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1. Wprowadzenie
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 1997 r.1 sytuuje Rzecznika Praw Obywatelskich poza klasycznym trójpodzia∏em w∏adzy, jako organ kontroli paƒstwowej i ochrony prawa. W myÊl art. 208
Konstytucji, Rzecznik stoi na stra˝y wolnoÊci i praw cz∏owieka i obywatela, okreÊlonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych, zaÊ
ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich2 nakazuje badaç, czy wskutek
dzia∏ania lub zaniechania organów, organizacji i instytucji obowiàzanych
do przestrzegania i realizacji tych praw i wolnoÊci, nie nastàpi∏o naruszenie prawa, a tak˝e zasad wspó∏˝ycia i sprawiedliwoÊci spo∏ecznej. Prawo
do ochrony przez Rzecznika majà obywatele polscy, a tak˝e osoby nie b´dàce obywatelami polskimi (cudzoziemcy, bezpaƒstwowcy), znajdujàce si´
pod w∏adzà Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie przys∏ugujàcych im wolnoÊci i praw. Rzecznik jest wi´c specyficznà instytucjà kontrolnà, której
zadaniem jest ochrona praw i wolnoÊci cz∏owieka i obywatela przed naruszaniem ich przez organy, organizacje i instytucje, w tym tak˝e przez pracodawców. Ochrona ta sprawowana jest m.in. poprzez interwencje wówczas, gdy podj´to niezgodne z prawem dzia∏anie lub decyzj´ krzywdzàcà
obywatela (cudzoziemca) i inne podmioty, albo nie podj´to dzia∏ania lub
decyzji oczekiwanej przez osob´ lub inny podmiot, chocia˝ istnia∏o po temu zobowiàzanie wynikajàce z normy prawnej. Z zakresu kompetencji,
w jakie Rzecznik zosta∏ wyposa˝ony, a konkretnie z uprawnieƒ do wnioskowania o abstrakcyjnà kontrol´ konstytucyjnoÊci norm prawnych, prawa do przystàpienia do skargi konstytucyjnej wniesionej przez obywatela,
a tak˝e z kompetencji do wskazywania w∏aÊciwym podmiotom istniejàcych
luk w prawie oraz norm pozostajàcych w kolizji z prawami obywatelskimi
i zasadami sprawiedliwoÊci spo∏ecznej – nale˝y wyprowadziç wniosek, ˝e
do Rzecznika nale˝y tak˝e ocena jakoÊci stanowionego prawa.
2. Oceniajàc z perspektywy usytuowania ustrojowego kompetencje
Rzecznika wobec innych organów w∏adzy publicznej stwierdziç nale˝y, i˝

1
2

Dz.U. Nr 78, poz. 483.
Z dnia 15 lipca 1987 r. Jednolity tekst tej ustawy zosta∏ og∏oszony w Dzienniku
Ustaw z 2001 r. Nr 14, pod poz. 147.
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majàc one charakter zewn´trzny i sprowadzajà si´ przede wszystkim do
zadaƒ natury kontrolnej, wyra˝ajàcych si´ mi´dzy innymi wystàpieniami
o charakterze generalnym, które mo˝na te˝ okreÊliç jako rekomendacje
okreÊlonego post´powania. Przestrzegajàc tych regu∏ Rzecznik bierze
udzia∏ w przygotowywaniu (g∏ównie przez organy administracji rzàdowej)
raportów sk∏adanych przez Polsk´ organizacjom mi´dzynarodowym3. Organy te niejednokrotnie wykorzystujà te˝ przy konstruowaniu takich wystàpieƒ sk∏adane w Parlamencie Informacje Roczne Rzecznika Praw Obywatelskich i sygnalizacje okreÊlonych problemów pod ich adresem.
3. W dniu 27 sierpnia 2004 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyrazi∏
zgod´ na ustanowienie przez Rzecznika Pe∏nomocnika terenowego z siedzibà we Wroc∏awiu, który kieruje statutowà jednostkà organizacyjnà
Biura Rzecznika (zespo∏em terenowym) w tym mieÊcie, z obszarem w∏aÊciwoÊci dla województw: dolnoÊlàskiego, opolskiego i lubuskiego. Spe∏niony w ten sposób zosta∏ postulat, zg∏aszany mi´dzy innymi przez Parlamentarzystów, wi´kszej dost´pnoÊci urz´du Rzecznika dla obywateli i ich
problemów. Kolejny pe∏nomocnik, tym razem z siedzibà w Gdaƒsku (dla
województw: pomorskiego, warmiƒsko-mazurskiego i zachodniopo-morskiego) zostanie ustanowiony w 2005 r., poniewa˝ Êrodki finansowe na
ten cel zosta∏y przyznane w aktualnie obowiàzujàcej ustawie bud˝etowej,
a Marsza∏ek Sejmu znowelizowa∏ w dniu 15 marca 2005 r. statut BRPO,
tworzàc kolejnà zamiejscowà jednostk´ organizacyjnà jako zaplecze dzia∏alnoÊci Pe∏nomocnika.
4. Rzecznik nie jest biernym obserwatorem procesów spo∏ecznych
i uczestniczy w nich na miar´ przys∏ugujàcych mu, szeroko skonstruowanych, prawnych Êrodków reagowania4. Zgodnie z art. 80 Konstytucji
ka˝dy ma prawo wystàpienia, na zasadach okreÊlonych w ustawie, do
Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich
wolnoÊci lub praw naruszonych przez organy w∏adzy publicznej. Wniosek
taki jest wolny od op∏at i nie wymaga nadto szczególnej formy. Rzecznik
podejmuje czynnoÊci przewidziane w ustawie, je˝eli poweêmie wiadomoÊç

Wprowadzenie

wskazujàcà na naruszenie wolnoÊci i praw cz∏owieka i obywatela (na
wniosek: obywateli lub ich organizacji, organów samorzàdów, Rzecznika
Praw Dziecka lub z w∏asnej inicjatywy, wykorzystujàc np. sygna∏y medialne).
5. W 2004 r. do Rzecznika wp∏yn´∏o 59 248 spraw, (czyli o 3 962 wi´cej ni˝ w 2003 r.), a w ca∏ym okresie funkcjonowania urz´du ponad
750 000 (dok∏adnie 758 434). Mo˝na zatem przyjàç tez´ o zwy˝kujàcej
tendencji do korzystania z pomocy Rzecznika. Co do tej liczby to nasuwa
si´ zasadnicza uwaga, ˝e zadowoleni do Rzecznika nie piszà. Aktualne
pozostaje zatem uwypuklone we wprowadzeniu do poprzednich Informacji5. pytanie na ile ustalenia i obserwacje Rzecznika mogà oddawaç rzeczywisty stan przestrzegania wolnoÊci i praw cz∏owieka i obywatela w Polsce. Rzecznik nie pe∏ni jednak wy∏àcznie roli „skrzynki na listy” i niektóre
zagadnienia podejmuje z w∏asnej inicjatywy, w sensie generalnym, wykorzystujàc po temu szerokà gam´ przys∏ugujàcych mu Êrodków prawnych,
w tym mi´dzy innymi wizytacje przeprowadzane w reprezentatywnej liczbie okreÊlonych jednostek organizacyjnych. W 2004 r. Rzecznik skierowa∏
271 wystàpienia problemowe (w tym 92 o podj´cie inicjatywy prawodawczej), 21 wniosków do Trybuna∏u Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodnoÊci przepisów z aktami wy˝szego rz´du oraz 10 zawiadomieƒ
o przystàpieniu do post´powania ze skargi konstytucyjnej, 2 pytania
prawne i 47 kasacji do Sàdu Najwy˝szego, 6 skarg kasacyjnych i 1 wniosek o wyk∏adni´ przepisów do Naczelnego Sàdu Administracyjnego, 10
skarg do wojewódzkich sàdów administracyjnych6, oraz przystàpi∏ do post´powania sàdowego w 9 sprawach. W okresie obj´tym Informacjà rozpatrzono 39 140 nowych spraw indywidualnych, z których 15 823 podj´to do prowadzenia (w tym 1 940 w ramach wystàpienia o charakterze generalnym), a w 21 819 wskazano wnioskodawcy przys∏ugujàce mu Êrodki
dzia∏ania, w 141 sprawach zwrócono si´ o uzupe∏nienie wniosku, a 431
przekazano wed∏ug w∏aÊciwoÊci7. RównoczeÊnie w Biurze RPO przyj´to
5

3

4

W tym Komitetowi Praw Cz∏owieka ONZ (por. np. przygotowanie na 82 sesj´ Komitetu {w dniach 27–28.10.2004 r.} V okresowego sprawozdania z przestrzegania
przez Polsk´ Mi´dzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych);
w BRPO przystàpiono tak˝e do tworzenia tzw. krajowego mechanizmu prewencji,
który w przysz∏oÊci b´dzie wspó∏pracowa∏ z Komitetem Zapobiegania Torturom
przy ONZ.
Na tym tle wymaga podkreÊlenia, ˝e od 6.02.2005 r. do polskiego systemu prawnego wprowadzono (w sprawach cywilnych) dwie nowe instytucje, a mianowicie:
skarg´ kasacyjnà oraz skarg´ o stwierdzenie niezgodnoÊci z prawem prawomocnego orzeczenia (nazywanà tak˝e skargà w obronie prawa). Oba te Êrodki prawne przys∏ugujà równie˝ Rzecznikowi Praw Obywatelskich.
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6

7

W okresie IV kadencji Rzecznika Informacje RPO z dzia∏alnoÊci w kolejnych latach (2000–2004) zosta∏y opublikowane w Biuletynach RPO-MAT. Nr: 43, 44, 47
i 48. Gdy chodzi o ten ostatni, to w dalszej cz´Êci opracowania jest on powo∏ywany tak˝e jako „Informacja za 2003 r.” lub jako „ubieg∏oroczna Informacja”.
W zwiàzku z reformà sàdownictwa administracyjnego od 1.01.2004 r. nie przewidziano dalszego funkcjonowania rewizji nadzwyczajnej od wyroków Naczelnego
Sàdu Administracyjnego. Znoszàc nadzór judykacyjny Sàdu Najwy˝szego w tym
zakresie, ten Êrodek prawny zastàpiono w dwuinstancyjnym modelu post´powania sàdowo-administracyjnego skargà kasacyjnà, do wnoszenia której (do NSA)
m.in. uprawniony jest równie˝ Rzecznik Praw Obywatelskich.
Na 926 spraw nie podj´tych sk∏adajà si´ wystàpienia kierowane do innych organów i pisma niezrozumia∏ej treÊci.
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4 933 interesantów oraz przeprowadzono 21 150 rozmów telefonicznych,
udzielajàc stosownych wyjaÊnieƒ i porad8. Z trafiajàcych do Rzecznika
spraw – 50% mog∏oby byç za∏atwianych „od r´ki” w innych urz´dach. Potwierdzajà to doÊwiadczenia z wyjazdów terenowych Rzecznika, w tym
w szczególnoÊci obserwacje wyniesione z ostatnich wizytacji przeprowadzonych na terenie województw Êlàskiego i pomorskiego oraz pó∏roczna
dzia∏alnoÊç ustanowionego za zgodà Sejmu Pe∏nomocnika terenowego
Rzecznika z siedzibà we Wroc∏awiu9.

8

9

Jak ju˝ podkreÊlono od 2 sierpnia 2004 r. dzia∏a Zespó∏ Terenowy we Wroc∏awiu. Do koƒca ubieg∏ego roku wp∏yw do Zespo∏u wyniós∏ 1300 spraw, z czego 70
przekazano do BRPO w Warszawie. Z ogólnej liczby 4933 interesantów w Zespole Terenowym przyj´to 1362.
Dzia∏ania Pe∏nomocnika zosta∏y przedstawione w odr´bnym 24 rozdziale opracowania. Struktur´ organizacyjnà BRPO oraz wysokoÊç Êrodków finansowych
przewidywanych na jej utrzymanie w Êwietle zadaƒ Rzecznika – omawia si´ corocznie w materia∏ach dla w∏aÊciwych komisji Sejmu i Senatu w toku prac nad
projektem ustawy bud˝etowej.

2. Reagowanie Rzecznika Praw
Obywatelskich na nieprawid∏owoÊci
w procesie tworzenia prawa
1. Polska legislacja wymaga natychmiastowych reform. Prawo utraci∏o, ze wzgl´du na iloÊç obowiàzujàcych przepisów, ich niespójnoÊç,
wieloznacznoÊç i niestabilnoÊç, funkcj´ motywujàcà podmioty do nakazanego w normach prawnych zachowania. Adresat normy prawnej nie
jest w stanie zapoznaç si´ z jej treÊcià, nie mo˝e wi´c bez pomocy fachowców, okreÊliç zakresu swoich uprawnieƒ i obowiàzków wynikajàcych z wprowadzanych do obrotu prawnego norm. Zdaniem Rzecznika
dla konwalidacji tego stanu wr´cz niezb´dne by∏oby uchwalenie ustawy o tworzeniu prawa, której znaczàcym fragmentem by∏by projekt
ustawy o Krajowej Radzie Legislacyjnej. Rada ta mia∏aby, jako cia∏o
opiniodawcze – nie ujmujàc nic z prerogatyw Sejmu i Senatu – podejmowaç trud ustosunkowania do projektów ustaw p∏ynàcych ze wszystkich organów wyposa˝onych przez Konstytucj´ w prawo inicjatywy legislacyjnej. Rzecznik stwierdzi∏, ˝e jednym z elementów poprawy tej sytuacji mog∏aby byç zmiana ustawy z 20.07.2000 r. o og∏aszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych10. Obywatele podnoszà, ˝e przy obecnej iloÊci nowych przepisów nie jest mo˝liwe pos∏ugiwanie si´ wy∏àcznie oficjalnymi publikatorami, takimi jak np. Dziennik Ustaw czy Monitor Polski. Niezb´dnym staje si´ wówczas u˝ywanie
w pracy specjalistycznych prawniczych programów komputerowych
opracowanych i sprzedawanych przez wyspecjalizowane firmy. Te jednak majà charakter wy∏àcznie informacyjny, a ich twórcy nie mogà zapewniç, ˝e treÊç aktu prawnego zamieszczonego w programie jest identyczna z treÊcià aktu prawnego og∏oszonego w jednym z dzienników
urz´dowych. Rzecznik postulowa∏ zmian´ przedmiotowej ustawy, tak
aby umo˝liwiç publikacj´ aktów prawnych w formie elektronicznej poprzez program komputerowy opracowany wspólnie przez Kancelarie

10

Dz.U. Nr 62, poz. 718 ze zm.
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Sejmu, Senatu, Prezydenta i Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególne ministerstwa11.
2. Jedynie w niewielkim stopniu hiperinflacj´ w tworzeniu norm prawnych usprawiedliwia potrzeba dostosowania naszego prawa do prawa
Unii Europejskiej. Cz´Êciej jej przyczynà sà wadliwe procedury legislacyjne, ∏atwoÊç w zmienianiu prawa, przeÊwiadczenie, ˝e zmiana normy b´dzie skutecznym lekarstwem na patologiczne zjawiska, bez zbadania, czy
przyczyna dotychczasowej nieskutecznoÊci prawa nie le˝y w braku jego
egzekucji. Wiele ustaw jest zmienianych jeszcze przed ich wejÊciem w ˝ycie, co Êwiadczy o bardzo z∏ym przygotowaniu ustawy, braku legislacyjnej
wyobraêni12. Spotykamy si´ z problemem u˝ycia niew∏aÊciwych instrumentów do realizacji zamierzonego celu. Przyk∏adem tego mo˝e byç ustawa z 28 listopada 2003 r. o Êwiadczeniach rodzinnych likwidujàca Fundusz Alimentacyjny13. Powinno si´ wymagaç od projektodawcy uzasadnienia dlaczego za∏o˝one cele nie mogà byç osiàgni´te przy zachowaniu
obowiàzujàcych przepisów. Powstaje pytanie czemu nie mo˝na uniknàç
nowelizacji przez zastosowanie wyk∏adni obowiàzujàcych przepisów
w lepszym stopniu dostosowujàcej rozumienie ich treÊci do aktualnych
potrzeb. Parlament powinien otrzymywaç z projektem ustawy dok∏adnie
przedstawione jej za∏o˝enia. Obecnie uzasadnienia projektu sprowadzajà
si´ przewa˝nie do omówienia zawartych w nich przepisów. Konieczne jest
te˝ wymaganie uzasadnienia rzeczywistych kosztów proponowanych
zmian, a tak˝e przewidywanych konsekwencji spo∏ecznych. Nie funkcjonuje nale˝ycie system oceny rezultatów proponowanych zmian. Niepokój
budzi uchwalanie przepisów, których realizacja nie ma pokrycia w bud˝e-

cie paƒstwa14. W tej sytuacji zasadne wydaje si´ przystàpienie do prac
nad ustawà o tworzeniu prawa, z ocenà mo˝liwoÊci precyzyjnego uregulowania wszystkich etapów procesu legislacyjnego i w∏àczenia do projektu
tych elementów, które ju˝ sprawdzi∏y si´ w praktycznym dzia∏aniu. Naprawa procesu prawotwórczego powinna staç wspólnym zadaniem
wszystkich si∏ politycznych, niezale˝nie od ich orientacji i bie˝àcych interesów. Jest bowiem oczywiste, i˝ z∏e prawo nie mo˝e byç prawid∏owo stosowane.
3. Rzecznik nie uczestniczy w sposób ciàg∏y i systematyczny w procesie
legislacyjnym, co nie oznacza, ˝e w ogóle nie bierze w nim udzia∏u. Klasycznym przyk∏adem wystàpienia legislacyjnego by∏ problem wprowadzenia i stosowania instytucji mediacji w post´powaniu karnym. Niektóre
proponowane przez Rzecznika rozwiàzania, dotyczàce stworzenia szerszych mechanizmów korzystania z mediacji, zosta∏y uwzgl´dnione w pracach legislacyjnych nad nowelizacjà prawa karnego i wprowadzone do
obowiàzujàcej procedury karnej. W zwiàzku z sygna∏ami, jakie kierujà do
Rzecznika mediatorzy zrzeszeni w Polskim Centrum Mediacji, wskazujàcymi na utrudnienia zwiàzane z prowadzeniem mediacji w sprawach karnych, Rzecznik zwróci∏ si´ do Ministra SprawiedliwoÊci – Prokuratora Generalnego o rozwa˝enie podj´cia dzia∏aƒ, majàcych na celu zdiagnozowanie i rozwiàzanie istotnych problemów stanowiàcych przeszkod´ w rozwoju instytucji mediacji w Polsce15, której aktualny stopieƒ wykorzystania
w praktyce, zw∏aszcza na etapie post´powania przygotowawczego, nie jest
wystarczajàcy. W obszernej odpowiedzi z dnia 29 grudnia 2004 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie SprawiedliwoÊci polemizowa∏ z ustaleniami
Rzecznika. Wydaje si´, ˝e dotychczasowe doÊwiadczenia czynià zasadne
rozwa˝enie, czy idea mediacji w polskim systemie prawnym nie powinna
zostaç zmodyfikowana, tzn. zostaç uregulowana w przepisach proceduralnych, karnych i cywilnych wed∏ug modelu, który nie wyd∏u˝a∏by post´powania, nie podnosi∏ jego kosztów i nie mia∏by znaczenia wy∏àcznie pomocniczego przy rozstrzyganiu drobnych spraw. Zdaniem Rzecznika znaczenie
mediacji w post´powaniu karnym winno rosnàç. Konieczne jest dostosowanie modelu mediacji do oczekiwaƒ wyra˝anych przez praktyków.
4. Rzecznik nie dokonuje ocen i nie formu∏uje szczegó∏owych opinii w odniesieniu do wszystkich poddanych procedurze przygotowawczej projektów

11

12

13

RPO-476337-I/04 z 24.06.2004 r. – odpowiedê Szefa Kancelarii Sejmu
z 30.08.2004 r., który poinformowa∏, ˝e w post´powaniu legislacyjnym w Sejmie
znajduje si´ rzàdowy projekt ustawy o informatyzacji dzia∏alnoÊci niektórych
podmiotów realizujàcych zadania publiczne, zawierajàcy nowelizacj´ ustawy
o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Dotyczy to np. ustawy z 20.07.2001 r. o Êwiadczeniu dla cywilnych ofiar wojny,
której termin wejÊcia w ˝ycie dwukrotnie przesuwano (ostatnio na 1.01.
2005 r.), a którà formalnie uchylono przed tà datà 31.12.2004 r. przez art. 11
ustawy z 16.12.2004 r. o rekompensacie przys∏ugujàcej w zwiàzku z odstàpieniem od waloryzacji dodatku kombatanckiego (Dz. U. Nr 281, poz. 2779).
Okaza∏o si´, ˝e utworzony w 1974 r. Fundusz z uzasadnieniem, aby pomóc
osobom uprawnionym do alimentacji w egzekucji nale˝nych im Êwiadczeƒ. jedynie w oko∏o 11% egzekwowa∏ nale˝noÊci. Zamiast wi´c wzmocniç egzekucj´,
tak˝e przez odpowiednie regulacje prawne, zlikwidowano Fundusz pozostawiajàc osoby uprawnione do alimentów bez pomocy ze strony paƒstwa. Nie jest
obowiàzkiem paƒstwa p∏acenie alimentów za zobowiàzanych, natomiast pomoc
przy ich egzekucji ju˝ takim obowiàzkiem jest niewàtpliwie.

