechuje sfere szeroko pojmo wanego prawa do 
zabezpieczenia spolecznego, z której pochodzi bardzo wiele skarg kierowanych do 
Rzecznika. Spoleczny sprzeciw budza w szczególnosci dzialania zmierzajace do 
weryfikacji juz przyznanych swiadczen rentowych, ich odbierania, zawieszania albo 
zmniejszania wysokosci. Generalnie zabiegi te sa traktowane przez 
swiadczeniobiorców jako „zamach” na prawa przez nich slusznie nabyte. Na realizacje 
oczekuja zglaszane wczesniej przez Rzecznika problemy braku uregulowania tzw. 
zastepczego wynagrodzenia (zastepczej podstawy wymiaru skladek na ubezpieczenie 
spoleczne) w wysokosci najnizszego wynagrodzenia. Dotyczy to pracowników 
zatrudnionych w pelnym wymiarze czasu pracy za okresy ubezpieczenia, w których 
nie mozna wskazac faktycznej podstawy wymiaru skladek z uwagi na brak 
dokumentacji placowej. Utrzymuja sie trudnosci z finansowaniem srodków pomocy 
spolecznej, które sa nadal niewystarczajace w stosunku do istniejacych potrzeb. 
 
9. Usytuowanie problematyki dziecka i rodziny w róznych resortach stawia pod 
znakiem zapytania skutecznosc prowadzenia przez wladze publiczne polityki 
prorodzinnej. Pomijanie w róznych przedsiewzieciach, w tym legislacyjnych, 
pozytywnych cech rodziny wyklucza w nastepstwie precyzyjne okreslenie funkcji 
zwiazanych z wychowaniem dzieci, opieka nad ludzmi starymi i niepelnosprawnymi 
w rodzinie oraz dzieci nad rodzicami.. W swietle tych uwarunkowan zasadnym jest 
ponowienie postulatu wyodrebnienia w strukturze rzadu resoru wlasciwego w 



 5 

sprawach rodziny. Stalego monitorowania wymaga problem przemocy w rodzinie oraz 
ochrony dzieci i mlodziezy przed promocja przemocy, wulgarnosci i przekazami 
obscenicznymi w srodkach masowego przekazu.  
 
10. Szczególnie liczne braki wystepuja w prawie oswiatowym. Nie zostala 
wypracowana wizja edukacyjna dotyczaca wszystkich poziomów ksztalcenia. 
Aktualne jest wlasciwe okreslenie w przepisach prawa demokratycznych procedur 
wyboru i pelnienia funkcji przez reprezentacje rodziców w szkole oraz wypelnianie 
martwych zapisów o powolaniu rad oswiatowych na szczeblach samorzadu 
terytorialnego Nadal masowo likwidowane sa (ze wzgledów ekonomicznych) male 
szkoly, chociaz na obszarach wiejskich stanowia one najczesciej jedyny osrodek zycia 
spolecznego. Oczekiwane jest przez Rzecznika ustanowienie nowego Prawa o 
szkolnictwie wyzszym          
 
11. W Polsce brak jest rozwiazan systemowych w zakresie budownictwa 
socjalnego. Uniemozliwia to skuteczna pomoc ze strony wladz publicznych osobom 
dotknietym pietnem bezdomnosci. Zawile i niespójne sa przepisy dotyczace 
przyznawania dodatków mieszkaniowych, podobnie jak przepisy odnoszace sie do 
spóldzielni mieszkaniowych. Od wielu lat niska jakosc jest charakterystyczna cecha 
ustawicznie modyfikowanych unormowan ksztaltujacych zaspakajanie potrzeb 
mieszkaniowych zolnierzy zawodowych i funkcjonariuszy innych, tzw. sluzb 
mundurowych. Nie zostaly, jak dotychczas zakonczone prace nad regulacjami 
dotyczacymi zasady rozliczen kosztów zuzycia wody i odprowadzania scieków 
pomiedzy wlascicielami budynków a osobami zajmujacymi w nich poszczególne 
lokale. Wadliwy jest mechanizm zatwierdzania obowiazujacych w tym zakresie taryf. 
 