14

15

19

Dotyczy to szczególnie niedoszacowania potrzeb pomocy spo∏ecznej. Uchwalana
co roku ustawa bud˝etowa od kilku ju˝ lat zabezpiecza w jedynie oko∏o 75%
Êrodki na pomoc spo∏ecznà.
RPO–458685–II/03 z 3.12.2004 r.
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aktów prawnych. Konstytucyjne gwarancje niezawis∏oÊci Rzecznika i niezale˝noÊci jego dzia∏aƒ nie pozwalajà ˝adnemu z organów wyposa˝onych
w prawo inicjatywy ustawodawczej16 lub uczestniczàcych w procesie prawotwórczym na ˝àdanie udzia∏u Rzecznika w tym procesie. Rzecznik samodzielnie decyduje czy w ogóle, w jakiej formie i na jakim etapie prac w∏àczy si´ do
przygotowywania konkretnego aktu prawnego bàdê zespo∏u aktów prawnych,
zw∏aszcza gdy uzna ˝e projektowana regulacja mo˝e w perspektywie godziç
w wolnoÊci i prawa cz∏owieka i obywatela. Skoncentrowanie uwagi Rzecznika
na wybranych zagadnieniach nie mo˝e byç jednak odczytywane jako milczàca aprobata Rzecznika dla innych rozwiàzaƒ projektu, w stosunku do których Rzecznik si´ nie wypowiada17. Nale˝y równolegle mieç na uwadze, ˝e
problematyka wielu projektów mo˝e – po uchwaleniu – byç przedmiotem
skarg kierowanych do Rzecznika i z tego wzgl´du zajmowanie stanowiska na
etapie prac nad projektem musi byç uznane za przedwczesne.
5. Oddzia∏ywanie Rzecznika na proces tworzenia prawa nast´puje
w drodze nie tylko inspirowania potrzeby lub ustosunkowywania si´ do
niektórych projektów, ale tak˝e, a mo˝e przede wszystkim, poprzez wnioski i przystàpienia do skarg konstytucyjnych w sprawach nale˝àcych do
w∏aÊciwoÊci Trybuna∏u Konstytucyjnego. Rzecznik jest wi´c wnioskodawcà lub co najmniej wspó∏uczestnikiem nast´pczej kontroli obowiàzujàcego prawa przez Trybuna∏ Konstytucyjny.
6. W dniu 9 wrzeÊnia 2004 r. Trybuna∏ Konstytucyjny rozpozna∏ wniosek Rzecznika w sprawie zgodnoÊci z Konstytucjà niektórych przepisów
ustawy z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, dotyczàcych op∏at abo-

16

17

Sam Rzecznik natomiast takiego prawa nie posiada, co dodatkowo chroni ten
urzàd przed polityzacjà dzia∏aƒ.
Zastrze˝enie tej treÊci powinno byç zamieszczane we wszystkich projektach opinii legislacyjnych Rzecznika, które majà charakter wystàpieƒ problemowych
o charakterze generalnym. Na marginesie nale˝y wskazaç, ˝e spoÊród 271 wystàpieƒ problemowych a˝ 92 dotyczy∏o podj´cia inicjatywy prawodawczej. Niejednokrotnie te˝ Rzecznik by∏ anga˝owany do opiniowania projektów aktów
prawnych przygotowywanych w poszczególnych resortach. Wnioski te z regu∏y
by∏y przysy∏ane przy pismach przewodnich, w których by∏a zawarta rutynowa
formu∏a, i˝ „brak uwag we wskazanym terminie zostanie potraktowany jako
uzgodnienie projektu”. Ze zwrotem tym nie mo˝na si´ zgodziç, na co Rzecznik
zwróci∏ uwag´ Prezesa Rady Ministrów w piÊmie RPO-R-071-1/04 z 3.02.
2004 r. JednoczeÊnie Rzecznik poinformowa∏ Premiera o potrzebie uczulenia
ministrów i kierowników urz´dów centralnych administracji rzàdowej na potrzeb´ ograniczonego anga˝owania urz´du Rzecznika w proces przygotowywania
projektów aktów prawnych wy∏àcznie do przypadków gdy odnoszà si´ one do
spraw dotyczàcych wprost wolnoÊci i praw cz∏owieka i obywatela oraz o zaniechanie stosowanie w pismach przewodnich do tych projektów zakwestionowanego sformu∏owania. Pismo to nie odnios∏o oczekiwanego skutku.
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namentowych za u˝ywanie odbiorników radiowych i telewizyjnych18. Op∏ata
abonamentowa charakteryzuje si´ cechami w∏aÊciwymi dla podatków.
Wszystkie istotne elementy stosunku daninowego powinny byç uregulowane w ustawie, natomiast do unormowania w drodze rozporzàdzenia mogà
zostaç przekazane tylko te sprawy, które nie majà istotnego znaczenia dla
konstrukcji danej daniny. Upowa˝nienie zawarte w art. 48 ust. 3 ustawy
o radiofonii nie spe∏nia tego wymogu, ponadto ma charakter blankietowy.
Trybuna∏ orzek∏, ˝e art. 6 ust. 2 pkt 6 ustawy o radiofonii i telewizji w zakresie, w jakim ustanawia kompetencj´ Krajowej Rad´ Radiofonii i Telewizji
do okreÊlenia op∏at abonamentowych jest niezgodny z art. 217 oraz jest
zgodny z art. 213 ust. 1 Konstytucji. Trybuna∏ orzek∏ tak˝e, ˝e art. 48
ust. 3 tej ustawy jest niezgodny z art. 92 ust. 1 i art. 217 oraz jest zgodny
z art. 213 ust. 1 Konstytucji. Zaskar˝one przepisy tracà moc obowiàzujàcà
z dniem 30 wrzeÊnia 2005 r. Op∏aty abonamentowe pobierane na podstawie przepisów wskazanych w wyroku nie podlegajà zwrotowi19.
7. W dniu 11 maja 2004 r. rozpoznany zosta∏ przez Trybuna∏ Konstytucyjny wspólny wniosek Rzecznika i Prezesa NSA20 o stwierdzenie m.in. zgodnoÊci z zasadami Konstytucji art. 24b § 1 (obejÊcie prawa podatkowego)
oraz art. 14 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa21
(wià˝àce interpretacje prawa podatkowego dokonywane przez Ministra Finansów)22. Sygnalizacja tego orzeczenia wydaje si´ potrzebna zw∏aszcza
w sytuacji, gdy – niezale˝nie od jego treÊci – ustawodawca w art. 10 ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz w art. 27
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. – Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o swobodzie
dzia∏alnoÊci gospodarczej23 zmieniajàcej art. 14 Ordynacji podatkowej nie
uwzgl´dnia poglàdów Trybuna∏u Konstytucyjnego, wyra˝onych w przedmiotowym wyroku. Pytanie dlaczego cz´Êç wyroków Trybuna∏u Konstytucyjnego
nie znajduje odpowiedniego odzwierciedlenia w dzia∏aniach legislacyjnych
jest obecnie szczególnie aktualne, a przez to obecne równie˝ w mediach24.
18
19

20
21
22

23
24

RPO-427779-V/03 z 7.01.2003; Informacja za 2003 rok, s. 19.
Wyrok Trybuna∏u Konstytucyjnego K 2/03. Wnioski niewymienione w niniejszym przeglàdzie zosta∏y zasygnalizowane w pozosta∏ych rozdzia∏ach Informacji
przy okazji omawiania poszczególnych zagadnieƒ merytorycznych.
RPO-423846-VI/02.
Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.
TreÊç wyroku Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia 11.05.2004 r. (K. 4/03), uznajàcego treÊç art. 24b § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa
za niezgodnà z zasadami wyra˝onymi w art. 2 w zwiàzku z art. 217 Konstytucji
sta∏a si´ istotnym wk∏adem do teorii prawa podatkowego.
Dz.U. Nr 173, poz. 1807 oraz 1808.
Np. wypowiedê prof. Marka Safjana Prezesa TK na ∏amach Gazety Prawnej,
Nr 68-69 z 7.04.2005 r., str. 2.
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8. W uzasadnieniu wniosku wniesionego 29 lipca 2004 r.25 do Trybuna∏u Konstytucyjnego Rzecznik stwierdzi∏, i˝ zasada natychmiastowej wykonalnoÊci nieostatecznych decyzji podatkowych w obecnym kszta∏cie
okreÊlonym w art. 224 Ordynacji podatkowej jest niezgodna z konstytucja. Natychmiastowa wykonalnoÊç decyzji nie zosta∏a bowiem w ˝aden
sposób powiàzana z koniecznoÊcià uprawdopodobnienia, ˝e zagro˝one
jest wykonanie zobowiàzania podatkowego.
9. W dniu 27 kwietnia 2004 r. Trybuna∏ Konstytucyjny uwzgl´dni∏
wniosek Rzecznika z poprzedniego roku26, wnoszàcy o uznanie niekonstytucyjnoÊci ograniczenia aktem podustawowym prawa podatników VAT
prawa do obni˝enia podatku nale˝nego oraz w sprawie przepisu ustawy
o VAT z dnia 4 grudnia 2002 r.27, stanowiàcy norm´ przerzucajàcà obowiàzki kontroli z organu podatkowego na podatnika (nabywc´).
10. Trybuna∏ Konstytucyjny w dniu 21 kwietnia 2004 r. uwzgl´dni∏
wniosek Rzecznika, z∏o˝ony w dniu 10 grudnia 2003 r., wnoszàcy o uznanie niezgodnoÊci: art. 12 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
2 paêdziernika 2003 r. o biokomponentach i paliwach ciek∏ych28 z art. 20
i art. 22 w zwiàzku z art. 31 ust. 3 Konstytucji; art. 12 ust. 1 i 6 tej ustawy z art. 31 Konstytucji; art. 14 ust. 1 tej ustawy z art. 54 ust. 1 w zwiàzku z art. 31 ust. 3 Konstytucji oraz z art. 76 Konstytucji. W bardzo obszernym uzasadnieniu Trybuna∏ Konstytucyjny wskaza∏, ˝e nie wypowiada
si´ w kwestii zasadnoÊci czy celowoÊci wprowadzenia do obrotu tego rodzaju paliw, a tak˝e nie wypowiada si´ o ich korzystnym, czy niekorzystnym wp∏ywie na funkcjonowanie i eksploatacj´ silników spalinowych.
Orzeczenie koncentruje si´ na naruszeniu wolnoÊci gospodarczej, a wi´c
wolnoÊci wyboru oraz na naruszeniu praw konsumenta29.
11. Trybuna∏ Konstytucyjny rozpozna∏ w dniu 5 maja 2004 r.30 wniosek
Rzecznika z dnia 17 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie nierównego traktowania
paƒstwowych i niepaƒstwowych szkó∏ wy˝szych w zakresie zasad, trybu
i form udzielania zamówieƒ publicznych31 i umorzy∏ post´powanie w sprawie. Przyczynà umorzenia by∏o uchwalenie przez Sejm nowej ustawy
z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieƒ publicznych, która wesz∏a w ˝ycie
od dnia 1 marca 2004 r. i derogowa∏a ustaw´ z dnia 10 czerwca 1994 r.
o zamówieniach publicznych.
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12. Rozpoznany zosta∏ wniosek Rzecznika z dnia 18 marca 2003 r.32
W wyroku z dnia 4 maja 2004 r. Trybuna∏ Konstytucyjny orzek∏, ˝e art. 6
ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie,
w jakim pozbawia prawa do okreÊlenia wysokoÊci podatku ∏àcznie od sumy dochodów ma∏˝onków, mi´dzy którymi istnia∏a wspólnoÊç majàtkowa:
podatnika, który zawar∏ zwiàzek ma∏˝eƒski przed poczàtkiem roku podatkowego, a którego ma∏˝onek zmar∏ w trakcie roku podatkowego, oraz podatnika, który pozostawa∏ w zwiàzku ma∏˝eƒskim przez ca∏y rok podatkowy, a którego ma∏˝onek zmar∏ po up∏ywie roku podatkowego nie z∏o˝ywszy wspólnego zeznania rocznego – jest niezgodny z art. 2, art. 18 i art.
71 ust. 1 Konstytucji.
13. Rzecznik wystàpi∏ do Trybuna∏u Konstytucyjnego o stwierdzenie
niezgodnoÊci § 1 pkt 4 rozporzàdzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 10 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie szczegó∏owych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli oraz okreÊlenia szkó∏ i wypadków, w których
mo˝na zatrudniaç nauczycieli niemajàcych wy˝szego wykszta∏cenia lub
ukoƒczonego zak∏adu kszta∏cenia nauczycieli33 w zakresie, w jakim powierza on kuratorowi oÊwiaty ustalenie czy dany kierunek (specjalnoÊç)
studiów jest zbli˝ony z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zaj´ç z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela34 oraz art. 92 ust. 1 Konstytucji. Trybuna∏ Konstytucyjny
orzek∏, i˝ omawiany przepis jest niezgodny z art. 9 ust. 2 Karty Nauczyciela i z art. 92 ust. 1 Konstytucji w zakresie, w jakim powierza kuratorowi oÊwiaty ustalenie czy dany kierunek (specjalnoÊç) studiów jest zbli˝ony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zaj´ç35.
14. Rzecznik wystàpi∏36 w dniu 26 paêdziernika 2004 r. do Trybuna∏u
Konstytucyjnego37 o stwierdzenie niezgodnoÊci art. 2 pkt 1 oraz art. 8
ust. 2a ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zak∏adowym funduszu Êwiadczeƒ socjalnych38 w zakresie, w jakim uniemo˝liwiajà pracownikom skorzystanie z us∏ug Êwiadczonych przez pracodawc´ na rzecz ró˝nych form
wypoczynku, dzia∏alnoÊci kulturalno-oÊwiatowej i sportowo-rekreacyjnej,
jeÊli sà one Êwiadczone poza terenem kraju z art. 32 w zwiàzku z art. 2
Konstytucji.
32

25
26
27
28
29
30
31

RPO-453556-VI/03.
K 24/03 dot. RPO-430895/03 z 25.08.2003 r.
Dz.U. Nr 213, poz. 1803.
Dz.U. Nr 199, poz. 1934.
K 33/03.
K 39/02.
RPO-413923-VI/02.
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38

RPO-433534/VI-03.
Dz.U. Nr 155, poz. 1288.
Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.
RPO-420526-VIII/02 z 27.01.2004 r.; orzeczenie z dnia 12 maja 2004 r. sygn.
akt U 1/04.
RPO-474188-VIII/04 z 27.05.2004 r.
RPO-420078-VIII/02 z 26.10.2004 r.
Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 336 ze zm.
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15. Rzecznik wystàpi∏39 z wnioskiem do Trybuna∏u Konstytucyjnego
o stwierdzenie niezgodnoÊci z art. 92 ust. 1 Konstytucji art. 20 ust. 2
zdanie pierwsze ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorzàdowych40, w zakresie w jakim upowa˝nia on Rad´ Ministrów do
okreÊlenia aktem wykonawczym wymagaƒ kwalifikacyjnych pracowników samorzàdowych, oraz wydanych na jego podstawie dwóch rozporzàdzeƒ Rady Ministrów, a mianowicie rozporzàdzenia z dnia 26 lipca
2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagaƒ kwalifikacyjnych
pracowników samorzàdowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorzàdu terytorialnego41 i rozporzàdzenia z dnia
11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagaƒ kwalifikacyjnych pracowników samorzàdowych zatrudnionych w urz´dach
gmin, starostwach powiatowych i urz´dach marsza∏kowskich42. Rzecznik podkreÊli∏, i˝ z punktu widzenia Konstytucji obiektywne kryteria
doboru kandydatów do s∏u˝by publicznej jak te˝ ograniczenia w korzystaniu z wolnoÊci okreÊlonych w art. 65 ust. 1 Konstytucji muszà mieç
swoje êród∏o przede wszystkim w ustawie. Jednak na poziomie ustawy
problematyka kwalifikacji wymaganych od pracownika samorzàdowego
nie jest w ogóle regulowana, a ca∏oÊç zagadnienia zosta∏a przekazana
przez ustawodawc´ do uregulowania w rozporzàdzeniu przez Rad´ Ministrów. Niezb´dna jest zatem, zdaniem Rzecznika, ocena upowa˝nienia ustawowego zawartego w art. 20 ust. 2 zd. 1 ustawy o pracownikach samorzàdowych z punktu widzenia standardów konstytucyjnych,
jakim powinno odpowiadaç to upowa˝nienie ustawowe. Zdaniem
Rzecznika warunku tego nie spe∏nia upowa˝nienie zawarte w art. 20
ust. 2 zd. 1 ustawy o pracownikach samorzàdowych. Sprawa oczekuje
na rozpoznanie.
16. Rzecznik wniós∏ 25 listopada 2004 r. do Trybuna∏u Konstytucyjnego wniosek w sprawie ograniczeƒ w podejmowaniu dodatkowego zatrudnienia przez pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia43. Ustawa
z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym
Funduszu Zdrowia, która utraci∏a moc z dniem 1 paêdziernika 2004 r.,
nie przewidywa∏a ˝adnych ograniczeƒ odnoÊnie dodatkowego zatrudnienia i zarobkowania przez pracowników NFZ. Ustawa z dnia 27 sierpnia
2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków
39
40
41
42
43