12. W zakresie obrotu nieruchomosciami i ochrony wlasnosci, a takze prywatyzacji 
i reprywatyzacji Rzecznik reagowal na przedstawiane problemy za pomoca 
przyslugujacych mu srodków prawnych, w tym poprzez wnioski do Trybunalu 
Konstytucyjnego, przystepowanie do skarg konstytucyjnych, zaskarzanie decyzji i 
udzial w postepowaniach sadowo – administracyjnych oraz w drodze wystapien 
generalnych i wniosków (opinii) legislacyjnych. Rzecznik odnotowal takze, ze 
propozycje rekompensat dla osób, które zostaly pozbawione po II wojnie swiatowej 
mienia polozonego na tzw. Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej wywolaly 
powazne kontrowersje w toku prac sejmowych, co do ich zgodnosci z 
konstytucyjnymi gwarancjami ochrony praw majatkowych. Problem ten bedzie 
pozostawal w stalym zainteresowaniu Rzecznika, bowiem jego rozstrzygniecie moze 
miec wrecz precedensowe znaczenie dla bardziej ogólnego zagadnienia 
reprywatyzacji. W aspekcie szczególowym dotyczy to podjecia obslugi zobowiazan, 
wynikajacych z emitowanych przez panstwo przed 1 wrzesnia 1939 r. papierów 
wartosciowych,  pozostajacych nadal w dyspozycji niektórych obywateli. 
 
13. Niewystarczajaca jest ochrona konsumencka, pomimo sieci organów (w tym 
takze spolecznego dzialania) wyspecjalizowanych w tej ochronie. Nadal, mimo 
wczesniejszych sygnalizacji Rzecznika Praw Obywatelskich, dzialaja bezkarnie rózni 
przedsiebiorcy, którzy wypracowanymi metodami socjotechnicznymi doprowadzaja 
licznych, czesto niezamoznych, obywateli do niekorzystnego rozporzadzenia swoim 
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mieniem (haslo „cenna nagroda”, kredyt w systemie „argentynskim”). Wymaga 
przeanalizowania sprawa posrednictwa róznych podmiotów  na rzecz banków w 
zakresie udzielania kredytów w systemie ratalnym. Zjawisko to jest bowiem bardzo 
rozpowszechnione, pomimo nieuregulowania w Prawie bankowym. Skargi obywateli 
dotyczyly tez pobierania przez pobierania przez banki róznego rodzaju dodatkowych 
oplat. Odradza sie lichwa. Znaczacy liczbowo wymiar mialy sygnalizacje obywateli 
wadliwego prawnie, a ponadto bezwzglednego dzialania firm windykacyjnych. Wiele 
zastrzezen budzi funkcjonowanie zakladów ubezpieczen, zwlaszcza co do zanizania 
wyplacanych przez  nie odszkodowan. Jako odrebny problem kwalifikowano ochrone  
odbiorców uslug telekomunikacyjnych.        
 
14. Liczne watpliwosci zglaszal Rzecznik w zakresie nakladania podatków,  innych 
danin publicznych i róznych oplat, okreslania podmiotów i przedmiotów 
opodatkowania oraz stawek podatkowych, a takze zasad i trybu przyznawania ulg i 
umorzen jak równiez kategorii podmiotów zwolnionych od tych swiadczen. Mimo 
uplywu ponad szesciu lat od wejscia w zycie Konstytucji nie wszystkie przepisy prawa 
z tych dziedzin zostaly przystosowane do wymogów art. 217 i art. 92 Ustawy 
Zasadniczej. W szczególnosci prawo daninowe nadal cechuje, oprócz innych wad, 
niepewnosc i nieprzewidywalnosc  rozwiazan.  