RPO-474188-VIII/04 z 27.05.2004 r.
Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1593 ze zm.
Dz.U. Nr 61, poz. 708 ze zm.
Dz.U. Nr 33, poz. 264 ze zm.
RPO-485907-XII/04.
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opieki zdrowotnej mimo wprowadzenia w art. 112 ust. 2 ograniczeƒ
w tym zakresie nie zawiera przepisów przejÊciowych, które pozwoli∏yby
pracownikom na dostosowanie swojej sytuacji do nowego prawa. Ponadto
przepis ten w swoim pkt. 1 ró˝nicuje w sposób sprzeczny z Konstytucjà
sytuacj´ pracowników NFZ zatrudnionych u innego pracodawcy relacji do
pracowników dzia∏ajàcych na rzecz innego pracodawcy na podstawie
umowy zlecenia lub umowy o dzie∏o.
17. W dniu 12 lutego 2004 r. Rzecznik wystàpi∏ do Trybuna∏u Konstytucyjnego z wnioskiem44 o stwierdzenie, ˝e przepis § 19 ust. 2 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie uprawiania
alpinizmu45, wprowadzajàcy obowiàzkowe ubezpieczenie od nast´pstw
nieszcz´Êliwych wypadków osób organizujàcych uprawianie alpinizmu
oraz osób uprawiajàcych dyscypliny alpinistyczne – wydany zosta∏ bez
upowa˝nienia ustawowego. Wyrokiem z dnia 5 paêdziernika 2004 r.46
Trybuna∏ Konstytucyjny podzieli∏ poglàd Rzecznika.
18. Rzecznik skierowa∏ do Trybuna∏u Konstytucyjnego wniosek
o stwierdzenie niezgodnoÊci § 1 ust. 1 rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokoÊci op∏at za kart´ pojazdu z art. 77 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. –
Prawo o ruchu drogowym oraz art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji.
Rzecznik podjà∏ bowiem wczeÊniej badanie wysokoÊci op∏aty za wydane
karty pojazdu sprowadzone z zagranicy. W ocenie Rzecznika okreÊlajàc
op∏at´ za wydanie karty pojazdu w wysokoÊci 500 z∏, Minister Infrastruktury przekroczy∏ granice upowa˝nienia udzielonego mu przez ustawodawc´ w art. 77 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 ustawy, tj. do ustalenia op∏aty
z uwzgl´dnieniem kosztów wytworzenia i dystrybucji kart, a przez to naruszy∏ art. 92 ust. 1 Konstytucji. Obowiàzek uiszczania przedmiotowych
op∏at nale˝y tak˝e postrzegaç z punktu widzenia art. 28 Traktatu ustanawiajàcego Wspólnot´ Europejskà. Wniosek47 oczekuje na rozpoznanie.
19. Innym wnioskiem skierowanym przez Rzecznika do Trybuna∏u
Konstytucyjnego sta∏a si´ sprawa wyboru firm zajmujàcych si´ holowaniem i parkowaniem zatrzymanych pojazdów. Wybór firm do tego rodzaju
czynnoÊci, przy silnej konkurencji lokalnych firm Êwiadczàcych pomoc
drogowà musi byç oparty o jawne i bezstronne post´powanie. Dotychczas
obowiàzujàce przepisy prawa nie dajà takiej gwarancji post´powania i sà
powodem skarg osób zainteresowanych. Zdaniem skar˝àcych si´, obowià44
45
46
47

RPO-455110-VI/03.
Dz U. Nr 145, poz. 1624.
U 2/04.
RPO-428205-VI/03 z 8.10.2004 r.
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zujàce w tym zakresie przepisy Prawa o ruchu drogowym sà korupcjogenne48. Wniosek oczekuje na rozpoznanie.
20. W dniu 14 grudnia 2004 r. Rzecznik z∏o˝y∏ Trybuna∏owi Konstytucyjnemu wniosek o stwierdzenie, ˝e ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zap∏aty za roboty budowlane49 narusza konstytucyjne zasady wolnoÊci dzia∏alnoÊci gospodarczej równoÊci stron wobec prawa oraz zasad´
paƒstwa prawnego50.
21. W trakcie spotkania Rzecznika ze Stowarzyszeniem Gmin Górniczych w Polsce cz∏onkowie tego Stowarzyszenia przedstawili problemy, jakie powsta∏y na terenach górniczych w zwiàzku z wejÊciem w ˝ycie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym51. Ze
szczególnà krytykà spotka∏ si´ zw∏aszcza fakt, ˝e po wejÊciu w ˝ycie tej
ustawy brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uniemo˝liwia jakàkolwiek dzia∏alnoÊç inwestycyjnà na terenie górniczym.
Uniemo˝liwia w zwiàzku z tym te˝ usuwanie szkód górniczych, a nawet
wydawanie decyzji o podziale nieruchomoÊci. Przeprowadzona przez
Rzecznika analiza prawna potwierdzi∏a przedstawiony przez mieszkaƒców
województwa Êlàskiego stan rzeczy. Wobec powy˝szego, zdaniem Rzecznika, art. 62 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zwiàzku z art. 53 ust. 1 Prawa geologicznego i górniczego jest niezgodny z zasadà zaufania do paƒstwa i stanowionego prawa (art. 2 Konstytucji) oraz z zasadà równej ochrony prawa w∏asnoÊci i innych praw
majàtkowych (art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji) w zwiàzku z zasadà proporcjonalnoÊci (art. 31 ust. 3 Konstytucji). Takiej te˝ treÊci wniosek Rzecznik
wniós∏ do Trybuna∏u Konstytucyjnego52, który dotychczas nie zosta∏ jeszcze rozpoznany. W Sejmie znajduje si´ aktualnie projekt ustawy skreÊlajàcy art. 53 Prawa geologicznego i górniczego, co rozwiàza∏oby przedstawiony przez Rzecznika problem.
22. Rzecznik i Prezes NSA wystàpili do Trybuna∏u Konstytucyjnego ze
wspólnym wnioskiem53 z dnia 12 paêdziernika 2004 r. o stwierdzenie nie48

49
50
51

52
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RPO-417214-VI/04 z 14.05.2004 r. W ocenie Rzecznika, zarzuty te znajdujà
potwierdzenie w obowiàzujàcym prawie. Ustawa – Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 ze zm.) nie okreÊla kryteriów, którymi powinien kierowaç si´ starosta wyznaczajàc spoÊród wielu dzia∏ajàcych na rynku
podmiotów jednostk´ uprawnionà do usuwania pojazdów z drogi i pobierania
z tego tytu∏u stosownych op∏at.
Dz.U. Nr 180, poz. 1758.
RPO-465983-VI/04.
Ustawa z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.)
RPO-473834-IV/04 z 13.05.2004 r.
RPO-446016-V/03.
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zgodnoÊci art. 57 ustawy – Prawo energetyczne z art. 2, art. 45 ust. 1 oraz
art. 64 ust. 2 w zwiàzku z art. 31 ust. 3 Konstytucji w zakresie w jakim
umo˝liwia przedsi´biorstwu energetycznemu pobieranie i Êciàganie op∏at
za nielegalne korzystanie z paliw lub energii z sieci tylko na podstawie wystawionego przez siebie dokumentu i bez zachowania drogi sàdowej.
23. Jednym z najbardziej wielowàtkowych by∏ wniosek z 3 marca
2004 r. w sprawie kontroli skarbowej w którym stwierdzono, ˝e Êrodki
i metody przewidziane w majàcej zastosowanie do niej (w wyniku nowelizacji) ustawy54 naruszajà konstytucyjne prawa i wolnoÊci (m.in. prawo do
prywatnoÊci obywateli i tajemnicy komunikowania si´, prawo do ochrony
informacji). Ustawa po zmianach stosuje „w∏asne” zasady post´powania
kontrolnego, odmienne od ustanowionych w Ordynacji podatkowej, dopuszczajàce kontrol´ ka˝dej osoby fizycznej lub prawnej, wed∏ug oceny
dyrektora urz´du kontroli skarbowej lub na polecenie Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej. Ustawa przewiduje odmienne ni˝ w Kpk
i Kks procedury dla dochodzenia i Êledztwa w sprawach karnych i karnych skarbowych oraz w∏asne rozwiàzania z zakresu stosowania Êrodków
technicznych dla zdobywania i utrwalania informacji w sposób niejawny.
Wobec kontrolowanego dopuszczone jest stosowanie wszelkich Êrodków
operacyjnych bez wykazania niezb´dnej potrzeby uzasadnionej podejrzeniami o pope∏nienie przest´pstwa i bez wszcz´cia post´powania przygotowawczego. Nale˝a∏oby zdefiniowaç poj´cie „kontroli skarbowej”, bowiem
jest to w istocie policja skarbowa, majàca wi´ksze uprawnienia ni˝ Policja, a nawet Agencja Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego i Agencja Wywiadu55.
Wniosek oczekuje na rozpoznanie.
24. Z zasygnalizowanym wy˝ej wnioskiem koresponduje wystàpienie
Rzecznika dotyczàce kontroli operacyjnej i gromadzenia danych osobowych przez Policj´56. Prawo zaznajomienia si´ z materia∏ami zgromadzonymi przez Policj´ podczas kontroli operacyjnej nie przys∏uguje osobie, której
nie przedstawiono zarzutów, co narusza istot´ konstytucyjnej ochrony tajemnicy komunikowania si´ oraz prawo do sàdu. W razie nieudzielania
przez sàd zgody na kontrol´ operacyjnà uprawniony organ mo˝e zwróciç
si´ do sàdu o zezwolenie na odstàpienie od zniszczenia materia∏ów zgromadzonych bez zgody sàdu. Materia∏y te mogà stanowiç legalny dowód
w post´powaniu karnym, co jest nie do zaakceptowania w demokratycznym paƒstwie prawa. Ustawa o Policji nie precyzuje, w jakich sytuacjach
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Z 28.09.1991 r. o kontroli skarbowej (Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65).
RPO-451020-VI/03.
RPO-214968-II/96 z 28.07.2004 r.
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mo˝na gromadziç informacje o osobach podejrzanych o pope∏nienie przest´pstwa Êciganego z urz´du, niezale˝nie od charakteru czynu i faktycznej
potrzeby zebrania tych informacji w post´powaniu karnym. Ustawa przewidujàc mo˝liwoÊç pobierania, przetwarzania i wykorzystywania w celach
wykrywczych i identyfikacyjnych danych osobowych o osobach podejrzanych o pope∏nienie przest´pstw Êciganych z oskar˝enia publicznego, nieletnich dopuszczajàcych si´ czynów zabronionych przez ustaw´ jako przest´pstwa Êcigane z oskar˝enia publicznego, osobach o nieustalonej to˝samoÊci lub usi∏ujàcych ukryç swà to˝samoÊç oraz o osobach poszukiwanych nie okreÊla materialnoprawnych kryteriów odstàpienia od pobierania
informacji o tych osobach. Ponadto nie przewiduje usuwania ze zbiorów
policyjnych danych o osobach podejrzanych (oskar˝onych) o pope∏nienie
przest´pstw Êciganych z oskar˝enia publicznego, które zosta∏y prawomocnie uniewinnione, wzgl´dnie wobec których post´powanie karne zosta∏o
prawomocnie bezwarunkowo umorzone, niezw∏ocznie po uprawomocnieniu si´ orzeczenia. Sprawa oczekuje na rozpoznanie.
25. Trybuna∏ Konstytucyjny rozpatrzy∏ wniosek Rzecznika57 o stwierdzenie niezgodnoÊci art. 17 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o Êwiadczeniach przys∏ugujàcych w razie wypadków i chorób pozostajàcych w zwiàzku ze s∏u˝bà w Policji. Wskazany przepis pozbawia∏ funkcjonariuszy – którzy doznali w wyniku winy nieumyÊlnej trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu
wskutek wypadku pozostajàcego w zwiàzku z pe∏nieniem s∏u˝by albo
wskutek choroby powsta∏ej w zwiàzku ze szczególnymi w∏aÊciwoÊciami lub
warunkami s∏u˝by, a tak˝e rodzin´ funkcjonariusza, który zmar∏ wskutek
takiego wypadku lub choroby – mo˝liwoÊci skutecznego dochodzenia swoich roszczeƒ przed sàdem powszechnym, gdy˝ Êwiadczenia przyznane na
podstawie tej ustawy stanowi∏y wynagrodzenie wszelkich szkód. Wyrokiem
z dnia 3 marca 2004 r.58 Trybuna∏ Konstytucyjny orzek∏, i˝ kwestionowany przepis jest niezgodny z art. 77 ust.1 w zwiàzku z art. 32 ust. 1 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 77 ust. 2 Konstytucji.
26. Trybuna∏ Konstytucyjny rozpozna∏ wniosek Rzecznika o stwierdzenie niezgodnoÊci postanowieƒ rozporzàdzenia w sprawie szczegó∏owych
zasad przydzia∏u, opró˝niania i norm zaludniania lokali mieszkalnych
oraz przydzia∏u i opró˝niania tymczasowych kwater przeznaczonych dla
policjantów59 z ustawà o Policji oraz Konstytucjà i stwierdzi∏ niezgodnoÊç

Wykorzystywanie przez Rzecznika Praw Obywatelskich Êrodków...