 
15. Generalnie pozytywna ocena reakcji prokuratury i policji na sygnalizowane 
przez Rzecznika Praw Obywatelskich nieprawidlowosci i naruszenia prawa w 
dzialalnosci tych organów nie moze przeslaniac problemu spolecznego poczucia 
powszechnego zagrozenia przestepczoscia. Dotyczy to zarówno popelniania 
stosunkowo drobnych przestepstw (glównie kradziezy), jak i tych najpowazniejszych 
(zabójstw, gwaltów, porwan, wymuszen tzw. haraczy), dokonywanych z reguly przez 
zorganizowane grupy przestepcze. Obywatele w kierowanych do Rzecznika listach 
domagaja sie szybkich i skutecznych dzialan organów scigania, które to postulaty nie 
zawsze zostaja spelnione. Przyczyn takiego stanu rzeczy nalezy upatrywac nie tylko w 
niedostatkach materialnych i organizacyjnych z jakimi od lat borykaja sie organy 
prokuratury i policji, ale takze w braku upowszechnienia lokalnych inicjatyw 
spolecznych wspierajacych dzial ania tych organów. Wciaz istnieje, akcentowana w 
poprzedniej Informacji, potrzeba podjecia lub kontynuowania prac legislacyjnych w 
celu dostosowania instytucji szeroko rozumianego prawa karnego do wymogów 
okreslonych w aktach normatywnych ratyfikowanych przez Polske i wykonania 
zalecen Komitetu Praw Czlowieka – sformulowanych pod adresem Rzadu 
Rzeczypospolitej Polskiej. Dotyczy to w szczególnosci wzmocnienia pozycji osób 
pokrzywdzonych w procesie karnym oraz zapewnienia im nalezytej ochrony i 
mozliwosci uzyskania zadoscuczynienia. Nalezaloby przyspieszyc prace nad 
projektem ustawy o panstwowym funduszu kompensacyjnym. Nadal szczególny 
niepokój budzi fakt, iz sprawy dotyczace wypadków drogowych, w wyniku których 
pokrzywdzony poniósl smierc lub doznal ciezkiego uszczerbku na zdrowiu oraz 
sprawy majace za przedmiot bledy w sztuce lekarskiej  –  doniosle z punktu widzenia 
ochrony konstytucyjnych wartosci zycia i zdrowia – sa prowadzone przez 
prokuratorów bez nalezytej starannosci i poszanowania praw osób pokrzywdzonych.   
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Poglebiaja sie niedostatki polskiego systemu penitencjarnego. Swiadczy o tym przede 
wszystkim utrzymujace sie od 2000 r. na poziomie 16 – 19 % przekroczenie 
dopuszczalnej pojemnosci aresztów sledczych i zakladów karnych. Do blisko 31 
tysiecy wzrosla na koniec 2002 roku liczba odroczen wykonania kar pozbawienia 
wolnosci. W tych warunkach oraz przy uwzglednieniu bezczynnosci osadzonych 
trudno zapobiegac ich dalszej demoralizacji oraz prowadzic resocjalizacje. Wzrasta 
liczba kar pozbawienia wolnosci, które nie sa wykonywane. W dniu 31 grudnia 2003 r. 
na wykonanie oczekiwalo 35 221 kar dotyczacych 31 092 osób, w tej samej dacie od 
odbycia kary uchylalo sie 25 576 skazanych. Wykonywanie kary pozbawienia 
wolnosci jest kosztowne, a zarazem malo skuteczne z punktu widzenia ograniczenia i 
przeciwdzialania przestepczosci. Dlatego szczególnie cenne w swiadomosci 
spolecznej staje sie uznanie prawidlowosci, iz jest liczna grupa sprawców przestepstw, 
którzy potrafia odkupic swoja wine i wykazac poprawe w spolecznosci ludzi wolnych. 
Takiej racjonalizacji polskiej polityki kryminalnej sprzyja obowiazujacy Kodeks 
karny, który pozwala przeniesc punkt ciezkosci z kary pozbawienia wolnosci na 
stosowanie tanszych i skuteczniejszych kar nieizolacyjnych (a zwlaszcza srodków 
probacyjnych). 
  
17. Miniony rok byl kolejnym niezwykle trudnym dla zolnierzy zawodowych. 
Likwidacja wielu garnizonów i jednostek wojskowych powodowala uzasadniona 
frustracje i obawy kadry co do dalszych perspektyw pelnienia sluzby. Zaistniala 
sytuacje potegowala swiadomosc o praktycznie nie dzialajacym systemie pomocy w 
przystosowaniu do dalszego zycia po zwolnieniu ze sluzby. Byli zolnierze zawodowi 
w wielu wypadkach nie moga odnalezc sie na cywilnym rynku pracy. W niektórych 
jednostkach wojskowych odrodzilo sie, jakkolwiek z mniejszym nasileniem i 
najczesciej w zmienionych formach naganne zjawisko nieformalnych praktyk 
dyscyplinarnych, potocznie okreslanych mianem „fali”. Nadal krytykowane jest 
pobiezne badanie poborowych, przeciazenie dodatkowymi obowiazkami, pelnienie 
sluzby z dala od miejsca zamieszkania  oraz stan higieny osobistej. Analiza skarg 
policjantów i pozostalych funkcjonariuszy sluzb mundurowych swiadczy o tym, iz 
poglebia sie problem nie respektowania przez przelozonych praw tej grupy 
zawodowej, zawartych w przepisach pragmatycznych, w tym roli i uprawnien 
dzialaczy zwiazkowych. Dochodzilo do przedmiotowego traktowania podwladnych, 
naruszania ich godnosci osobistej, a nawet przypadków znecania sie psychicznego. 
Wspólna bolaczka srodowisk mundurowych sa warunki socjalne, spowodowane m.in. 
skromnymi uposazeniami i nie dotrzymywaniem przez decydentów zapowiedzi ich 
podwyzek.         
 
18. Korespondencje przesylana do Rzecznika trudno uznac za odzwierciedlajaca 
problemy osób nalezacych do grup mniejszosci narodowych i etnicznych. Do 
Rzecznika pisza bowiem tylko ci, którzy o nim wiedza i oczekuja pomocy. Zwraca 
uwage wyjatkowo mala, w stosunku do wszystkich przesylanych do Rzecznika listów, 
ilosc skarg dotyczacych przejawów dyskryminacji ze wzgledu na przynaleznosc do 
innego narodu niz polski, a takze ekscesów swiadczacych o nietolerancji. W swietle 
tych okolicznosci pozytywnie na ogól nalezy ocenic polityke organów wladz 
publicznych do zachowania praw do wlasnej kultury, tradycji i jezyka ojczystego 
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mniejszosci narodowych i etnicznych. Stan zaawansowania prac nad projektem 
oczekiwanej od dawna w tym zakresie ustawy budzi nadzieje na szanse wejscia jej w 
zycie w stosunkowo niedlugim czasie. Pozwoli to niewatpliwie na wzmocnienie 
gwarancji prawnych dla tej grupy obywateli polskich. Wymaga tego w szczególnosci, 
sygnalizowane przez Rzecznika od lat polozenie Romów, a zwlaszcza zaliczanej do tej 
mniejszosci grupy „Bergitka Roma”.    
 
19. Uregulowania ustaw z dnia 13 czerwca 2003 r.: o cudzoziemcach oraz o 
udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowia 
kolejny znaczacy krok ku pelnemu dostosowaniu do standardów unijnych. Podkreslic 
nalezy, ze sa one znacznie korzystniejsze dla zainteresowanych m. in. poprzez 
wprowadzenie wielu nowych instytucji, np. pobytu tolerowanego. Z uwagi na 
stosunkowo krótki okres funkcjonowania nowych przepisów (obie ustawy weszly w 
zycie z dniem 13 wrzesnia 2003 r.) jest za wczesnie na pelna ocene ich przydatnosci i 
skutecznosci. Dla obronców praw czlowieka istotne wyzwanie stanowi przestrzeganie 
tych praw w sytuacjach ekstremalnych, spowodowanych na przyklad dzialaniami 
wojennymi, czy tez zblizonych do wojennych, skutkujacych zwiekszonym naplywem 
uchodzców – co zostalo juz wczesniej zasygnalizowane we wnioskach 
zamieszczonych w Informacji za 2002 rok.  
 