z Konstytucjà zaskar˝onych przepisów, które wprowadzi∏y dodatkowe,
nieznane ustawie o Policji okolicznoÊci (dot. kwalifikacji zawodowych,
przydatnoÊci do s∏u˝by i okresu s∏u˝by), od których istnienia uzale˝niano
przydzia∏ lokalu mieszkalnego na rzecz policjanta60.
27. Rzecznik skierowa∏ ponadto do Trybuna∏u Konstytucyjnego wniosek61 o stwierdzenie niezgodnoÊci z Konstytucjà czterech upowa˝nieƒ
ustawowych zawartych w ustawie o Policji, a dotyczàcych uregulowania
zasad cofania i zwracania równowa˝nika pieni´˝nego za remont lokalu
mieszkalnego, równowa˝nika pieni´˝nego za brak lokalu mieszkalnego
oraz pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego oraz do okreÊlenia w drodze rozporzàdzenia warunków najmu lokali mieszkalnych
znajdujàcych si´ w budynkach Skarbu Paƒstwa pozostajàcych w zarzàdzie jednostek organizacyjnych Policji. W ocenie Rzecznika wszystkie te
cztery upowa˝nienia ustawowe majà charakter blankietowy. Korespondencja62 prowadzona uprzednio w tej sprawie z Ministrem SprawiedliwoÊci nie przynios∏a rezultatu, stàd konieczne sta∏o si´ zaskar˝enie kwestionowanych przepisów do Trybuna∏u. Trybuna∏ stwierdzi∏ jednak, ˝e zakwestionowane przepisy sà zgodne z Konstytucjà63.
28. Wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2004 r.64 Trybuna∏ Konstytucyjny
uwzgl´dni∏ wniosek Rzecznika z dnia 4 grudnia 2002 r.65 w sprawie niekonstytucyjnoÊci upowa˝nienia zawartego w ustawie o systemie oÊwiaty
do uregulowania w drodze rozporzàdzenia problematyki kryteriów i warunków udzielania pomocy materialnej dla uczniów. Trybuna∏ orzek∏, ˝e
art. 91 ust. 2 wymienionej wy˝ej ustawy oraz rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1993 r. tracà moc obowiàzujàcà z dniem 31 grudnia 2004 r.
29. W dniu 6 kwietnia 2004 r. Rzecznik skierowa∏ do Trybuna∏u Konstytucyjnego wniosek66 o stwierdzenie niezgodnoÊci szeregu przepisów
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o Êwiadczeniach rodzinnych z art. 32
ust. 1, art. 18 i art. 48 Konstytucji w zwiàzku z art. 27 Konwencji o prawach dziecka. Przepisy ustawy o Êwiadczeniach rodzinnych przewidujàc
uprawnienie do dodatku do zasi∏ku rodzinnego z tytu∏u samotnego wychowywania dziecka stanowià zach´t´ do ustalania przez rodziców swego
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RPO-453630-IX/03 z 29.10.2003 r.
58
K. 29/03.
59
Rozporzàdzenie Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z 17.10. 2001 r.
(Dz.U. Nr 131, poz. 1469).
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Wyrok TK z 29.06.2004 r., U 1/03.
RPO-395725-V/04 z 3.03.2004 r.
Informacja za 2002 rok, s. 145.
Wyrok TK z 29.11.2004 r., K. 7/04.
K 50/02.
RPO-425313-XI/02.
RPO-467689-XI/04.
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statusu jako osoby formalnie samotnej (bez wzgl´du na potrzeby dzieci).
Rzecznik podziela stanowisko Rzecznika Praw Dziecka, który zarzuci∏ tym
przepisom prawne i faktyczne dyskryminowanie dzieci rodziców pozostajàcych w zwiàzkach formalnych.
30. We wniosku z 27 kwietnia 2004 r.67 Rzecznik wystàpi∏ do Trybuna∏u Konstytucyjnego o stwierdzenie, ˝e art. 45 ust. 1 ustawy bud˝etowej
na rok 2004 z 23 stycznia 2004 r.68 – w zakresie, w jakim zobowiàzuje do
dokonywania wp∏at do bud˝etu paƒstwa w wysokoÊci 40% planowanych
wp∏ywów na fundusz pomocy postpenitencjarnej, o którym mowa w art.
43 Kkw, jest niezgodny z art. 41 ust. 4, art. 64 ust. 1 w zwiàzku z art. 31
ust. 3 i art. 67 ust. 2 Konstytucji. W zaskar˝onym przepisie przyj´to, ˝e
ze Êrodków specjalnych gromadzonych na podstawie odr´bnych ustaw
przez paƒstwowe jednostki bud˝etowe, z wyjàtkiem Êrodków specjalnych
uj´tych w cz´Êciach bud˝etu paƒstwa, którego dysponentami sà wojewodowie oraz minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycznej i sportu, dokonuje si´ wp∏aty do bud˝etu paƒstwa w wysokoÊci 40% funduszu pomocy
postpenitencjarnej co oznacza, ˝e w 2004 r. z oko∏o 7,5 mln z∏ wp∏ywów
na ten fundusz a˝ 3 mln z∏ b´dzie odprowadzone do bud˝etu paƒstwa,
zaÊ Êrednia wartoÊç Êwiadczenia otrzymywanego przez skazanego
w chwili wyjÊcia z zak∏adu karnego (razem z pomocà udzielonà jego rodzinie) b´dzie wynosi∏a oko∏o 24 z∏ (zob. prognoza sytuacji na 2004 r.
w sprawozdaniu z wykorzystania funduszu pomocy postpenitencjarnej
w 2003 r., Ministerstwo SprawiedliwoÊci – DSP VII 66/59/04). W rzeczywistoÊci stanowi ona tymczasem niemal w ca∏oÊci wp∏ywami na fundusz
pomocy postpenitencjarnej sà Êrodki pochodzàce z potràceƒ w wysokoÊci
20% wynagrodzenia przys∏ugujàcego za prac´ skazanych i tymczasowo
aresztowanych. Dlatego te˝ sam fundusz w rzeczywistoÊci stanowi przymusowo Êciàganà sk∏adk´ od skazanych na Êwiadczenie pomocy postpenitencjarnej, która nie jest w ˝adnym stopniu dotowana z bud˝etu.
W wyroku z 13 grudnia 2004 r.69 Trybuna∏ Konstytucyjny orzek∏, ˝e kwestionowany przez Rzecznika art. 45 ust. 1 ustawy bud˝etowej na rok
2004 w zakresie, w jakim zobowiàzuje do dokonania wp∏aty do bud˝etu
paƒstwa w wysokoÊci 40% planowanych wp∏ywów na fundusz pomocy
postpenitencjarnej, o którym mowa w art. 43 Kkw – jest zgodny z art. 67
ust. 2 oraz nie jest niezgodny z art. 41 ust. 4 i art. 64 ust. 1 w zw.
z art. 31 ust. 3 Konstytucji.
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31. W dniu 19 paêdziernika 2004 r.70, z wniosku Rzecznika, Trybuna∏
Konstytucyjny orzek∏, ˝e art. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r.
o zmianie ustawy Kodeks celny oraz o zmianie ustawy o S∏u˝bie Celnej71. jest
zgodny z art. 32 oraz nie jest niezgodny z art. 42 ust. 3 w zwiàzku z art. 2
Konstytucji. Pomimo takiej treÊci sentencji, w uzasadnieniu wyroku Trybuna∏ Konstytucyjny zasygnalizowa∏, ˝e zmieniony tà nowelizacjà stan prawny
nie pozwala na pe∏nà restytucj´ stanu sprzed zwolnienia w przypadku nieudowodnienia pope∏nienia zarzucanego czynu albo zmiany decyzji w sprawie
stosowania Êrodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
Ze wzgl´du na to, ˝e mogà istnieç ró˝ne podstawy umorzenia post´powania,
poza wymienionymi w art. 61 ust. 2 pkt 2 ustawy o S∏u˝bie Celnej, uzasadnione wydaje si´ wprowadzenie regulacji na tyle pojemnej i szczegó∏owej, aby
obejmowa∏a ona wszystkie mo˝liwe w praktyce stany faktyczne i dostosowa∏a
do nich rozwiàzania prawne w zakresie przywrócenia funkcjonariusza celnego do s∏u˝by. Sprawa ta znajduje si´ w dalszym zainteresowaniu Rzecznika,
który bierze pod uwag´ mo˝liwoÊç dalszych wystàpieƒ w tej sprawie72.
32. Wnioskiem z dnia 25 paêdziernika 2004 r.73 Rzecznik wniós∏
o stwierdzenie, ˝e art. 108 ust. 3 i 4 w zwiàzku z art. 109 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych naruszajà konstytucyjne prawo do
sàdu, zasad´ równej ochrony praw majàtkowych oraz zasad´ wolnoÊci
gospodarczej. Do Rzecznika wp∏ywajà bowiem liczne skargi od podmiotów
korzystajàcych w swojej dzia∏alnoÊci z praw autorskich i praw pokrewnych na podstawie umów licencyjnych zawieranych z organizacjami zbiorowego zarzàdu. Podmioty te pozbawione sà prawa strony w post´powaniu administracyjnym, w którym zatwierdza si´ tabel´ a tym samym nie
mogà poddaç tabel kontroli sàdów administracyjnych. Rozstrzygni´cie
zatwierdzajàce tabele nie podlega kontroli sàdów powszechnych, w tym
sàdu ochrony konkurencji i konsumentów. W rezultacie wp∏yw na kszta∏towanie wysokoÊci wynagrodzeƒ pozostawiono tylko jednej stronie stosunku prawnego, tj. organizacjom zbiorowego zarzàdu.
33. Rzecznik wniós∏ 17 marca 2004 r. o stwierdzenie niezgodnoÊci art.
46 ust. 2 ustawy prawo prasowe w zakresie w jakim stanowi on, i˝ Êciganie okreÊlonego w tym przepisie przest´pstwa w zwiàzku z art. 31 tej ustawy nast´puje z oskar˝enia publicznego je˝eli pokrzywdzonym jest inny
podmiot ni˝ osoba fizyczna, z art. 32 i art. 54 ust. 1 w zwiàzku z art. 31
70
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RPO-467997-VII/04.
Dz.U. Nr 17, poz. 167.
K 20/04
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RPO-451191-IX/04 z 27.01.2004 r.
Dz.U. Nr 72, poz. 802 ze zm.
K 1/04; RPO-451191-IX/04; w dniu 22.02.2005 r. Rzecznik skierowa∏ do Ministra Finansów wystàpienie w tej sprawie.
RPO-480404-IV/01.
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ust. 3 Konstytucji. Do obowiàzków redaktora naczelnego nale˝y bezp∏atne
opublikowanie na wniosek zainteresowanego podmiotu sprostowaƒ lub odpowiedzi, jeÊli spe∏niajà one wymogi przewidziane przepisami prawa. Uchylanie si´ od tego obowiàzku jest zagro˝one sankcjà karnà. JeÊli pokrzywdzonym jest osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna Êciganie odbywa si´ z oskar˝enia publicznego. Natomiast gdy pokrzywdzonym jest
osoba fizyczna, Êciganie odbywa si´ z oskar˝enia prywatnego. WàtpliwoÊci
Rzecznika budzi przyznanie szerszej ochrony osobom prawnym.
34. Rzecznik wniós∏ o stwierdzenie, ˝e art. 302 § 1 w zwiàzku z art.
465 § 2 Kpk w zakresie w jakim nie przewidujà mo˝liwoÊci sàdowej kontroli postanowienia prokuratora o wynagrodzeniu bieg∏ego sà niezgodne
z art. 45 i art. 77 ust. 2 Konstytucji.73a
35. Rzecznik przystàpi∏ do po∏àczonych skarg konstytucyjnych w sprawie zwolnienia radców prawnych z obowiàzku zachowania tajemnicy zawodowej74. Rzecznik przedstawi∏ stanowisko, ˝e przepis art. 180 § 2 Kpk
jest niezgodny z art. 2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji. Stwierdzi∏ jednoczeÊnie, ˝e zaskar˝ony przepis przewidujàc mo˝liwoÊç zwolnienia radcy
prawnego z obowiàzku zachowania tajemnicy zawodowej nie okreÊla adekwatnych przes∏anek tego zwolnienia. W dniu 22 listopada 2004 r. Trybuna∏ Konstytucyjny wyda∏ wyrok, w którym stwierdzi∏ konstytucyjnoÊç
zaskar˝onego przepisu75. W ocenie Trybuna∏u Konstytucyjnego zachowanie tajemnicy zawodowej nie jest konstytucyjnym prawem radców prawnych. Nie mo˝na zatem uznaç, ˝e zwolnienie z obowiàzku jej zachowania
wówczas, gdy jest to niezb´dne dla dobra wymiaru sprawiedliwoÊci i nie
istniejà inne mo˝liwoÊci ustalenia prawdy, narusza Konstytucj´.
36. Rzecznik przystàpi∏76 do skargi konstytucyjnej w sprawie braku
mo˝liwoÊci wznowienia post´powania zakoƒczonego postanowieniem nie
rozstrzygajàcym sprawy co do istoty, w przypadku gdy Trybuna∏ Konstytucyjny orzek∏ o niekonstytucyjnoÊci aktu normatywnego stanowiàcego
podstaw´ takiego orzeczenia. W wyroku z 2 marca 2004 r.77 Trybuna∏
uzna∏, ˝e zarzut niekonstytucyjnoÊci wià˝e si´ nie z samà treÊcià zakwestionowanych przepisów, ale z nieprawid∏owym ich odczytaniem przez or73a
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RPO-445475-IV/03 z 29.09.2004 r. W wyroku z 14.03.2005 r. (K 35/04) Trybuna∏ Konstytucyjny stwierdzi∏, ˝e zakwestionowany przepis w cz´Êci zawierajàcy zwrot: „a w wypadkach przewidzianych przez ustaw´ – sàd” w zakresie
w jakim pomija sàdowà kontrol´ o wynagrodzeniu bieg∏ego jest niezgodny z art.
45 ust. 1 i 77 ust. 2 Konstytucji.
RPO-458274-II/03 z 3.02.2004 r.
SK 64/03.
RPO-458139-IV/03.
SK 53/03.
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gan sàdzàcy. Trybuna∏ postanowi∏ wystàpiç do Sejmu aby zasygnalizowaç
problem mo˝liwoÊci utrwalenia praktyki niekonstytucyjnego odczytania
zakwestionowanych przepisów.
37. W dniu 14 lipca 2004 r. Trybuna∏ Konstytucyjny umorzy∏ post´powanie w sprawie skargi konstytucyjnej przedsi´biorstwa MELPOL S.A.,
do której przystàpi∏ w dniu 19 lipca 2002 r. Rzecznik78 – wobec zmiany
ustawy o podatku od towarów i us∏ug79.
38. Rzecznik zg∏osi∏ udzia∏ w post´powaniu w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczàcej ograniczenia mo˝liwoÊci zwrotu kosztów wynagrodzenia
obroƒcy z wyboru osobie uniewinnionej w sprawie z oskar˝enia publicznego80.W ocenie Rzecznika art. 632 pkt 2 Kpk, w zakresie w jakim przewiduje
mo˝liwoÊç przyznania osobie, która w sprawie z oskar˝enia publicznego zosta∏a uniewinniona, zwrotu ca∏oÊci lub cz´Êci kosztów wynagrodzenia jednego obroƒcy z wyboru jedynie w uzasadnionych wypadkach, jest niezgodny z art. 32 w zwiàzku z art. 2 i art. 42 ust. 2 Konstytucji. W sprawach
z oskar˝enia publicznego, wyznaczenie oskar˝onemu przez sàd obroƒcy
z urz´du bàdê na wniosek oskar˝onego, zobowiàzuje sàd do obcià˝enia
Skarbu Paƒstwa kosztami tej obrony. W wypadkach nawiàzania stosunku
obroƒczego z wyboru w sprawie publicznoskargowej, w sytuacji uniewinnienia oskar˝onego (umorzenia post´powania), co do zasady nie sà one zasàdzane od Skarbu Paƒstwa tytu∏em zwrotu kosztów takiej obrony. Obcià˝ajà one stron´, która ustanowi∏a obroƒc´. Jedynie w „uzasadnionych wypadkach” sàd mo˝e przyznaç zwrot ca∏oÊci lub cz´Êci wynagrodzenia i to
tylko jednego obroƒcy. Zró˝nicowanie to prowadzi do nierównego traktowania osób o to˝samym statusie procesowym. Osoba prawomocnie uniewinniona od pope∏nienia zarzucanego jej czynu lub wzgl´dem której prawomocnie umorzono post´powanie, nie powinna ponosiç ˝adnych negatywnych konsekwencji, tak˝e finansowych, wywo∏anych dzia∏aniami organów
Êcigania i wymiaru sprawiedliwoÊci. Sprawa oczekuje na rozpoznanie.
39. Rzecznik zg∏osi∏ równie˝ udzia∏ w post´powaniu dotyczàcym skargi
konstytucyjnej w sprawie braku przepisów gwarantujàcych prawo do
udzia∏u zatrzymanego w posiedzeniu sàdu rozpatrujàcego za˝alenie na
zatrzymanie81. Zdaniem Rzecznika art. 464 § 2 w zwiàzku z art. 246 § 1
i 2 Kpk w zakresie, w jakim nie gwarantuje zatrzymanemu prawa do
udzia∏u w posiedzeniu sàdu rozpatrujàcego za˝alenie na zatrzymanie,
jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji. Wyrokiem z dnia 6 grudnia
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RPO-410439-VI/02.
SK 16/02.
RPO-469579-II/04 z 28.05.2004 r., TK – SK 21/04.
RPO–473835–II/04 z 9.06.2004 r., TK – SK 29/04.
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2004 r. Trybuna∏ Konstytucyjny orzek∏, ˝e zaskar˝one przepisy Kodeksu
post´powania karnego sà niezgodne z Konstytucjà, poniewa˝ nie gwarantujà zatrzymanemu udzia∏u w posiedzeniu sàdu rozpatrujàcego jego za˝alenie na zatrzymanie, lecz prawo udzia∏u zatrzymanego w posiedzeniu
uzale˝niajà od swobodnej oceny sàdu. Naruszajà te˝ prawo do jawnego
sprawiedliwego procesu oraz konstytucyjnà ochron´ wolnoÊci osobistej
i nietykalnoÊci. Trybuna∏ wyrazi∏ poglàd, ˝e konstytucyjne prawo do
obrony nale˝y rozumieç szeroko. Obejmuje ono równie˝ post´powanie
przygotowawcze, wykonawcze, a tak˝e incydentalne.
40. Rzecznik zg∏osi∏ udzia∏ w post´powaniu w sprawie po∏àczonych
skarg konstytucyjnych dotyczàcych problemu przed∏u˝ania tymczasowego aresztowania. Sprawa oczekuje na rozpoznanie82.
41. Rzecznik zg∏osi∏ udzia∏ w post´powaniu w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczàcej przepadku narz´dzia lub innego przedmiotu stanowiàcego mienie ruchome s∏u˝àcego do pope∏nienia przest´pstwa skarbowego w sytuacji, gdy przedmioty te nie by∏y w∏asnoÊcià sprawcy83.
42. Rzecznik zg∏osi∏ udzia∏ w post´powaniu przed Trybuna∏em Konstytucyjnym ze skargi konstytucyjnej w sprawie oddalania przez Sàd Najwy˝szy na posiedzeniu bez udzia∏u stron kasacji w razie jej oczywistej
bezzasadnoÊci84.

43. W dniu 12 lutego 2004 r. Rzecznik przystàpi∏ do skargi konstytucyjnej spó∏ki KRAW-POL sp. z o.o.85a
44. W dniu 25 czerwca 2004 r.85 Rzecznik zg∏osi∏ udzia∏ w post´powaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Klary B. Rzecznik przedstawi∏ poglàd, ˝e art. 50 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sàdów powszechnych jest niezgodny z art. 45 ust. 1 oraz z art. 78 i art. 176
ust. 1 Konstytucji.
45. Przyst´pujàc do skargi konstytucyjnej Tomasza W. Rzecznik wyrazi∏ nast´pujàce stanowisko: przepis § 3 ust. 1 pkt 2 rozporzàdzenia Rady
Ministrów z dnia 7 maja 1996 r. w sprawie szczegó∏owych warunków
i trybu udzielania premii gwarancyjnej, a tak˝e zwrotu oraz trybu rozliczeƒ z bankami z tytu∏u refundacji wyp∏acanych premii (w brzmieniu
ustalonym rozporzàdzeniem z dnia 2 paêdziernika 2001 r.) jest niezgodny
z art. 64 ust. 1 i ust. 2 w zwiàzku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Zaskar˝ony
przepis wy∏àcza powstanie roszczenia o wyp∏at´ premii gwarancyjnej
w przypadku nabycia u∏amkowej cz´Êci spó∏dzielczego prawa do lokalu.
Jest to rozwiàzanie niekorzystne dla osób, które naby∏y udzia∏ w spó∏dzielczym w∏asnoÊciowym prawie do lokalu po dniu 30 paêdziernika 2001 r.
Powa˝nym problemem w dziedzinie stanowienia prawa jest nienale˝yte wykonywanie delegacji ustawowych przez organy zobowiàzane
do wydawania aktów wykonawczych.
1. Istotne skutki rodzà opóênienia w wydawaniu aktów prawnych. Od
kilku lat Rzecznik zabiega o wydanie rozporzàdzenia organizujàcego prac´ specjalnych oÊrodków szkolno-wychowawczych (poprzednie straci∏o
moc 1 lipca 2000 r.). Oznacza to brak okreÊlenia standardów pobytu dla
ok. 30 tys. wychowanków tych placówek. Podobne zagro˝enie dotyczy
nieletnich kierowanych do zak∏adów opieki zdrowotnej86. Odpowiedniego
zabezpieczenia wymaga równie˝ sytuacja dzieci Polonii mieszkajàcych na
sta∏e w obcym paƒstwie, dla których nauka w szko∏ach polskich jest dodatkowym obowiàzkiem87. Na tle jednej ze spraw indywidualnych wy∏oni∏
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RPO–473836–II/04 z 29.06.2004 r. TK – SK 58/03. Nale˝y podkreÊliç, i˝ przed∏u˝enie okresu stosowania aresztu mo˝e nastàpiç wielokrotnie, w tym tak˝e
na podstawie tej samej, utrzymujàcej si´ przes∏anki.
RPO–476050–II/04 z 14.07.2004 r., SK 34/04. Jest oczywiste, i˝ przepadek narz´dzi s∏u˝àcych do pope∏nienia przest´pstwa nie stanowiàcych w∏asnoÊci
sprawcy lecz w∏asnoÊç osoby trzeciej, która dodatkowo nie przyczyni∏a si´ do pope∏nienia czynu zabronionego oraz w ˝aden sposób nie mog∏a mu zapobiec, nie
prowadzi do osiàgni´cia zak∏adanego skutku prewencyjnego. Ponadto, osiàgni´te
w ten sposób efekty nie pozostajà w odpowiedniej proporcji do ci´˝arów na∏o˝onych na jednostk´. W skrajnym rezultacie mogà one prowadziç do zaprzestania
prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej przez przedsi´biorstwo transportowe,
a wi´c do likwidacji miejsc pracy i utraty przez paƒstwo êród∏a nale˝noÊci publicznoprawnych. Taka ratio legis wynika zarówno z regulacji prawa karnego,
jak i cywilnego (wyrok Trybuna∏u Konstytucyjnego z 13.07.2004 r., P 20/03).
RPO–485748–II/04 z 3.11.i 22.12.2004 r., SK 48/04. W ocenie Rzecznika
art. 535 § 2 Kpk jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w zwiàzku z art. 77 ust. 1 Konstytucji. Zdaniem Rzecznika istnieje potrzeba pogodzenia funkcji, jakie spe∏nia
kasacja jako nadzwyczajny Êrodek zaskar˝enia oraz funkcji, jakie nale˝y przypisaç kasacji jako Êrodkowi realizacji konstytucyjnego prawa wynikajàcego
z art. 77 ust. 1 Konstytucji (prawo do wynagrodzenia szkody, jaka zosta∏a wyrzàdzona przez niezgodne z prawem dzia∏anie organu w∏adzy publicznej). Kompromisu tego nie zapewnia jednak w swym obecnym brzmieniu art. 535 § 2 Kpk.
Pozwala on bowiem na orzekanie w sprawie konstytucyjnego prawa z wy∏àczeniem jawnoÊci, nie przewiduje równie˝ informowania stron (zarówno w formie pisemnej jak i ustnej) o motywach podj´tego w tym zakresie rozstrzygni´cia.
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RPO-458275-VI/03 Z 12.02.2004 r.
RPO-472745-IV/04.
Nadal niewykonany art. 82 § 1 ustawy z 26.10.1982 r. o post´powaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 ze zm.).
Patrz skarga Rady Rodziców SPK w Monachium, która ujawni∏a problem wspierania i udzielania pomocy w podtrzymywaniu to˝samoÊci kulturowej rodaków
za granicà przez paƒstwo oraz pilnà potrzeb´ wydania rozporzàdzenia regulujàcego warunki i sposób nauczania w j´zyku polskim grupy dzieci, których pobyt
za granicà nie jest czasowy (RPO-48081-XI/04 z 22.09.2004 r.). Z odpowiedzi
Ministra z 11.10.2004 r., wynika, ˝e w roku szkolnym 2004/5 funkcjonuje
przesz∏o 60 szkó∏ przy polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych, do
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si´ problem braku w przepisach kryteriów decydujàcych o tym, ˝e „uczeƒ
mo˝e nie byç klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zaj´ç edukacyjnych”88, który tak˝e ma pod∏o˝e konstytucyjne.
2. Od 2001 r.89 Rzecznik sygnalizuje kolejnym Ministrom SprawiedliwoÊci
brak regulacji okreÊlajàcej zasady przeprowadzania dowodu z badaƒ DNA.
Zagwarantowanie rzetelnoÊci tych badaƒ jest decydujàce dla zachowania
prawa do sàdu w zakresie prawid∏owej procedury sàdowej i rzetelnego procesu w grupach spraw o donios∏ym znaczeniu dla porzàdku prawnego w paƒstwie. EwentualnoÊç pomy∏ek przy przeprowadzaniu tego dowodu musi byç
zredukowana do minimum, czego nie zapewnia obowiàzujàcy stan prawny,
zatem prowadzone od po∏owy 2001 r. prace wymagajà przyspieszenia.
3. Równie d∏uga korespondencja90 dotyczy∏a zagro˝eƒ zwiàzanych
z nierealizacjà prawomocnych orzeczeƒ o zobowiàzaniu do poddania si´
leczeniu odwykowemu. Z obszernego rzàdowego projektu zmiany ustawy
o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoholizmowi91 Sejm
uchwali∏ jednak w∏aÊnie ten jeden przepis, który zobowiàzuje zak∏ady lecznictwa odwykowego do przyjmowania (przy wprowadzeniu dwudziestoprocentowego limitu miejsc) poza kolejnoÊcià osób, co do których zapad∏y
orzeczenia o przymusowym leczeniu. Innà kwestià92 jest brak legitymacji
procesowej osób, które ponoszà konsekwencje alkoholizmu swoich najbli˝szych. Wy∏àczenie w ustawie93 mo˝liwoÊci ˝àdania wszcz´cia sàdowego post´powania o zobowiàzanie osoby uzale˝nionej od alkoholu do poddania
si´ leczeniu przez osoby najbli˝sze godzi w ich prawo do sàdu i jest niekonstytucyjne. Sprawa o zobowiàzanie do poddania si´ leczeniu odwykowemu dotyczy nie tylko praw chronionych ustawà (która zawiera przecie˝
odwo∏anie do takich poj´ç jak „rozk∏ad ˝ycia rodzinnego” i „demoralizacja
ma∏oletnich”), lecz tak˝e praw podlegajàcych ochronie konstytucyjnej
cd. przypisu ze str. 37
których ucz´szcza 8 tys. uczniów, a ca∏oÊç zadaƒ statutowych finansowana jest
z bud˝etu paƒstwa. Przes∏ano równie˝ projekt rozporzàdzenia, które ma byç
wydane na podstawie upowa˝nienia ustawowego zawartego w art. 22 ust. 1
pkt 3a ustawy o systemie oÊwiaty.
88
W rozporzàdzeniu MENIS z dnia 7.09.2004 r. w sprawie warunków i sposobu
oceniania… uczniów (Dz.U. Nr 199, poz. 2046); RPO-452231-XI/03 z 20.09.
2004 r.
89
RPO-83896-XI/01 z 3.03.2004 r. i z 6.12 2004 r. i wczeÊniejsze wystàpienia.
90
RPO-355719-XI/00 z 17.03.2005 r. oraz 6 wczeÊniejszych wystàpieƒ do Ministrów Zdrowia (pierwsze z 11.10.2001 r.).
91
Ustawa z 7.01.2005 r. o zmianie ustawy z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoholizmowi oczekuje na podpis Prezydenta RP.
92
RPO-453775-XI/04 z 25.11.2004 r.
93
Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy zdolnoÊç wnioskowà posiadajà tylko gminne
komisje rozwiàzywania problemów alkoholowych i prokuratorzy.
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(art. 18, art. 71 ust. 1 oraz art. 72 ust. 1). Poglàd ten podzieli∏ w pe∏ni Minister Zdrowia94, co powinno prowadziç do nowelizacji ustawy w celu dostosowania jej do wspó∏czesnych warunków i standardów.
4. Skargi pe∏noletnich, uczàcych si´ wychowanków rodzin zast´pczych
umieszczonych w nich na podstawie cywilnoprawnych umów z kuratorem zobligowa∏y Rzecznika do wystàpienia do Ministra Polityki Spo∏ecznej
o usuni´cie nierównoÊci w prawie oraz wyrównanie szans do pomocy
paƒstwa w okresie usamodzielniania i kontynuowania nauki dla wychowanków, którzy byli ca∏kowicie pozbawieni opieki rodziców95. Nie zostali
oni umieszczeni w rodzinie na podstawie orzeczenia sàdu (a wi´c zgodnie
z obowiàzujàcymi przepisami nie przys∏uguje im pomoc), jednak dysponujà orzeczeniami sàdu o ustanowieniu opieki prawnej, które sà dalej
idàce, gdy˝ Êwiadczà o sieroctwie lub pozbawieniu rodziców w∏adzy rodzicielskiej. W opinii Ministerstwa brak orzeczenia sàdu traktowany musi
byç „jako zaniedbanie osób i instytucji odpowiedzialnych za uregulowanie
sytuacji prawnej dziecka, które nie mo˝e wp∏ynàç na pogorszenie sytuacji
wychowanka”. Resort uzna∏, ˝e w przypadkach zaniechaƒ nale˝y wyp∏aciç nale˝ne Êwiadczenia wychowankom rodzin zast´pczych i placówek
opiekuƒczo-wychowawczych. Tak zdecydowanej reakcji nie wywo∏ywa∏y
interwencje Rzecznika dotyczàce realizacji w placówkach resortu programów telewizyjnych, wynik∏e na tle udzia∏u dzieci w telenoweli dokumentalnej „Kochaj mnie”. Zaproszeni na spotkanie w tej sprawie w Biurze
RPO (24.02.2004 r.) dyrektorzy i pracownicy placówek opiekuƒczo-wychowawczych i oÊrodków adopcyjno-opiekuƒczych wskazali liczne przyk∏ady przedmiotowego traktowania dzieci i upubliczniania trudnych problemów ich rodzin oraz ich skutki, a w zwiàzku z tym – koniecznoÊç
okreÊlenia nieprzekraczalnych standardów, które muszà byç zachowane
w kontaktach dzieci – wychowanków palcówek z przedstawicielami Êrodków przekazu. Wprowadzenie w ustawie o pomocy spo∏ecznej standardów
ochrony praw dziecka, w tym m.in. prawa do ochrony przed arbitralnà
i nieuprawnionà ingerencjà w ˝ycie prywatne dziecka (zrealizowany ju˝
postulat Rzecznika) powinno skutkowaç zabezpieczeniem ich w przepisach ni˝szego rz´du. Konieczne jest powo∏anie grupy roboczej, która wypracuje ogólne zasady relacji mi´dzy dzieçmi a dziennikarzami96. Do tej
pory niezb´dne jest przestrzeganie nast´pujàcych wskazaƒ: zapewnienie
przez dyrektorów anonimowoÊci wychowankom placówek wypowiadajà-