20. W 2003 r. ozywione byly kontakty Rzecznika na forum miedzynarodowym. Z 
najbardziej istotnych przedsiewziec nalezy wskazac, iz Rzecznik byl inicjatorem i 
faktycznym projektodawca „Miedzynarodowej Karty Skutecznego Ombudsmana”, 
która spotkala sie z zyczliwym przyjeciem w instytucjach obronców praw czlowieka. 
Chodzi o minimum warunków, które musi spelniac okreslona instytucja, aby byc 
uznana za urzad ombudsmana. Ma to byc równiez rodzaj wzorca sluzacego jako model 
panstwom dopiero tworzacym instytucje demokratyczne. Interesujacym bylo 
przeprowadzone 7 – 8 kwietnia 2003 roku w Atenach seminarium narodowych 
ombudsmanów  z  panstw nalezacych do Unii Europejskiej, w którym polski Rzecznik 
uczestniczyl jako jedyny ombudsman spoza  Wspólnoty.  W dniach 29 – 30 maja 2003 
r. odbyla sie w Warszawie miedzynarodowa konferencja pod haslem „Ombudsman a 
prawo Unii Europejskiej”, na której omówiono zagadnienia praw cudzoziemców, 
dostepu do informacji oraz pozycji ombudsmana w kontekscie prac nad projektem 
konstytucji europejskiej. Rzecznik uczestniczyl takze w odbywajacych sie cyklicznie 
posiedzeniach Zarzadu Europejskiego Instytutu Ombudsmana, którego jest 
wiceprezydentem. Z kolei Zastepca Rzecznika w dniach  30 marca – 18 kwietnia  
2003 roku wystapil w roli konsultanta w projekcie UNDP pomocy dla instytucji 
Ombudsmana Republiki Kirgistanu. W sumie Rzecznik, jego zastepcy oraz 
pracownicy Biura RPO czynnie uczestniczyli w niemalze piecdziesieciu 
konferencjach, sympozjach i spotkaniach, przeprowadzonych w kraju z udzialem 
przedstawicieli panstw obcych i za granica.     
 
21. Podobnie jak w latach ubieglych Rzecznik reagowal na stwierdzone naruszenia 
prawa i nabrzmiale problemy spoleczne, wykorzystujac szeroko przyslugujace mu 
srodki prawne. Rozwijal takze wspóldzialanie z organizacjami spolecznymi i ruchami 
obywatelskimi na rzecz ochrony wolnosci i praw czlowieka i obywatela. Rzecznik bral 
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równiez czynny udzial w integracji panstw Europy. Ta integracja musi byc oparta o 
wspólny dla nas wszystkich system wartosci, system, w którym czlowiek jest zawsze 
celem dzialania wladzy publicznej i nigdy nie powinien byc traktowany 
przedmiotowo, jako srodek do uzyskania okreslonych rezultatów. W cywilizacji 
europejskiej godnosc ludzka to dobro zaslugujace na ochrone i promocje.3 Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza w art. 30, ze „Przyrodzona i niezbywalna godnosc 
czlowieka stanowi zródlo wolnosci i praw czlowieka i obywatela. Jest ona 
nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiazkiem wladz publicznych.”. W 
swoich dzialaniach w 2003 r. Rzecznik Praw Obywatelskich nieodmiennie dazyl, by 
wladze publiczne przestrzegaly tej konstytucyjnej dyrektywy.     
 

                                                                 
3 Ks. prof. R. Sobanski: „Normatywnosc godnosci czlowieka” {w} „Godnosc czlowieka a prawa ekonomiczne i 
socjalne”,  Ksiega Jubileuszowa wydana w pietnasta rocznice ustanowienia Rzecznika Praw Obywatelskich, 
wyd. BRPO, Warszawa 2003, str. 19.  
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Dane informacyjno-statystyczne 

Wplyw spraw do Rzecznika Praw Obywatelskich 

 
 2002 

1.01. – 31.12.  

2003 

1.01. – 31.12.  