94
95
96

Odpowiedê z 28.12.2004 r.
RPO-480614-XI/04 z 3.09.2004 r.; odpowiedê z 6.10.2004 r.
RPO-439401-XI/03 z 4.03.2004 r. do Wiceprezesa RM – Ministra GPiPS.
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cych si´ na temat swojego ˝ycia prywatnego i rodzinnego tak˝e wówczas,
gdy ich rodzice udzielà formalnej zgody na udzia∏ w programie; – zapewnienie dzieciom udzielajàcym wypowiedzi opieki psychologicznej, – przekazanie dzieciom informacji, ˝e mogà odmówiç wypowiedzi, a nawet wycofaç si´ z udzia∏u w programie; przekazanie dzieciom informacji o celu,
tematyce programu i oczekiwaniach dziennikarzy z odpowiednim wyprzedzeniem tak, by mog∏y wypracowaç w∏asnà opini´ w sprawie i przekazaç
jà dyrektorowi; zapewnienie sobie oraz wychowankom, którzy ukoƒczyli
13 lat mo˝liwoÊci autoryzacji materia∏u. Organy nadzoru pedagogicznego
przy wojewodach otrzyma∏y „tymczasowe” wskazania przygotowane przez
Rzecznika. Brak jednak dotychczas obiecywanych97, bie˝àcych informacji
o pracach zespo∏u eksperckiego, który mia∏ byç powo∏any do opracowania zasad wspó∏pracy mi´dzy dzieçmi a przedstawicielami mediów.
5. Liczne nieprawid∏owoÊci cechujà tworzenie prawa konsumenckiego.
Dotyczy to w szczególnoÊci ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udost´pnianiu informacji gospodarczych, która nie ustala wymogów co do formy
przekazywanych w ramach takiej informacji danych o zobowiàzaniu (np.
nic si´ w niej nie mówi, czy majà to byç dokumenty êród∏owe, czy tylko
proste zestawienie danych na formularzu wype∏nianym przez przedsi´biorc´ – wierzyciela) ani nie uprawnia Biura Informacji Gospodarczej do
sprawdzania czegokolwiek wi´cej ni˝ to, czy w informacji sà tego rodzaju
dane o wierzycielu, d∏u˝niku i zobowiàzaniu, których wymaga ustawa.
By∏oby lepiej, z punktu widzenia pewnoÊci prawa, gdyby ustawa ta mniej
ogólnie, a za to wprost, wyczerpujàco i precyzyjnie unormowa∏a te kwestie nie pozostawiajàc ich – tak jak jest teraz „do wyjaÊnienia” w drodze
wyk∏adni w orzecznictwie sàdowym, bo na tym tle b´dà wynikaç „rozbie˝noÊci interpretacyjne”. Skoro zaÊ ustawa pozwala przekazywaç do BIG
i udost´pniaç informacje gospodarcze o m.in. nie tylko o d∏ugach które
sà ju˝ niewàtpliwe bo np. uznane, ale i o takich które sà sporne lecz co
do których nie ma w ogóle lub jeszcze prawomocnych orzeczeƒ sàdowych, to powinna przewidywaç:
– bardziej surowe wymogi w przedmiocie formy i koniecznych danych
w przekazywanej do BIG informacji o zobowiàzaniu ni˝ te, które okreÊla, zw∏aszcza wymóg podawania daty dor´czenia d∏u˝nikowi wskazanego w niej obowiàzkowego wezwania do zap∏aty (a powinna jeszcze
okreÊlaç obligatoryjne informacj´, jakie muszà si´ znaleêç w treÊci takiego wezwania, jak przy umowach konsumenckich, nieograniczajàcych si´ do zapowiedzi, ˝e informacja o d∏ugu pójdzie do BIG),

Reagowanie Rzecznika Praw Obywatelskich na nieprawid∏owoÊci...

– lepsze i efektywniejsze mechanizmy zabezpieczenia interesów d∏u˝nika na wypadek nieprawid∏owoÊci, poniewa˝ mo˝liwoÊç ˝àdania
przez d∏u˝nika tylko w stosunku do przedsi´biorcy przekazujàcego
informacje gospodarcze do BIG, ich sprostowania itd. jest w praktyce rozwiàzaniem fikcyjnym w sytuacjach spornych (jak bowiem
d∏u˝nik móg∏by wymusiç takà szybkà korekt´ od przedsi´biorcy,
który odmawia jej dokonania. W sàdzie to nic d∏u˝nikowi nie da,
gdy˝ zbyt d∏ugo by trwa∏o),
– sankcje karne (te d∏u˝nikowi praktycznie nic albo bardziej niewiele
dajà, podobnie jaki mo˝liwoÊç dochodzenia odszkodowaƒ na zasadach ogólnych).
Skutecznym Êrodkiem zabezpieczenia interesów d∏u˝nika i zarazem
zmuszenia przedsi´biorców przekazujàcych informacj´ gospodarczà do
zachowania niezb´dnej starannoÊci w dzia∏aniu mog∏oby byç natomiast
wprowadzenie w tej ustawie obowiàzku zap∏aty przez przedsi´biorc´ na
rzecz d∏u˝nika swego rodzaju kar umownych w „zrycza∏towanych” i stosunkowo wysokich kwotach, wedle taryfikatora dla poszczególnych rodzajów uchybieƒ, jakich si´ dopuÊcili.
Z kolei ustawa z dnia 13 lipca 2000 r. o ochronie nabywców prawa
korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym
czasie w ka˝dym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeƒ i ustawy o ksi´gach wieczystych i hipotece98 jest mechanicznym
skopiowaniem treÊci Dyrektywy i nie uwzgl´dnia „warunków lokalnych”
a co za tym idzie nie zabezpiecza – choç powinna – przed najcz´Êciej i od
lat stosowanym oszukaƒczym chwytem, stosowanym wobec polskich
konsumentów przy umowach timesharingu.
Obowiàzujàca od 1 stycznia 2003 r. ustawa z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda˝y konsumenckiej99 b´dàca aktem dostosowujàcym nasze prawo wewn´trzne do prawa Unii, jest – podobnie jak i poprzednia – mechanicznym skopiowaniem treÊci dyrektywy UE, która wyznacza przecie˝ tylko minimalny standard ochrony konsumenta, a nie zabrania ustalenia w prawie krajowym wy˝szego – taki po 1996 r. mieliÊmy.
6. Przyk∏adem mo˝e byç te˝ sprawa niewywiàzywania si´ przez Prezesa
Rady Ministrów z wykonania delegacji art. 125 ust. 2 ustawy z dnia 24
maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego (ABW) oraz Agencji
Wywiadu (AW) kwestii wydania rozporzàdzenia dla ABW dotyczàcego
okreÊlenia, w drodze rozporzàdzenia warunków przyznawania funkcjona-

98
97

Odpowiedê Adresata z 29.03.2004 r.
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Dz.U. z 2000 r. Nr 74, poz. 855 ze zm.
Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176.
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riuszom nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg, uwzgl´dniajàcego sposób ustalenia okresu s∏u˝by warunkujàcego nabycie nagrody
rocznej, wysokoÊç tej nagrody, przes∏anki jej obni˝enia i przypadki, kiedy
nagroda nie przys∏uguje, termin wyp∏aty nagrody rocznej, okolicznoÊci
uzasadniajàce przyznanie funkcjonariuszowi nagrody uznaniowej i zapomogi, w∏aÊciwoÊç prze∏o˝onych oraz tryb post´powania w tych sprawach100.
7. Ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej101 w art. 31 ust. 1 zobowiàza∏a Ministra Spraw Zagranicznych do okreÊlenia, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owego trybu
post´powania przed konsulem, uwzgl´dniajàc tryb wszczynania, prowadzenia i zakoƒczenia post´powania, terminy za∏atwiania spraw, rozstrzygania i trybu odwo∏ania od rozstrzygni´ç konsula oraz trybu przekazywania spraw organom polskim. Do chwili obecnej post´powanie przed konsulem reguluje zarzàdzanie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 4 listopada 1985 r. w sprawie szczegó∏owego trybu post´powania przed konsulem102, które zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upowa˝nieƒ ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw103, jako akt wydany na podstawie
upowa˝nienia ustawowego zmienionego art. 25 tej ustawy zachowa∏o moc
do czasu zastàpienia go rozporzàdzeniem. Nie mo˝e ono jednak obowiàzywaç w nieskoƒczonoÊç. W myÊl bowiem art. 87 ust. 1 Konstytucji êród∏ami powszechnie obowiàzujàcego prawa Rzeczypospolitej Polskiej poza
Konstytucjà, ustawami i ratyfikowanymi umowami mi´dzynarodowymi sà
rozporzàdzenia. Zarzàdzenia ministrów zgodnie z art. 93 ust. 1 i 2 Konstytucji majà charakter wewn´trzny i obowiàzujà tylko jednostki organizacyjne podleg∏e organowi wydajàcemu ten akt. Nie mogà one tak˝e stanowiç podstawy decyzji wobec obywateli, osób prawnych oraz innych
podmiotów. Dlatego te˝ w wystàpieniu do Ministra Spraw Zagranicznych104 Rzecznik zwróci∏ si´ z proÊbà o wydanie wskazanego w art. 31
ust. 1 ustawy o funkcjach konsulów rozporzàdzenia, tak istotnego dla
spraw dotyczàcych cz∏owieka i obywatela. Aktualnie Rzecznik oczekuje
na odpowiedê Ministra.

3. Prawo do sàdu i w∏aÊciwej procedury
prawnej
A. Prawo do sàdu105
1. W 2004 r. Rzecznik Praw Obywatelskich podejmowa∏ oraz kontynuowa∏ dzia∏ania z poprzednich lat majàce na celu przestrzeganie prawa
do sàdu, zagwarantowanego w art. 45 ust. 1 Konstytucji, art. 6 Konwencji o Ochronie Praw Cz∏owieka i Podstawowych WolnoÊci oraz w art. 14
Mi´dzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Podobnie
jak w latach ubieg∏ych, przedmiotem dzia∏aƒ Rzecznika by∏a przewlek∏oÊç post´powaƒ karnych powodujàca niejednokrotnie naruszenie prawa do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zw∏oki, co znajdowa∏o
niejednokrotnie wyraz w kolejnych skargach, rozpatrywanych przez Europejski Trybuna∏ Praw Cz∏owieka, przed którym zapada∏y orzeczenia
o naruszeniu przez polskie w∏adze prawa zagwarantowanego w art. 6
ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Cz∏owieka i Podstawowych WolnoÊci.
Rzecznik postulowa∏ wprowadzenie, tym razem do procedury karnej,
Êrodka prawnego, którym strona mog∏aby si´ pos∏u˝yç w przypadku
przewlek∏oÊci post´powania sàdowego106. Z satysfakcjà nale˝y przyjàç, i˝
taki Êrodek wprowadzono w 2004 r. do polskiego systemu prawnego107.
Dla stwierdzenia, czy w sprawie dosz∏o do przewlek∏oÊci post´powania,
nale˝y w szczególnoÊci oceniç terminowoÊç i prawid∏owoÊç czynnoÊci
podj´tych przez sàd w celu wydania w sprawie rozstrzygni´cia co do
istoty lub czynnoÊci podj´tych przez sàd lub komornika sàdowego w celu przeprowadzenia i zakoƒczenia sprawy egzekucyjnej albo innej sprawy dotyczàcej wykonania orzeczenia sàdowego, uwzgl´dniajàc charakter
sprawy, stopieƒ faktycznej i prawnej jej zawi∏oÊci, znaczenie dla strony,
która wnios∏a skarg´, rozstrzygni´tych w niej zagadnieƒ oraz zachowa-
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Przyk∏ady naruszania prawa do sàdu zawarte zosta∏y równie˝ w rozdziale 4 Informacji.
RPO-365780-II/02.
Ustawa z 17.06.2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania
sprawy w post´powaniu sàdowym bez nieuzasadnionej zw∏oki (Dz.U. Nr 179,
poz. 1843).
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nie si´ stron, a w szczególnoÊci strony, która zarzuci∏a przewlek∏oÊç post´powania108.
2. Analiza skarg wp∏ywajàcych do Rzecznika, w których zainteresowani
podnoszà zarzut przewlek∏oÊci post´powania karnego (tak przygotowawczego jak sàdowego) wskazuje, i˝ g∏ównymi przyczynami d∏ugotrwa∏ego prowadzenia tego rodzaju spraw sà przyk∏adowo: 1) d∏ugi czas oczekiwania na
ekspertyz´ bieg∏ego109; 2) powody zawinione przez sàd (np. d∏ugotrwa∏e
sporzàdzanie przez s´dziego sprawozdawc´ pisemnego uzasadnienia wyroku)110; 3) skomplikowany charakter sprawy pod wzgl´dem przedmiotowym
i podmiotowym111; 4) przyczyny obiektywne i subiektywne le˝àce po stronie
uczestników post´powania (np. g∏odówka oskar˝onego, choroba obroƒcy
lub s´dziego, niestawiennictwo oskar˝onych zwiàzane z niedowiezieniem
przez konwój z aresztu)112. W ocenie Rzecznika, pomimo nadal wp∏ywajàcych skarg, w których wnioskodawcy podnoszà problem przewlek∏oÊci post´powania karnego, nale˝y uznaç, ˝e sytuacja w tym zakresie ulega stopniowej poprawie, co niewàtpliwie jest zwiàzane z lepszà organizacjà pracy
w sàdach, a tak˝e ze zmianami w procedurze karnej, które wesz∏y w ˝ycie
z dniem 1 lipca 2003 r., upraszczajàcymi w wielu wypadkach sposób procedowania przez sàdy113.

B. Kasacje
1. Nale˝y wyodr´bniç kasacje od orzeczeƒ „historycznych” noszàcych
najcz´Êciej znamiona represji za wyra˝anie ocen i poglàdów politycznych,
zatem za faktycznà realizacj´ praw i wolnoÊci obywatelskich114. Szereg
kasacji dotyczy∏o orzeczeƒ skazujàcych za przynale˝noÊç do wspólnoty
religijnej „Âwiadkowie Jehowy” oraz przechowywanie i rozpowszechnianie
jej wydawnictw115. Trzeba tak˝e wymieniç kasacje Rzecznika wniesione
od orzeczeƒ nie uwzgl´dniajàcych wniosków o zasàdzenie stosownego odszkodowania i zadoÊçuczynienia za represje o charakterze politycznym
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Art. 2 ust. 1 i 2 ustawy wymienionej w przypisie 107.
RPO-474418-II/04, RPO-473701-II/04.
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RPO-464326-II/04, RPO-461638-II/04.
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Ustawa z 10.01.2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks post´powania karnego,
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Np. RPO-456424-II/03, RPO-443511-II/03, RPO-442115-II/03, RPO-441359-II/03, RPO-421898-II/02, RPO-473666-II/04.
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jakie by∏y stosowane w latach 1944–1956116. Nale˝y wskazaç, ˝e w jednej
z kasacji, która zosta∏a wniesiona przez Rzecznika na korzyÊç wnioskodawców w tej kategorii spraw postawiono sàdowi zarzut, i˝ nie dà˝y∏ do
wyjaÊnienia wszystkich istotnych okolicznoÊci sprawy zwiàzanych z represjami jakich dozna∏ ˝o∏nierz Armii Krajowej w zwiàzku z dzia∏alnoÊcià
niepodleg∏oÊciowà prowadzonà na terenie Grodzieƒszczyzny, mogàcych
przemawiaç na korzyÊç wnioskodawców, poprzez niewyczerpujàce przes∏uchanie Êwiadków, co mog∏o mieç istotny wp∏yw na treÊç zapad∏ego
orzeczenia, oddalajàcego wniosek o zasàdzenie odszkodowania i zadoÊçuczynienia za represje stosowane przez radzieckie organy wymiaru sprawiedliwoÊci117.W uzasadnieniu Rzecznik podkreÊli∏, i˝ jak to trafnie ujà∏
Trybuna∏ Konstytucyjny118 zasadniczy ci´˝ar ustaleƒ co do przyczyn stosowania represji spoczywa na sàdach polskich. Sàdy polskie dysponujàc
aktami spraw osàdzonych przez sàdy radzieckie sà w stanie ustaliç, czy
stosowane represje wiàza∏y si´ wy∏àcznie z czynami opisanymi w sentencji wyroku, czy by∏y stosowane wy∏àcznie ze wzgl´du na naruszenie „interesów Zwiàzku Radzieckiego”, czy te˝ rzeczywistà przyczynà wymierzenia
tak surowych kar by∏a uprzednia dzia∏alnoÊç patriotyczna skazanego.
Decyzja sàdu o przyznaniu odszkodowania i zadoÊçuczynienia lub ich odmowie nie mo˝e opieraç si´ wy∏àcznie na literalnym opisie czynu przypisanego w orzeczeniu wydanym przez organ w∏adzy radzieckiej. W pe∏ni
nale˝y zgodziç si´ z poglàdem Trybuna∏u Konstytucyjnego, ˝e do tych
rozstrzygni´ç nale˝y podchodziç z du˝à ostro˝noÊcià (ograniczone zaufanie do ustaleƒ w nich przyj´tych). Nale˝y powtórzyç za Trybuna∏em Konstytucyjnym, ˝e ustalenie rzeczywistych przyczyn stosowania represji
przez radzieckie organy sàdownicze i pozasàdownicze, w szczególnoÊci
sprawdzenie, czy nie by∏y one zwiàzane tak˝e z wczeÊniej prowadzonà
dzia∏alnoÊcià na rzecz niepodleg∏ego bytu Paƒstwa Polskiego, wymaga
starannej analizy dokumentów zawartych w aktach osób ubiegajàcych
si´ o rekompensat´. W ocenie Rzecznika wskazówka ta dotyczy tak˝e
sposobu przes∏uchiwania Êwiadków.
2. Szereg kasacji dotyczy∏o prawomocnych orzeczeƒ sàdów z lat
1944–1956 wydanych, w ocenie Rzecznika, z ra˝àcym naruszeniem prawa materialnego (np. 1. Bezpodstawne skazywanie osób, mimo braku
w ich dzia∏aniu znamion przest´pstw okreÊlonych w przepisach dekretu
z 13 czerwca 1946 r. o przest´pstwach szczególnie niebezpiecznych
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w okresie odbudowy Paƒstwa119 oraz w przepisach Kodeksu Karnego
Wojska Polskiego120; 2. Ra˝àce naruszenie art. 263 § 1 Kodeksu karnego
z 1932 r. polegajàce na uznaniu oskar˝onych za winnych pope∏nienia
przypisanego im czynu, pomimo i˝ w Êwietle poczynionych ustaleƒ, ich
zachowanie wyczerpa∏o jedynie znamiona czynu opisanego w art. 263 § 2
k.k. z 1932 r., który stanowi tzw. wypadek mniejszej wagi – zniszczenie
plakatu z wizerunkiem Józefa Stalina121, 3. Ra˝àce naruszenie art. 5 ust.
2 dekretu z dnia 22 stycznia 1946 r.122 o odpowiedzialnoÊci za kl´sk´
wrzeÊniowà i faszyzacj´ ˝ycia paƒstwowego, polegajàce na uznaniu
oskar˝onego za winnego przypisanego mu czynu, mimo braku w jego
dzia∏aniu znamion przest´pstwa okreÊlonego w tym przepisie – oskar˝ony
jako funkcjonariusz Policji Paƒstwowej rozpracowywa∏, a nast´pnie
aresztowa∏ przesz∏o 30 cz∏onków Komunistycznej Partii Polskiej123 oraz
prawa procesowego (np. bezpodstawne skazanie na skutek zaniechania
przez sàd uwzgl´dnienia i rozwa˝enia istotnych okolicznoÊci sprawy, co
w konsekwencji doprowadzi∏o do dowolnej, sprzecznej z zasadami wiedzy
i logiki oceny zgromadzonego w przebiegu post´powania materia∏u dowodowego skutkujàcej wysnuciem b∏´dnego wniosku o czynnym i dobrowolnym udziale oskar˝onego w nielegalnej organizacji zmierzajàcej do oderwania cz´Êci terytorium Paƒstwa Polskiego, podczas gdy nale˝yte rozwa˝enie wszystkich okolicznoÊci sprawy powinno prowadziç do wniosku, ˝e
oskar˝ony dzia∏a∏ w stanie wy˝szej koniecznoÊci – kopanie bunkrów przez
oskar˝onego na potrzeby UPA, do czego jednak zosta∏ zmuszony pod
groêbà Êmierci124.
3. W kwestii dopuszczalnoÊci wniesienia kasacji w sprawach karnych,
na uwag´ zas∏uguje uzasadnienie do orzeczenia Sàdu Najwy˝szego wydanego w nast´pstwie kasacji Rzecznika od prawomocnego postanowienia Sàdu w przedmiocie wykonania zast´pczej kary pozbawienia wolnoÊci. W ocenie Sàdu Najwy˝szego nie mo˝na uznaç postanowieƒ w sprawie orzeczenia
wykonania zast´pczej kary pozbawienia wolnoÊci, wydanych w post´powaniu wykonawczym, za orzeczenia koƒczàce post´powanie. W odniesieniu do
postanowieƒ koƒczàcych post´powanie wykonawcze o dopuszczalnoÊci kasacji decyduje to, czy dane orzeczenie powoduje trwa∏e przekszta∏cenie spo-
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sobu lub trybu wykonania kary. Postanowienie w sprawie orzeczenia i wykonania zast´pczej kary pozbawienia wolnoÊci owej cechy trwa∏oÊci nie posiada, bowiem przewidziana w art. 49 § 3 Kkw mo˝liwoÊç odroczenia Êciàgni´cia grzywny lub roz∏o˝enia jej na raty w ka˝dym czasie oznacza, ˝e postanowienie w tym zakresie mo˝e byç wydane tak˝e w trakcie odbywania
przez skazanego zast´pczej kary pozbawienia wolnoÊci125.
4. W okresie obj´tym Informacjà Rzecznik wniós∏ ponadto szereg kasacji formu∏ujàcych zarzuty naruszenia przez sàdy norm gwarancyjnych zawartych w Konstytucji oraz w ratyfikowanych przez Polsk´ umowach
mi´dzynarodowych. Dotyczy to w szczególnoÊci ra˝àcego naruszenia
przez sàdy orzekajàce art. 9 ust.1 lit. „a” w zw. z art. 10 konwencji
o przekazywaniu osób skazanych, sporzàdzonej w Strasburgu dnia 21
marca 1983 r.126 w zw. z art. 91 ust.1 Konstytucji, polegajàce na wyra˝eniu b∏´dnego poglàdu prawnego, i˝ górne zagro˝enie karà za dane przest´pstwo, to tak˝e zagro˝enie wynikajàce z fakultatywnej mo˝liwoÊci jej
zaostrzenia. Sàd Najwy˝szy podzielajàc stanowisko Rzecznika wyra˝one
w powy˝szych kasacjach stwierdzi∏, ˝e poj´cie „górnej granicy zagro˝enia”, nie sprecyzowane w postanowieniach konwencji strasburskiej ma
w wyk∏adni sàdów polskich ugruntowanà tradycj´. Sàd Najwy˝szy przyjmowa∏ niezmiennie, ˝e zagro˝enie ustawowe okreÊla zawsze przepis statuujàcy typ przest´pstwa. Nie zmieniajà go przepisy uprawniajàce sàd do
orzeczenia kar wy˝szych, bàdê ni˝szych od tych granic przy zastosowaniu
nadzwyczajnego obostrzenia lub z∏agodzenia kary127.
5. Istotne miejsce z punktu widzenia wagi zarzucanych uchybieƒ,
choç nieliczne, zajmujà kasacje Rzecznika dotyczàce: 1) oczywistych naruszeƒ prawa zaliczanych przez ustawodawc´ do grupy tzw. bezwzgl´dnych powodów odwo∏awczych wskazanych enumeratywnie w art. 439
Kpk (np. nienale˝yta obsada sàdu)128, 2) ra˝àcych naruszeƒ prawa materialnego tj. art. 270 § 1 Kk poprzez przyj´cie przez sàd, ˝e dzia∏anie
oskar˝onych wyczerpywa∏o wszystkie ustawowe znamiona tego wyst´pku,
podczas gdy z prawid∏owo poczynionych ustaleƒ faktycznych wynika∏o, ˝e
czyn skazanego nie wype∏nia∏ wszystkich elementów sk∏adajàcych si´ na
ustawowe znamiona tego przest´pstwa129.
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6. Rzecznik zakwestionowa∏ tak˝e orzeczenie sàdu o umorzeniu post´powania i umieszczeniu podejrzanego w zamkni´tym zak∏adzie psychiatrycznym tytu∏em Êrodka zabezpieczajàcego zarzucajàc temu sàdowi ra˝àce naruszenie prawa polegajàce na nieprzeprowadzeniu obligatoryjnego
dowodu w postaci wys∏uchania bieg∏ych psychiatrów i bieg∏ego psychologa przed wydaniem przez sàd orzeczenia. Ponadto sàd naruszy∏ przepisy
procedury karnej nie uzasadniajàc w sposób nale˝yty swojego stanowiska
w przedmiocie ustalenia, ˝e podejrzany jest sprawcà zarzucanego mu
czynu, a przypisane mu przest´pstwo cechuje si´ znacznà spo∏ecznà
szkodliwoÊcià. Sàd Najwy˝szy uznajàc kasacj´ za oczywiÊcie zasadnà
uchyli∏ zaskar˝one orzeczenie sàdu i przekaza∏ t´ spraw´ sàdowi I instancji do ponownego rozpoznania130. W ocenie Rzecznika tego typu uchybienia mogà stanowiç naruszenie art. 41 ust. 1 Konstytucji.
7. Rzecznik zajà∏ si´ równie˝ problemem orzekania przez sàdy przepadku na rzecz Skarbu Paƒstwa narz´dzia lub innego przedmiotu, stanowiàcego mienie ruchome, s∏u˝àcego do pope∏nienia przest´pstwa skarbowego w sytuacji, gdy przedmioty te nie by∏y w∏asnoÊcià sprawcy. Majàc to
na uwadze Rzecznik wniós∏ kasacj´ na korzyÊç interwenienta, zarzucajàc
sàdowi m.in. ra˝àce naruszenie art. 46 Konstytucji, polegajàce na orzeczeniu przepadku na rzecz Skarbu Paƒstwa samochodu niestanowiàcego
w∏asnoÊci skazanego w sytuacji, gdy mo˝liwoÊç takiego rozstrzygni´cia
nie zosta∏a przewidziana w ustawie131. Powy˝szemu stanowisku Rzecznik
da∏ równie˝ wyraz w piÊmie procesowym skierowanym do Trybuna∏u
Konstytucyjnego, zg∏aszajàc udzia∏ w post´powaniu w sprawie skargi
konstytucyjnej dotyczàcej tego zagadnienia. W dniu 10 listopada 2004 r.
Sàd Najwy˝szy nie rozpozna∏ merytorycznie powy˝szej kasacji zobowiàzujàc Rzecznika do przed∏o˝enia stanowiska zaj´tego w zwiàzku z przystàpieniem do skargi konstytucyjnej zawis∏ej przed Trybuna∏em Konstytucyjnym. Wykonujàc zarzàdzenie Sàdu Najwy˝szego, Rzecznik wyjaÊni∏ ponadto motywy, którymi kierowa∏ si´ sk∏adajàc równolegle w analogicznej
sprawie kasacj´. Otó˝ przyst´pujàc do skargi konstytucyjnej Rzecznik
wyrazi∏ poglàd prawny zbie˝ny z zaprezentowanym w kasacji, i˝ przy odpowiedniej wyk∏adni kwestionowanych przepisów Kodeksu karnego skarbowego nie wyst´puje ich kolizja z Konstytucjà. Prezentowany w skardze
konstytucyjnej poglàd, ˝e podstawowym instrumentem ochrony Konstytucji jest wyk∏adnia ustaw w zgodzie z ustawà zasadniczà jest ponadto
zbie˝ny z orzecznictwem Sàdu Najwy˝szego i Trybuna∏u Konstytucyjne-

Prawo do sàdu i w∏aÊciwej procedury prawnej

go132. Intencjà Rzecznika nie by∏o zatem uczestniczenie w konkurencyjnych post´powaniach lecz doprowadzenie do ustalenia zgodnoÊci z Konstytucjà art. 30 § 3 w zw. z art. 31 § 1 Kodeksu karnego skarbowego bez
potrzeby si´gania po ostateczny instrument jakim jest stwierdzenie niekonstytucyjnoÊci tych przepisów. W razie uwzgl´dnienia kasacji w tej
sprawie Rzecznik zamierza wnieÊç równie˝ kasacj´ w sprawie, która da∏a
asumpt do wniesienia skargi konstytucyjnej, a w konsekwencji doprowadziç do umorzenia post´powania przed Trybuna∏em Konstytucyjnym.
8. Rzecznik we wnoszonych kasacjach formu∏owa∏ tak˝e zarzuty naruszenia przez sàdy przys∏ugujàcego oskar˝onemu prawa do obrony zagwarantowanego art. 42 ust. 2 Konstytucji (np. poprzez nierozpoznanie wniosku oskar˝onego w przedmiocie wyznaczenia mu obroƒcy z urz´du w post´powaniu odwo∏awczym oraz przeprowadzenie rozprawy przez sàd odwo∏awczy bez udzia∏u oskar˝onego pozbawionego wolnoÊci nie majàcego
obroƒcy133; niewys∏uchanie skazanego przed wydaniem rozstrzygni´cia
w przedmiocie zarzàdzenia wykonania kary pozbawienia wolnoÊci134,
przeprowadzenie rozprawy przez sàd bez obecnoÊci obwinionego na skutek uznania, i˝ zawiadomienia przesy∏ane na adres wskazany przez obwinionego zosta∏y mu dor´czone w sytuacji, kiedy obwiniony w tym czasie
przebywa∏ w areszcie Êledczym135, zaniechanie przes∏uchania przez sàd
obwinionego pomimo, ˝e stawi∏ si´ on na rozpraw´, co naruszy∏o jego
prawo do z∏o˝enia wyjaÊnieƒ, a tak˝e g∏ównego Êwiadka i niewskazanie
przez sàd w uzasadnieniu wyroku dlaczego zarzuty i wnioski odwo∏ania
obwinionego uzna∏ za niezasadne136).

***
Kasacje z innych, ni˝ prawo karne, ga∏´zi prawa zosta∏y przedstawione
w pozosta∏ych rozdzia∏ach Informacji.
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RPO-447980-II/03; wyrok SN z 8.06.2004 r., II KK 182/04.
RPO-458959-II/03.
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Uchwa∏a SN z 20.06. 2000 r., I KZP 14/00, wyrok TK z 12.01. 2000 r.,
P 11/98.
RPO-453646-II/03.
RPO-442240-II/03 (kasacja uwzgl´dniona postanowieniem SN z 20.05. 2004 r.,
III KK. 92/04).
RPO-427844-II/03.
RPO-479146-II/04. Kasacje w sprawach ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz skargi
kasacyjne dotyczàce post´powaƒ administracyjnych zosta∏y przedstawione
w dalszych cz´Êciach Informacji.
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4. Inne konstytucyjne wolnoÊci i prawa
obywateli
A. Sprawy z zakresu dost´pu do informacji
publicznej137
1. Do Rzecznika zwróci∏ si´ mieszkaniec Â.138 ze skargà na nieprawid∏owe dzia∏anie organów samorzàdowych, odmawiajàcych udzielenia mu
informacji publicznej dotyczàcej wykazu podatników, którym umorzono
zaleg∏oÊci podatkowe i zaniechano poboru podatków i op∏at lokalnych za
rok 2002 r.139. Na skutek interwencji Rzecznika Burmistrz Miasta i Gminy Â. poinformowa∏140, ˝e postanowi∏ udost´pniç zainteresowanemu ˝àdane informacje.
2. Do Rzecznika zwróci∏ si´ mieszkaniec N.141, ze skargà na odmow´
udost´pnienia informacji publicznej z powodu z∏o˝enia rzekomo niekompletnego wniosku o udost´pnienie takiej informacji, pomimo ˝e ˝àdana
informacja mog∏a byç, zdaniem skar˝àcego, udzielona niezw∏ocznie na
miejscu. Na podstawie skargi, Rzecznik powzià∏ wàtpliwoÊci co do prawid∏owoÊci praktyki udost´pniania informacji publicznej przez Starostwo
w N. Ze skargi wynika∏o bowiem, i˝ osoba zainteresowana zwracajàca si´
o udost´pnienie informacji publicznej ka˝dorazowo zobligowana jest do
wype∏nienie pisemnego formularza wr´czanego przez Starostwo oraz do
podania swoich danych osobowych, w tym numeru PESEL bàdê REGON.
Brak takiego wniosku, bàdê te˝ odmowa ujawnienia swoich danych osobowych, skutkowa∏a odmowà udost´pnienia informacji publicznej. W wyniku dalszej korespondencji142 Starostwo Powiatowe w N.143 poinformowa∏o, ˝e oprotestowany wzór wniosku zaczerpni´ty zosta∏ przez pracowników Starostwa ze stron internetowych Biuletynu Informacji Publicznej
innych jednostek samorzàdowych. Starosta poinformowa∏144, uznajàc za137
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Na temat dost´pu do informacji publicznej patrz równie˝ pkt 3 rozdzia∏u V.
Pismo z 25.01.2004 r.
RPO-439658-I/03 z 19.04.2004 r.
FN-31103/72/2004 z 21.05.2004 r.
Pismo z 14.04.2004 r.
RPO-472198-I/04 z 20.07.2004 r.
KS.01/5-1/04 z 7.09.2004 r.
KS.01/5-2/04 z 4.10.2004 r.
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strze˝enia Rzecznika, i˝ dokonano stosownych zmian we wniosku i w celu uzyskania dost´pu do informacji publicznej nie jest ju˝ wymagane podanie numeru PESEL, czy te˝ REGON.
3. Podczas spotkania z mieszkaƒcami Cz. (wyjazd terenowy Rzecznika
w marcu 2004 r.), przedstawiciele Komitetu Ochrony Praw Pacjentów
w K. zwrócili si´ ze skargà na utrudnianie przez organy Gminy K. dost´pu do informacji publicznej o remoncie miejscowego oÊrodka zdrowia
oraz sposobie wydatkowania na ten cel, Êrodków publicznych. Rzecznik
zwróci∏ si´ w tej sprawie do wójta gminy K. o udzielenie wyjaÊnieƒ i spowodowanie przestrzegania obowiàzujàcego prawa i poszanowania konstytucyjnych praw obywateli145, a tak˝e wystàpi∏ do Prokuratury Okr´gowej
oraz Rejonowej w Cz., prowadzàcej post´powanie w tej sprawie, wskazujàc dostrze˝one nieprawid∏owoÊci146. W udzielonej odpowiedzi, wójt gminy
nie zgodzi∏ si´ ze stanowiskiem Rzecznika147. Wójt nie wskaza∏ podstawy
prawnej ˝àdania przedstawienia dodatkowych dokumentów, od których
uzale˝ni∏ rozpatrzenie wniosku. Rzecznik nie uzna∏ tych wyjaÊnieƒ poniewa˝ wskazywa∏y one na brak poszanowania prawa. W zwiàzku z powy˝szym Rzecznik zwróci∏ si´ do Przewodniczàcego Rady Gminy o zbadanie
prawid∏owoÊci dzia∏aƒ wójta148. Takie zachowanie organu stanowi∏o obraz´ art. 7 Konstytucji, przewidujàcego, i˝ podstaw´ dzia∏ania organów w∏adzy publicznej mo˝e byç tylko wyraêny przepis prawa. W odpowiedzi na
wystàpienie Rzecznika, Prokurator Okr´gowy podzieli∏ stanowisko Rzecznika149 i przyzna∏, ˝e post´powanie karne prowadzone by∏o w sposób niestaranny. Wskaza∏ nadto, i˝ z uzyskanych przez niego informacji wynika,
i˝ przedstawiciele Komitetu Ochrony Praw Pacjentów skorzystali z mo˝liwoÊci zapoznania si´ z ˝àdanà dokumentacjà w trybie ustawy o dost´pie
do informacji i informacj´ t´ otrzymali. Poinformowa∏ tak˝e, ˝e wystàpienie Rzecznika w przedmiotowej sprawie b´dzie omawiane na najbli˝szej
naradzie kierownictwa Prokuratury Okr´gowej w Cz. i Prokuratorów Rejonowych tego okr´gu.