 

Caly okres 
funkcjonowania 
instytucji RPO 

(1.01.1988 – 31.12.2003 
 

Wplyw ogólem 
w tym: 

52 091  55 286  699 186  

nowe sprawy 30 573 32 016 463 257  
Liczba odpowiedzi  
na wystapienia 
Rzecznika 

22 089 22 678 225 707  

 
W Biurze RPO przyjeto 3 504 interesantów oraz przeprowadzono 16 244 rozmów telefonicznych, udzielajac 
wyjasnien i porad. 
 
W 2003 r. Rzecznik Praw Obywatelskich skierowal: 

1)  wystapien problemowych 
– w tym o podjecie inicjatywy prawodawczej 

– 
–  

294 
104 

2)  wniosków do Trybunalu Konstytucyjnego o stwierdzenie 
niezgodnosci przepisów z aktem wyzszego rzedu 

 
–  

 
14 

3)  pytan prawnych do Sadu Najwyzszego –  3 
4)  skarg do Naczelnego Sadu Administracyjnego –  7 
5)  zawiadomien do Trybunalu Konstytucyjnego 

o przystapieniu do postepowania ze skargi konstytucyjnej  
 

–  
 

9 
6)  rewizji nadzwyczajnych –  29 
7)  kasacji – 47 
8)  pozostale  

− wniosek do Sadu Okregowego w sprawach 
o wykroczenia 

 
– 
 

 
2 
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Sprawy indywidualne podjete do prowadzenia 

 

W okresie objetym Informacja rozpatrzono 38 705 nowych spraw indywidualnych, w tym: 

– podjeto do prowadzenia 
w tym, w ramach wystapienia o charakterze 
generalnym 

17 352 sprawy 
 
   1 446 spraw 

– wskazano wnioskodawcy przyslugujace mu 
srodki dzialania 

 
19 875 spraw 

– przekazano wniosek wg wlasciwosci      461 spraw 
– zwrócono sie o uzupelnienie wniosku      109 spraw 
– nie podjeto∗       908 spraw 

 

Zakonczono postepowanie w 14 732 sprawach podjetych. 
 

Sposród 14 732 spraw zakonczonych: 

1. uzyskano rozwiazanie pozytywne w 21,0% 
2. odstapiono od dalszego prowadzenia sprawy 

ze wzgledu na:  
 

 –  toczace sie postepowanie w sprawie w   7,2% 
 –  uplyw czasu w   0,2 
 –  nieodwracalne skutki prawne w   0,4% 
 –  inne wzgledy objektywne w   9,1% 
3. nie uzyskano rozwiazania pozytywnego 

ze wzgledu na: 
 

 –  niepotwierdzenie sie zarzutu w 58,6% 
 –  nieuwzglednienie wystapienia RPO w   3,1% 
 –  z powodu wyczerpania przez RPO 

mozliwosci dzialania 
w   0,4% 

 

Okreslenie „rozwiazanie pozytywne” oznacza rozwiazanie indywidualnego problemu zgodnie z oczekiwaniem 
wnioskodawcy. 
 

 

 

 

 

                                                                 
∗   Przekazane Rzecznikowi do wiadomosci wystapienia kierowane do innych organów i  pisma 
niezrozumialej tresci. 
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Przedmiot nowych spraw (wniosków) w 2003 r. (32  016 – 100%) 

 

Prawo konstytucyjne i miedzynarodowe  2,9% 

Prawo karne  18,7% 

Zabezpieczenie spoleczne 17,8% 

Prawo cywilne i gospodarka nieruchomosciami  11,0% 

Prawo administracyjne i sprawy mieszkaniowe  10,1% 

Prawo gospodarcze, daniny publiczne, ochrona praw 
konsumenta 

12,3% 

Prawo karne wykonawcze 7,3% 

Prawo pracy 7,5% 

Prawa zolnierzy i funkcjonariuszy sluzb publicznych 
i cudzoziemców 

2,4% 

Administracja lokalna, mniejszosci narodowe 
i wspólpraca z organizacjami spolecznymi 