B. Niew∏aÊciwe stosowanie przepisów ustawy
o Instytucie Pami´ci Narodowej
1. Bezpodstawne uznanie braku kognicji sàdu administracyjnego
w sprawach zaÊwiadczeƒ.
145
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RPO-470054-I/04 z 7.06.2004 r.
RPO-470054-I/04 z 07.06.2004 r.
Pismo z 21.06.2004 r.
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Pismo z 6.10.2004 r.
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Do Rzecznika dociera∏y sygna∏y, ˝e Instytut Pami´ci Narodowej stosuje
praktyk´ wydawania zaÊwiadczeƒ, i˝ okreÊlona osoba nie jest pokrzywdzonym w rozumieniu ustawy w sytuacji, gdy w zasobach archiwalnych
IPN brak jakichkolwiek dokumentów dotyczàcych tej osoby. W jednej
z takich spraw Rzecznik przystàpi∏ do post´powania przed Wojewódzkim
Sàdem Administracyjnym w Warszawie150. W wyroku z 22 kwietnia 2004
r. WSA uzna∏ kwestionowanà praktyk´ za prawid∏owà, odrzucajàc skarg´
na zaÊwiadczenie b´dàce jej przedmiotem z uzasadnieniem, ˝e nie mieÊci
si´ to w kognicji sàdów administracyjnych, w pozosta∏ym zaÊ zakresie
skarg´ oddali∏. W zwiàzku z tym 13 lipca 2004 r. Rzecznik wniós∏ skarg´
kasacyjnà do Naczelnego Sàdu Administracyjnego, w której zarzuci∏
zaskar˝onemu wyrokowi naruszenie prawa materialnego przez b∏´dnà
wyk∏adni´ i niew∏aÊciwe zastosowanie art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia
18 grudnia 1998 r. o IPN oraz majàce istotny wp∏yw na wynik sprawy
naruszenie art. 3 § 2 pkt 4 ustawy Prawo o post´powaniu przed sàdami
administracyjnymi, a tak˝e art. 45 ust. Konstytucji i w zwiàzku z powy˝szym wniós∏ o uchylenie zaskar˝onego wyroku w ca∏oÊci i przekazanie
sprawy WSA w Warszawie do ponownego rozpoznania151.
2. Dost´p ka˝dego do dotyczàcych go danych osobowych, naruszenie
zasady godnoÊci i równoÊci, pozbawienie prawa do sàdu.
Przepisy ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pami´ci Narodowej – Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu152 ograniczajà kràg osób, którym IPN udost´pnia dokumenty. Taka informacja
udzielana jest pokrzywdzonemu oraz funkcjonariuszowi, pracownikowi
lub wspó∏pracownikowi organów bezpieczeƒstwa paƒstwa, po z∏o˝eniu
stosownego oÊwiadczenia, a tak˝e mo˝e byç udzielona dla prowadzenia
badaƒ naukowych, o ile Prezes Instytutu Pami´ci wyrazi na to zgod´. Dost´pu do informacji odmawia si´ natomiast osobom, którym nie przyznano statusu pokrzywdzonego wydajàc zaÊwiadczenie, i˝ okreÊlona osoba
nie jest pokrzywdzonym w rozumieniu ustawy, co jest równoznaczne
z urz´dowym stwierdzeniem, ˝e osoba ta by∏a funkcjonariuszem, pracownikiem lub wspó∏pracownikiem organów bezpieczeƒstwa paƒstwa. Osoby
te, nie majàc dost´pu do dotyczàcych ich dokumentów ani w post´powa-
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RPO-452772-I/03 wniosek z 8.04.2004 r.; II S.A. 4182/03.
W dniu 23.02.2005 r. NSA uwzgl´dni∏ skarg´ kasacyjnà Rzecznika, uchylajàc
zaskar˝ony wyrok i przekazujàc spraw´ do ponownego rozpoznania (OSK
1185/04). NSA zdecydowanie podzieli∏ stanowisko Rzecznika, i˝ rozstrzygni´cie
o przyznaniu lub odmowie przyznania statusu pokrzywdzonego powinno nast´powaç w drodze decyzji, od której s∏u˝y odwo∏anie do sàdu administracyjnego.
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Dz.U. Nr 155, poz. 1016 ze. zm.
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niu przed IPN, ani te˝ w post´powaniu przed sàdem administracyjnym,
nie majà ˝adnych szans udowodnienia, ˝e odmowa przyznania statusu
pokrzywdzonego jest bezzasadna, jako oparta np. na dokumentach sfabrykowanych. Konstytucja gwarantuje ka˝demu prawo dost´pu do dotyczàcych go dokumentów i zbiorów danych oraz zapewnia prawo do ˝àdania sprostowania oraz usuni´cia informacji nieprawdziwych, niepe∏nych
lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawà. Szef ABW i Szef Agencji Wywiadu lub Minister Obrony Narodowej mo˝e zastrzec, ˝e do okreÊlonych
dokumentów nie mo˝e mieç ˝adna osoba poza wyznaczonymi przez te
podmioty przedstawicielami, jeÊli jest to konieczne dla bezpieczeƒstwa
paƒstwa. Pokrzywdzony nie jest informowany o takim post´powaniu. Nie
jest te˝ stronà post´powania administracyjnego w sprawie zastrze˝enia
dokumentów, co w ocenie Rzecznika narusza konstytucyjne prawo do sàdu. Sprawa oczekuje na rozpoznanie przez Trybuna∏ Konstytucyjny153.

C. WolnoÊç prasy a prawo karne
1. Rzecznik wniós∏ do Sàdu Najwy˝szego kasacj´154, w której zarzuci∏
sàdowi ra˝àce naruszenie art. 180 § 3 Kpk poprzez przes∏uchanie, w celu
ustalenia autora artyku∏u prasowego, dziennikarza oraz pracownika redakcji pomimo zakazu przeprowadzania takiego dowodu. Rzecznik wskaza∏, i˝ celem tego unormowania jest – poprzez ochron´ tajemnicy dziennikarskiej – praktyczne zapewnienie wolnoÊci prasy i publikacji Êrodków
przekazu, o których mowa w art. 14 Konstytucji oraz wolnoÊci do pozyskiwania i rozpowszechniania informacji – art. 54 ust. 1 Konstytucji. Sàd
Najwy˝szy nie podzieli∏ tych argumentów i oddali∏ kasacj´ Rzecznika.
W motywach wyroku Sàd Najwy˝szy wskaza∏, ˝e to na dziennikarzu spoczywa obowiàzek dochowania tajemnicy dziennikarskiej i on w gruncie
rzeczy w swoim sumieniu decyduje, czy ujawniç informacj´ (np. dane
informatora). JeÊli dane te zostanà ujawnione, majà wartoÊç jak ka˝dy
inny dowód155.
2. Rzecznik wnoszàc do Sàdu Najwy˝szego kasacj´ na korzyÊç redaktora naczelnego tygodnika, który na ∏amach gazety pomówi∏ urz´dnika
samorzàdowego o w∏aÊciwoÊci lub post´powanie mogàce poni˝yç go
w opinii publicznej lub naraziç na utrat´ zaufania potrzebnego do zajmowania stanowiska, zarzuci∏ sàdowi odwo∏awczemu naruszenie prawa
procesowego, to jest art. 4 i art. 457 § 3 Kpk, polegajàce na niedokona-
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RPO-468440-I/04 z 21.07.2004 r. K 31/04.
RPO-458274-II/03 z 3.02.2004 r.
Wyrok SN z 15.12.2004 r., III KK. 278/04.
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niu wszechstronnej kontroli odwo∏awczej przez sàd II instancji, poprzez
zaniechanie oceny wyroku sàdu I instancji z punktu widzenia prawa do
wolnoÊci wypowiedzi wyra˝onego w art. 10 Europejskiej Konwencji
o Ochronie Praw Cz∏owieka i Podstawowych WolnoÊci156 w zw. z art. 91
ust. 1 Konstytucji i w konsekwencji nieuwzgl´dnieniu przez sàd odwo∏awczy okolicznoÊci przemawiajàcych na korzyÊç oskar˝onego157. Postawione w tej kasacji zarzuty mia∏y wy∏àcznie charakter procesowy
i w ˝adnej mierze nie odnosi∏y si´ do kwestii winy skazanego dziennikarza. Asumptem do wniesienia tej kasacji by∏ poglàd wyra˝ony przez Sàd
Najwy˝szy zgodnie z którym przepis art. 10 Europejskiej Konwencji
o Ochronie Praw Cz∏owieka i Podstawowych WolnoÊci, gwarantujàcy
prawo do swobodnej wypowiedzi, jest w orzecznictwie Europejskiego Trybuna∏u Praw Cz∏owieka traktowany jako dajàcy swobod´ wszelkim rodzajom wypowiedzi wyra˝ajàcych opinie i idee lub informacje, niezale˝nie od ich treÊci oraz podmiotu wypowiadajàcego si´. Podnosi si´ przy
tym, ˝e g∏ównymi aspektami tej swobody jest wolnoÊç prasy, stanowiàca
warunek publicznej krytyki, jako swobodny element skutecznej demokracji158. Sàd Najwy˝szy oddalajàc kasacj´ Rzecznika wskaza∏, ˝e znies∏awienie dokonane ze ÊwiadomoÊcià nieprawdziwoÊci informacji i ocen
o post´powaniu oraz w∏aÊciwoÊciach innej osoby (art. 212 § 1 i 2 Kk) nigdy nie s∏u˝y obronie spo∏ecznie uzasadnionego interesu (art. 213 § 2
Kk). Zachowanie takie nie korzysta z ochrony udzielanej wolnoÊci wypowiedzi i prawu do krytyki przez art. 31 ust. 3 Konstytucji, jak te˝ art. 10
ust. 2 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Cz∏owieka i Podstawowych WolnoÊci. Ponadto Sàd Najwy˝szy wskaza∏, ˝e – co do zasady wymierzenie kary pozbawienia wolnoÊci, w jej postaci podlegajàcej wykonaniu, nie znajduje przekonujàcego uzasadnienia w wypadkach, w których
ustalono – niezale˝nie od treÊci wypowiedzi – i˝ sprawca (nie tylko dziennikarz) dzia∏a∏ w dobrej wierze. W wypadku Êwiadomego i celowego znies∏awienia osoby mo˝liwoÊci orzeczenia takiej kary nie mo˝na in concreto
wykluczyç159.
3. W zwiàzku z ˝àdaniem przez prokuratur´ od operatorów telefonii
komórkowych wydania bilingów rozmów telefonicznych prowadzonych
przez dziennikarzy „GW” i „Rz” z ich informatorami w celu identyfikacji
tych ostatnich, Rzecznik zwróci∏ si´ do Prokuratora Krajowego o ustosunkowanie si´ do tego problemu, a w szczególnoÊci do pojawiajàcych
156
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Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.
RPO-463023-II/04.
Wyrok SN z 2.06.2003 r., III KK. 161/03.
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si´ zarzutów, i˝ takie dzia∏anie organów Êcigania stanowi naruszenie tajemnicy dziennikarskiej poprzez obejÊcie przepisów procedury karnej160.
Pismem z dnia 18 stycznia 2005 r. Prokurator Krajowy poinformowa∏
Rzecznika, ˝e Prokurator Apelacyjny w W. uwzgl´dni∏ za˝alenia wniesione przez dziennikarzy na postanowienia Prokuratora Okr´gowego w K.
w przedmiocie wystàpienia do operatorów telefonii komórkowej i stacjonarnej o podanie numerów abonenckich niektórych dziennikarzy, a tak˝e o wydanie wykazów po∏àczeƒ przychodzàcych i wychodzàcych z ich
telefonów. Uzasadniajàc swojà decyzj´ Prokurator Apelacyjny stanà∏ na
stanowisku, ˝e jakkolwiek uchylenie zaskar˝onych postanowieƒ mo˝e
oznaczaç utrat´ istotnych dowodów pozwalajàcych na wykrycie sprawców „przecieków” ze Êledztwa i uniemo˝liwiç szybkie ustalenie prawdy
materialnej w rozumieniu art. 2 § 1 Kpk w sprawie o ewentualne przest´pstwa z art. 241 § 1 Kk, to jednak prokurator jest bezwzgl´dnie zobowiàzany do respektowania zakazów dowodowych procedury karnej. Nadto przyjà∏, ˝e uzyskanie bilingów od operatorów sieci telefonicznych by∏oby próbà obejÊcia art. 15 ust. 2 prawa prasowego formu∏ujàcego poj´cie tajemnicy dziennikarskiej. Przytoczone powy˝ej stanowisko – zdaniem Prokuratora Krajowego – uznaç trzeba, za co najmniej kontrowersyjne, albowiem wydaje si´, ˝e zakreÊlony nim obszar tajemnicy dziennikarskiej uj´ty zosta∏ zbyt szeroko. W ocenie Rzecznika poglàd Prokuratora Apelacyjnego nale˝y uznaç za zasadny w szczególnoÊci, gdy si´ zwa˝y,
i˝ obchodzenie przepisów procedury karnej okreÊlajàcych bezwzgl´dne
zakazy dowodowe, w taki sposób jak opisany w tej sprawie, mo˝e stanowiç zagro˝enie dla wolnoÊci prasy oraz norm wynikajàcych z art. 54
ust. 1 Konstytucji.
4. W 2004 r. Rzecznik Praw Obywatelskich podejmowa∏ sprawy indywidualne dziennikarzy, w których zostali oni prawomocnie skazani za pope∏nienie przest´pstwa opisanego w art. 212 § 2 Kk (pomówienie za pomocà Êrodków masowego komunikowania). W takiej sytuacji Rzecznik
zwraca∏ si´ do w∏aÊciwych sàdów o nades∏anie akt tych spraw w celu ich
badania pod kàtem istnienia przes∏anek kasacyjnych opisanych w art.
523 § 1 Kpk161.
5. W zwiàzku z zatrzymaniem w dniu 5 maja 2004 r. dziennikarzy TVP
na terenie prywatnych Zak∏adów Mi´snych w Â., Rzecznik podjà∏ t´ spraw´ z urz´du, wyst´pujàc do Komendanta Wojewódzkiego Policji i Proku-
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RPO-490661-II/04 z 30.11.2004 r.
Np. RPO-466103-II/04, RPO-477173-II/04, RPO-465752-II/04, RPO-463023-II/04.
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ratora Okr´gowego w P. o poinformowanie o czynnoÊciach podj´tych
w sprawie162.

D. Brak pe∏nej gwarancji realizacji czynnego prawa
wyborczego
1. Osoby niepe∏nosprawne
W ocenie Rzecznika obowiàzujàce przepisy nie gwarantujà w pe∏ni tej
grupie osób mo˝liwoÊci realizacji czynnego prawa wyborczego, jakie zapewnia im art. 62 ust. 1 Konstytucji163. Wiele bowiem osób niepe∏nosprawnych, upoÊledzonych fizycznie, niezdolnych jest do opuszczenia domu i udania si´ do lokalu obwodowej komisji wyborczej. Stàd te˝ wydaje
si´ konieczne odstàpienie od bezwzgl´dnego wymogu osobistego g∏osowania i wprowadzenie przepisów zezwalajàcych tej grupie wyborców na g∏osowanie przez pe∏nomocnika, czy te˝ za poÊrednictwem Êrodków komunikacji. Problem ten Rzecznik zasygnalizowa∏ ówczesnemu Marsza∏kowi
Sejmu164. Z odpowiedzi przekazanej przez Przewodniczàcego Komisji
Ustawodawczej165 wynika, ˝e w zwiàzku z rozpocz´ciem prac legislacyjnych przez Komisj´ Ustawodawczà nad nowelizacjà Ordynacji wyborczej
do Sejmu RP i Senatu RP wystàpienie Rzecznika zosta∏o dor´czone pos∏om.
2. Osoby zamieszka∏e w domach studenckich lub kwaterach prywatnych.
Do Rzecznika zwróci∏y si´ wskazane w podtytule osoby, które skar˝y∏y
si´ na ograniczenie ich czynnego prawa wyborczego w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Z listu wynika∏o, ˝e udzieli∏y one poparcia liÊcie
kandydatów na pos∏ów do Parlamentu Europejskiego zg∏aszanej przez jeden z komitetów wyborczych, jednak˝e okr´gowa komisja wyborcza odmówi∏a rejestracji listy, gdy˝ w ocenie jej lista tego komitetu nie uzyska∏a
poparcia okreÊlonego w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r.
Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego166. Rzecznik uzna∏, ˝e
162
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RPO-473207-II/04 z 6.05.2004 r. Rzecznik otrzyma∏ informacj´, z której wynika, ˝e post´powanie w sprawie wtargni´cia na teren zak∏adów mi´snych pi´cioosobowej ekipy TVP, postanowieniem z dnia 9.11.2004 r. zosta∏o umorzone
wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego. Natomiast Êledztwo
w sprawie bezprawnego zatrzymania pracowników TVP S.A. na drodze dojazdowej prowadzàcej do zak∏adu nie zosta∏o jeszcze zakoƒczone.
Problem ten przedstawiono w Informacji za 2003 r. (str. 71, 72).
RPO-442894-I/03 z 21.07.2003 r.
Pismo z 16.11.2004 r.
Dz.U. Nr 25, poz. 219 Okr´gowa komisja wyborcza zakwestionowa∏a bowiem
cz´Êç podpisów, mi´dzy innymi z uwagi na to, ˝e poparcia liÊcie udzieli∏y osoby
zamieszka∏e w domach studenckich lub kwaterach prywatnych, a wi´c osoby,
które zdaniem Komisji stale nie zamieszkujà w danym okr´gu wyborczym.
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istniejà jednak – w tej konkretnej sprawie – wàtpliwoÊci co do prawid∏owoÊci interpretacji w tym zakresie art. 60 ust. 1 Ordynacji przez Komisje
Wyborcze. Zameldowanie w okreÊlonej miejscowoÊci na pobyt sta∏y, jako
czynnoÊç prawa administracyjnego, samo przez si´ nie wystarczy bowiem
do przyj´cia sta∏ego w niej zamieszkiwania. Ordynacja wyborcza nie zawiera w∏asnej definicji sta∏ego zamieszkania. Oznacza to, ˝e odsy∏a w tym
zakresie do przepisów prawa cywilnego, w szczególnoÊci art. 25 Kc. Zgodnie z orzecznictwem Sàdu Najwy˝szego167 dla przyj´cia zamieszkiwania
danej osoby w okreÊlonej miejscowoÊci, konieczne jest ustalenie wyst´powania ∏àcznie dwóch przes∏anek, a mianowicie przebywania i zamiaru
sta∏ego pobytu. O zaj´cie w tej kwestii stanowiska Rzecznik zwróci∏ si´ do
Przewodniczàcego Paƒstwowej Komisji Wyborczej168. Z prowadzonej korespondencji169 wynika, ˝e ustawy okreÊlajàce procedur´ przeprowadzania
wyborów zawierajà wymóg poparcia zg∏oszenia listy kandydatów przez
okreÊlonà w odpowiedniej ustawie liczb´ „wyborców stale zamieszka∏ych
w danym okr´gu wyborczym” lub przez „wyborców” w przypadku wyborów samorzàdowych. Ponadto w odpowiedzi zaznaczono, ˝e wyborcy zamieszkujàcy poza miejscem zameldowania na pobyt sta∏y majà mo˝liwoÊç
trwa∏ego uregulowania swoich spraw wyborczych przez z∏o˝enie wniosku
o wpisanie do rejestru wyborców w trybie art. 12 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP170.
Uprawnienie to dotyczy równie˝ studentów zamieszka∏ych poza miejscem
zameldowania na pobyt sta∏y Z kolejnej odpowiedzi Przewodniczàcego
PKW171 wynika, ˝e w ocenie PKW art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia
2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego172 jednoznacznie wskazuje jako uprawnionych do udzielania poparcia okr´gowej liÊcie
kandydatów na pos∏ów do Parlamentu Europejskiego wyborców stale zamieszka∏ych w danym okr´gu wyborczym. Interpretacja tego przepisu
zwiàzana z cywilnoprawnym poj´ciem miejsca zamieszkania utrwalona
jest w praktyce oraz orzecznictwie Sàdu Najwy˝szego i takà interpretacj´
stosowa∏y okr´gowe komisje wyborcze, sk∏adajàce si´ z s´dziów. JednoczeÊnie zaznaczono, ˝e zarówno decyzje o wpisaniu wyborcy do sta∏ego
rejestru wyborców poza miejscem zameldowania na pobyt sta∏y, jak i postanowienia okr´gowej komisji wyborczej w sprawie rejestracji listy kan-
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Orzeczenie z 7.06.1983 r., II Ur 4/84 OSP 12/84, poz. 265.
RPO-478369-I/04 z 3.08.2004 r. i z 13.09.2004 r.
Odpowiedê z 17.08.2004 r.
Dz.U. Nr 46, poz. 499 ze zm.
Pismo z 28.09.2004 r.
Dz.U. Nr 25, poz. 219.
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dydatów podlegajà kontroli sàdowej. Majàc na uwadze podane stanowisko przedstawione przez Przewodniczàcego PKW, Rzecznik odstàpi∏ od
dalszych dzia∏aƒ w tej sprawie.
3. Osoby zmieniajàce w okresie roku przed wyborami samorzàdowymi
miejsce sta∏ego zamieszkania.
Rzecznik otrzyma∏ list, którego autor wskazuje, ˝e znowelizowane ustawà
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz niektórych innych ustaw173
przepisy w art. 61 ust. 1 stanowià, ˝e prawo wybierania do rady gminy ma
obywatel polski, posiadajàcy czynne prawo wyborcze, wpisany do prowadzonego w tej gminie sta∏ego rejestru wyborców, najpóêniej na 12 miesi´cy
przed dniem wyborów. W zwiàzku z przyj´ciem takiej regulacji osoby, które
wpisane zosta∏y do rejestru wyborców prowadzonego w danej gminie w terminie krótszym ni˝ 12 miesi´cy przed dniem wyborów, nie b´dà mia∏y prawa do udzia∏u w g∏osowaniu. Rzecznik o zaj´cie w tej kwestii stanowiska
zwróci∏ si´ do Przewodniczàcego PKW174. Przewodniczàcy poinformowa∏
Rzecznika, ˝e z dyskusji toczonych w czasie prac w Komisji Sejmowej nad
nowelizacjà Ordynacji wyborczej wynika∏o, ˝e poselska inicjatywa okreÊlenia
minimalnego okresu zamieszkiwania na obszarze gminy, wymaganego dla
posiadania praw wyborczych w wyborach do rady tej gminy, mia∏a na celu
uniemo˝liwienie wp∏ywania na wyniki wyborów przez osoby, które nie zmieniajàc miejsca zamieszkania uzyskiwa∏y wpis do rejestru wyborców w danej
gminie, by g∏osowaç na okreÊlonego kandydata na wójta. Dokonywa∏y tego
przez fikcyjne zameldowanie na pobyt sta∏y lub z∏o˝enie wniosku o dopisanie do rejestru w miejscu zamieszkania bez zameldowania na pobyt sta∏y.
Przekonanie o koniecznoÊci zapobie˝enia takim dzia∏aniom wynik∏o z ujawnienia tego rodzaju praktyk w ostatnich wyborach wójtów niektórych gmin.
Jednak˝e w ocenie PKW wprowadzenie przepisów uzale˝niajàcych posiadanie czynnego prawa wyborczego w wyborach do rady gminy od wpisania
obywatela najpóêniej na 12 miesi´cy przed dniem wyborów do rejestru wyborców prowadzonego w tej gminie ma negatywne skutki w postaci ograniczenia praw wyborczych osób zmieniajàcych w okresie roku przed wyborami
miejsca sta∏ego zameldowania, które to osoby, b´dàc od chwili zamieszkania
w nowej gminie cz∏onkami spo∏ecznoÊci lokalnej, pozbawione b´dà wp∏ywu
na sk∏ad organów tej gminy. Rzecznik rozwa˝a skierowanie w tej sprawie
wniosku do Trybuna∏u Konstytucyjnego175.