2,8% 

Prawo rodzinne i ochrona praw osób niepelnosprawnych 4,0% 

Ochrona zdrowia 2,1% 

Ochrona praw cudzoziemców i mniejszosci narodowych 0,1% 

Inne 1,0% 
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Spis tresci  
Informacji Rzecznika Praw Obywatelskich 

za 2003 rok 
 
 
1.  Wprowadzenie 

2.  Wykorzystywanie przez Rzecznika Praw Obywatelskich srodków  

     interwencji dla usuwania nieprawidlowosci w procesie tworzenia 

     i stosowania prawa   

3.  Prawo do sadu i wlasciwej procedury prawnej  

A.  Problemy o charakterze generalnym  

B. Prawo do wlasciwej procedury – w praktyce orzeczniczej  

C. Prawo do sadu – sfera prawa cywilnego  

D. Przewleklosc postepowania sadowego w sprawach z zakresu  

     ubezpieczen spolecznych  

E. Przewleklosc postepowan dyscyplinarnych prowadzonych przeciwko  

     prokuratorom i wylaczenie ich jawnosci  

F. Nieprawidlowosci w dzialaniu sadów administracyjnych  

4.  Inne konstytucyjne prawa i wolnosci osobiste i polityczne  

A.  Sprawy z zakresu dostepu do informacji publicznej w praktyce  

     dzialania Rzecznika Praw Obywatelskich  

a. Uwagi wstepne  

b. Polskie Normy jako informacja publiczna  

c. Dostep do akt administracyjnych  

d. Wolnosc prasy a prawo karne  

e. Cenzura prewencyjna a prawo do informacji  

B. Praktyki dyskryminacyjne  

C. Nadmiernie rygorystyczne przepisy o finansowaniu wyborów  

     samorzadowych  

D. Bezczynnosc organów scigania  

E. Nieuzasadnione dzialania policji wobec kosciolów i zwiazków  

     wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej  

F. Nieuzasadnione praktyki pobierania dodatkowych oplat przez niektóre  

     Starostwa Powiatowe przy wydawaniu paszportów  
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G. Samorzady zawodowe  

5.  Ocena stanu przestrzegania prawa przez administracje lokalna  

6.  Prawo do pracy i wykonywania zawodu  

7.  Prawo do zabezpieczenia spolecznego  

A.  Prawo do emerytury i renty z funduszu ubezpieczen spolecznych  

a. Ponowne ustalenie prawa do emerytury lub renty  

b. Prawo do emerytury osób uznanych za zdolne do pracy po dluzszym  

     okresie pobierania renty  

c. Prawo do renty z tytulu niezdolnosci do pracy  

d. Wymiar emerytury lub renty  

e. Zmiana zasad zawieszalnosci emerytur i rent z moca wsteczna  

B. Swiadczenia wyjatkowe  

C. Swiadczenia chorobowe i macierzynskie  

a. Uprawnienia kobiet podejmujacych prace w okresie ciazy  

b. Podstawa wymiaru zasilku  

D. Zasady wyplaty rent z tytulu wypadków przy pracy  

E. Ubezpieczenie spoleczne rolników  

F. Zaopatrzenie inwalidów wojennych  

G. Zasilki i pomoc spoleczna  

a. Dyskryminacja osób pobierajacych dodatki pielegnacyjne  

b. Odsetki z tytulu nieterminowej wyplaty swiadczen pienieznych  

8.  Ochrona zdrowia  

A.  Prawo obywateli do ochrony zdrowia  

a. Funkcjonowanie systemu ubezpieczenia zdrowotnego  

b. Dostep do swiadczen z ubezpieczenia zdrowotnego  

c. Przestrzeganie praw pacjentów zakladów opieki zdrowotnej  

d. Przestrzeganie praw osób niepelnosprawnych  

B. Problemy sluzby zdrowia  

a. Prawa pracowników medycznych ochrony zdrowia  

b. Odpowiedzialnosc zawodowa pracowników medycznych sluzby  

     zdrowia  

9.  Ochrona praw dziecka, rodziny i osób niepelnosprawnych  
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A.  Dzialania na rzecz respektowania godnosci i podmiotowosci dziecka  

B. Obrona prawa dziecka do wychowania w rodzinie  

C. Realizacja prawa dzieci do nauki  

D. Prawa dzieci wymagajacych specjalnego traktowania oraz szczególnej  

     opieki i pomocy panstwa  

E. Ochrona praw osób niepelnosprawnych  

10. Dzialania Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz przestrzegania  

     prawa do edukacji  

11. Przestrzeganie praw obywateli w sprawach mieszkaniowych  

A.  Prawa najemców  

B. Prawa wlascicieli lokali i budynków mieszkalnych  

C. Prawa czlonków spóldzielni mieszkaniowych  

D. Prawa mieszkaniowe funkcjonariuszy sluzb mundurowych  

E. Sprzedaz lokali mieszkalnych  

F. Sprawy dostaw energii i wody  

12. Obrót nieruchomosciami i ochrona wlasnosci; Prywatyzacja  

      i reprywatyzacja  

A.  Obrót nieruchomosciami i ochrona wlasnosci  

B. Prywatyzacja i reprywatyzacja  

13. Dzialania Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz ochrony  

     srodowiska  

14. Ochrona konsumenta  

15. Problematyka danin publicznych  

16. Problematyka ruchu drogowego  

17. Bezpieczenstwo obywateli  

18. Ochrona praw pokrzywdzonych w postepowaniu karnym  

19. Wykonywanie kar i srodków karnych  

A.  Charakter wniosków skierowanych z jednostek penitencjarnych  

B. Warunki socjalno bytowe uwiezienia  
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C. Traktowanie osób pozbawionych wolnosci  

D. Opieka religijna  

E. Wykonywanie kar nieizolacyjnych; Problemy kurateli sadowej  

F. Dzialalnosc izb wytrzezwien oraz policyjnych izb zatrzyman  

20. Ochrona praw zolnierzy i funkcjonariuszy sluzb publicznych  

A.  Zawodowa i zasadnicza sluzba wojskowa oraz problemy emerytów  

     i rencistów  

a. Emeryci i rencisci  

B. Powszechny obowiazek obrony  

a. Pobór – komisje poborowe, lekarskie i sluzba zastepcza  

b. Zasadnicza sluzba wojskowa  

c. Inwalidzi wojenni i wojskowi  

d. Zolnierze – górnicy  

C. Ochrona praw funkcjonariuszy  

21. Ochrona praw mniejszosci narodowych i cudzoziemc ów  

A.  Dzialania Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz zachowania  

      i rozwoju tozsamosci narodowej i etnicznej mniejszosci  

B. Ochrona praw cudzoziemców  

22. Wspóldzialanie Rzecznika Praw Obywatelskich z organizacjami  

      obywatelskimi  

23. Dzialania Rzecznika Praw Obywatelskich zastepujace formy pracy  

     pelnomocników terenowych  

24. Wnioski  

Zalaczniki: 

     Zal. Nr 1   -  Dane informacyjno -statystyczne  

Zal. Nr 2   -  Wystapienia o charakterze ogólnym (systemowym) – art. 16  

       ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy o RPO  

Zal. Nr 3   -  Wnioski do Trybunalu Konstytucyjnego – art. 16 ust. 2 pkt 2  

       ustawy o RPO  

Zal. Nr 4   -  Zgloszenia przez RPO udzialu w sprawach skarg  

       konstytucyjnych – art. 51 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym  
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Zal. Nr 5   -  Wnioski do Sadu Najwyzszego o odpowiedz na pytanie prawne  

       – art. 16 ust. 2 pkt 4  ustawy o RPO  

Zal. Nr 6  -  Rewizje nadzwyczajne i kasacje  

Zal. Nr 7   -  Skargi do Naczelnego Sadu Administracyjnego  

Zal. Nr 8   -  Wystapienia legislacyjne  

Zal. Nr 9   -  Wizyty Rzecznika Praw Obywatelskich w terenie  

Zal. Nr 10  -  Wazniejsze konferencje i seminaria organizowane lub  

       wspólorganizowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich  

Zal. Nr 11  -  Wazniejsze dzialania Rzecznika na forum miedzynarodowym  
 

 
 
 