4. Wybory ∏awników
W wystàpieniu176 do Ministra SprawiedliwoÊci Rzecznik wskaza∏ na potrzeb´ rozwa˝enia nowelizacji art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sàdów powszechnych177, który stanowi, ˝e kandydatów na
∏awników zg∏aszajà radom gmin mi´dzy innymi stowarzyszenia i organizacje. Podczas zaÊ ostatnich wyborów ∏awników nagminne by∏o rekomendowanie kandydatów na ∏awników przez nieuprawnione do tego partie polityczne. Proceder ten w ocenie Rzecznika by∏ celowym dzia∏aniem partii,
które mia∏o na celu wprowadzenie do wymiaru sprawiedliwoÊci „swoich”
ludzi. Stwarza∏o to niebezpieczeƒstwo, ˝e w poszczególnych post´powaniach sàdowych b´dà braç udzia∏ w orzekaniu ∏awnicy, dla których przynale˝noÊç partyjna jednej ze stron procesu bàdê innych jego uczestników
mo˝e mieç znaczenie przy formu∏owaniu rozstrzygni´cia, co mog∏oby stanowiç powa˝ne zagro˝enie dla demokracji i w∏aÊciwie funkcjonujàcego
paƒstwa. W wystàpieniu tym, jak i kolejnym skierowanym do Ministra
SprawiedliwoÊci, Rzecznik w oparciu o nades∏ane listy przedstawi∏ tak˝e
problem zró˝nicowania w zakresie wyp∏aty rekompensaty ∏awnikom poprzedniej kadencji oraz obecnej, której zasady uleg∏y zmianie w zwiàzku
z wejÊciem w ˝ycie w styczniu 2004 r. przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sàdów powszechnych,
ustawy o prokuraturze, ustawy – Prawo o ustroju sàdów wojskowych oraz
niektórych innych ustaw178. Z przekazanych odpowiedzi179 wynika, ˝e za∏o˝eniem ustawodawcy, w kwestii zmian by∏o usuni´cie zró˝nicowania
∏awników ze wzgl´du na wysokoÊç nale˝noÊci za czas wykonywania tych
czynnoÊci. Ponadto zmiany te mia∏y na celu znaczne uproszczenie procedury wyp∏acania ∏awnikom, przez administracj´ sàdów, kwot nale˝nych za
udzia∏ w rozprawach. Pozostawienie zaÊ w mocy dotychczasowych zasad
wyp∏at ∏awnikom nale˝noÊci pieni´˝nych za czas wykonywania czynnoÊci
w sàdzie jest stanem przejÊciowym i faktycznie dotyczy jedynie ograniczonej liczby ∏awników, którzy nadal pe∏nià czynnoÊci w wydzia∏ach karnych,
w sprawach rozpocz´tych przed dniem 1 stycznia 2004 r. Ma wi´c ograniczony i stale zmniejszajàcy si´ zakres. OdnoÊnie zaÊ ograniczenia wysokoÊci nale˝noÊci wyp∏acanych ∏awnikom pozostajàcym w stosunku pracy do
wysokoÊci okreÊlonej w przepisach rekompensaty Minister stwierdzi∏, ˝e
wprowadzone zmiany istotnie mogà wp∏ynàç na rezygnacj´ z pe∏nienia
funkcji ∏awnika przez osoby o wysokich kwalifikacjach. których wynagro-
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Dz.U. Nr 102, poz. 1055.
RPO-481342-I/04 z 29.10.2004 r.
10.03.2005 r. Rzecznik skierowa∏ do TK wniosek (RPO-481342-I/04) dot. ograniczeƒ praw wyborczych w wyborach samorzàdowych.
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RPO-461333-I/04 z 3.03.2004 r.
Dz.U. Nr 98, poz. 1070.
Dz.U. Nr 228, poz. 2256. Pismo z 19.05.2004 r.
Pismo z 1.04.2004 r. oraz z 8.06.2004 r.
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dzenie dzienne przekracza wysokoÊç rekompensaty. Niemniej wprowadzone zmiany doprowadzi∏y do równego traktowania osób pe∏niàcych t´ samà
funkcj´ i wykonujàcych te same czynnoÊci. Dlatego te˝ powrót do uprzednio obowiàzujàcych regulacji w obecnej sytuacji raczej nie jest mo˝liwy.
Minister podzieli∏ natomiast uwagi Rzecznika co do potrzeby nowelizacji
ustawy w zakresie jednoznacznego wy∏àczenia partii politycznych spoÊród
podmiotów uprawnionych do zg∏aszania kandydatów na ∏awników i poinformowa∏ Rzecznika, ˝e w resorcie trwajà ju˝ prace nad nowelizacjà prawa
o ustroju sàdów powszechnych w tym zakresie.

E. Brak mo˝liwoÊci wniesienia odwo∏ania od orzeczenia
sàdu dyscyplinarnego o przeniesieniu s´dziego
na inne miejsce s∏u˝bowe bez jego zgody
ze wzgl´du na powag´ stanowiska
W wystàpieniu do Ministra SprawiedliwoÊci180 Rzecznik wskaza∏ mankamenty ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sàdów powszechnych181 w zakresie przepisów dotyczàcych przeniesienia s´dziego –
bez jego zgody – na podstawie uchwa∏y Sàdu Dyscyplinarnego, wydanej
na wniosek kolegium w∏aÊciwego sàdu lub Krajowej Rady Sàdownictwa
na inne miejsce s∏u˝bowe. Od orzeczenia sàdu dyscyplinarnego w tym
przypadku ustawa nie przewiduje odwo∏ania. Sàd Najwy˝szy w roli Sàdu
Dyscyplinarnego rozpoznajàc jednà ze spraw odmówi∏ zastosowania przepisów ustawy w tym zakresie uznajàc je za sprzeczne z przepisami art.
45, art. 78 i art. 176 ust. 1 Konstytucji i za podstaw´ prawnà rozstrzygni´cia w tej sprawie przyjà∏ bezpoÊrednio przepisy Konstytucji182. Stanowisko to Rzecznik w pe∏ni podzieli∏. Dotyczy ono jednak konkretnej sprawy i nie wià˝e sàdów dyscyplinarnych rozstrzygajàcych tego rodzaju
sprawy. W tej sytuacji Rzecznik zwróci∏ si´ do Ministra SprawiedliwoÊci
z proÊbà o podj´cie inicjatywy ustawodawczej poprzez wprowadzenie do
ustawy – Prawo o ustroju sàdów powszechnych regulacji umo˝liwiajàcej
s´dziemu w razie przeniesienia na inne stanowisko s∏u˝bowe, bez jego
zgody, ze wzgl´du na powag´ stanowiska wnoszenie Êrodka odwo∏awczego. Minister SprawiedliwoÊci podzieli∏ poglàd Rzecznika o potrzebie nowelizacji w tym zakresie ustawy – Prawo o ustroju sàdów powszechnych
i w odpowiedzi na wystàpienie poinformowa∏ Rzecznika, ˝e podejmie dzia∏ania zmierzajàce do ich nowelizacji183.
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RPO-464290-I/04 z 21.09.2004 r.
Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.
SNO 59/03 postanowienie z 21.10.2003 r.
Pismo z 22.10.2004 r.
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F. Niemo˝noÊç wykonania uregulowaƒ w sprawie badaƒ
lekarskich i psychologicznych kandydatów
do obj´cia urz´du s´dziego
W 2003 r. w wystàpieniu do Ministra SprawiedliwoÊci184 Rzecznik
wskaza∏, ˝e niemo˝liwe jest w chwili obecnej do wykonania uregulowanie
zawarte w § 7 ust. 1 rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci z dnia
8 marca 2002 r. w sprawie badaƒ lekarskich i psychologicznych kandydatów do obj´cia urz´du s´dziego185, zgodnie z którym psychologiem uprawnionym do przeprowadzenia badaƒ psychologicznych kandydatów do obj´cia urz´du s´dziego mo˝e byç psycholog wpisany do stosownego rejestru.
A zatem jednym z wymogów do przeprowadzania badaƒ jest posiadanie
przez osob´ przeprowadzajàcà takie badanie prawa do wykonywania zawodu psychologa. Obowiàzek zaÊ posiadania przez psychologa prawa do
wykonywania zawodu wprowadzony zosta∏ w ustawie z dnia 8 czerwca
2001 r. o zawodzie psychologa i samorzàdzie zawodowym psychologów186,
która wejdzie w ˝ycie dopiero z dniem 1 stycznia 2006 r. Rzecznik wskaza∏
tak˝e, ˝e w rozporzàdzeniu brak jest procedury odwo∏awczej od orzeczenia
lekarskiego i psychologicznego o stanie zdrowia kandydata ubiegajàcego
si´ o powo∏anie na stanowisko s´dziego. W wystàpieniu Rzecznik zaznaczy∏, ˝e zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami na stanowisko s´dziego mo˝e byç powo∏any ten, kto jest zdolny ze wzgl´du na stan zdrowia do pe∏nienia obowiàzków s´dziego. Wymóg ten dotychczas nie by∏ elementem
decydujàcym o powo∏aniu na stanowisko s´dziego. Wprowadzenie jego
stanowi, – w przypadku stwierdzenia niezdolnoÊci kandydata ze wzgl´du
na stan zdrowia do pe∏nienia obowiàzków s´dziego – podstaw´ odmowy
powo∏ania go na stanowisko s´dziego, gdy˝ wszystkie wymagania uj´te
w przepisach muszà byç spe∏nione kumulatywnie. Stàd te˝ brak drogi odwo∏awczej od orzeczeƒ lekarskich i psychologicznych mo˝e skutecznie
uniemo˝liwiç osobie zainteresowanej ubieganie si´ o powo∏anie na stanowisko s´dziego, mimo spe∏nienia przez nià pozosta∏ych, okreÊlonych
w ustawie warunków. W odpowiedzi Minister SprawiedliwoÊci stwierdzi∏,
˝e przedstawione w wystàpieniu uwagi, zw∏aszcza dotyczàce § 7 ust. 1 cyt.
na wst´pie rozporzàdzenia oraz braku procedury odwo∏awczej od orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, powodujà koniecznoÊç ponownej, pog∏´bionej analizy treÊci rozporzàdzenia w celu ewentualnej jej nowelizacji
i w tym celu zarzàdzi∏ podj´cie stosownych czynnoÊci legislacyjnych187.
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RPO-439856-I/03 z 27.06.2003 r.
Dz.U. Nr 26, poz. 263.
Dz.U. Nr 73, poz. 763 ze zm.
Pismo z 28.11.2004 r.
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G. WàtpliwoÊci co do zgodnoÊci z Konstytucjà
art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r.
o Krajowym Rejestrze Sàdowym
Rzecznik otrzyma∏ list, którego autor sugerowa∏ potrzeb´ wystàpienia
do Trybuna∏u Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodnoÊci
art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sàdowym188 z art. 45 Konstytucji oraz art. 6 Europejskiej Konwencji
Praw Cz∏owieka i Podstawowych WolnoÊci. Autor listu wskazywa∏, ˝e regulacja art. 19 ust. 3 ustawy w praktyce prowadzi do realnego zablokowania mo˝noÊci zarejestrowania np. stowarzyszenia czy fundacji. Wystarczy bowiem aby przez przeoczenie zostawiç wolnà jakàkolwiek rubryk´,
np. dotyczàcà nr lokalu przy adresie do korespondencji w sytuacji, gdy
adres ten stanowi dom jednorodzinny, aby nastàpi∏ zwrot wniosku. Sàdy
nie dopuszczajà, by sk∏adajàcy wniosek uzupe∏nili taki brak, bezwzgl´dnie wymagajà natomiast aby ponownie wype∏niç wszystkie formularze.
Niejednokrotnie wnioski zwracane sà wiele razy. Prowadzi to do sytuacji,
˝e nawet osoby z wy˝szym wykszta∏ceniem prawniczym majà problemy
z prawid∏owym wype∏nieniem formularzy i ich skutecznym wnoszeniem,
co stwarza powa˝nà barier´ w dost´pie do sàdu. W wystàpieniu189 do Ministra SprawiedliwoÊci Rzecznik stwierdzi∏, ˝e – jego zdaniem – rozwiàzanie zawarte w art. 19 ust. 3 i 3a ustawy o Krajowym Rejestrze Sàdowym
ró˝nicuje sytuacj´ stron post´powania w zale˝noÊci od tego jakimi brakami dotkni´ty jest wniosek. Przejawia si´ to przede wszystkim w fakcie, ˝e
w razie nieprawid∏owego wype∏nienia formularza, niez∏o˝enie na urz´dowym formularzu lub nieuiszczenie wymaganych przepisami op∏at wniosek podlega zwróceniu bez wzywania do uzupe∏nienia, zaÊ przy stwierdzeniu innych braków wzywa si´ wnioskodawc´ (pod rygorem zwrotu
wniosku) do poprawienia lub uzupe∏nienia, a mylne jego oznaczenie lub
inne oczywiste niedok∏adnoÊci nie stanowià przeszkody do nadania mu
biegu. W zwiàzku z tym, jak zaznaczono w odpowiedzi, w Ministerstwie
rozwa˝a si´, obecnie koncepcj´ zmiany ustawy o Krajowym Rejestrze Sàdowym, obejmujàcà doÊç szeroki zakres. Zapewniono jednoczeÊnie Rzecznika, ˝e art. 19 ust. 3 tej ustawy b´dzie wnikliwie przeanalizowany pod
kàtem dostosowania zamieszczonej w nim regulacji do ogólnych zasad
kodeksu post´powania cywilnego, przy uwzgl´dnieniu specyfiki post´powania rejestrowego.

188
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Dz.U. Nr 121, poz. 769 ze. zm.
Pismo z 14.10.2004 r. RPO-475144-I/04.
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H. Problematyka ochrony praw studentów
1. Od wrzeÊnia 2004 r. sprawa nieprawid∏owoÊci podczas naboru kandydatów na studia prawnicze na Uniwersytecie G. bulwersowa∏a opini´
publicznà, a w szczególnoÊci fakt, i˝ w∏adze uczelni bezpodstawnie odmówi∏y ujawnienia informacji o osobach przyj´tych na te studia w procedurze odwo∏awczej190. Rzecznik zwróci∏ si´ do Rektora tego Uniwersytetu191
o ustosunkowanie si´ do stawianych przez pras´ zarzutów oraz o udost´pnienie opinii publicznej informacji o osobach przyj´tych na Wydzia∏
Prawa i Administracji w procedurze odwo∏awczej. Przystàpi∏ tak˝e do post´powania sàdowo-administracyjnego ze skargi „GW”192 na bezczynnoÊç
Rektora Uczelni w przedmiocie odmowy udost´pnienia wyników post´powania odwo∏awczego. W odpowiedzi Rektor stwierdzi∏193, i˝ odmowa udost´pnienia wyników post´powania odwo∏awczego zosta∏a podj´ta w oparciu o szereg opinii prawnych, udzielonych przez znane kancelarie prawnicze. Nadto oÊwiadczy∏, i˝ Uniwersytet nie utajnia ˝adnych nazwisk osób
przyj´tych na studia prawnicze, a na Wydziale Prawa i Administracji listy
osób przyj´tych zosta∏y wywieszone. Przes∏a∏ tak˝e Rzecznikowi cz´Êç
dokumentacji post´powania rekrutacyjnego. Po zbadaniu nades∏anej
dokumentacji Rzecznik stwierdzi∏ szereg nieprawid∏owoÊci podczas naboru na studia prawnicze194. Rzecznik zwróci∏ si´ w tej sprawie tak˝e do
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu o zbadanie prawid∏owoÊci post´powania rekrutacyjnego i o rozwa˝enie zastosowania Êrodków przewidzianych prawem195. W odpowiedzi Ministerstwo poinformowa∏o, ˝e przeprowadzi w uczelni kontrol´ dokumentacji procedury odwo∏awczej doty-
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Prasa donosi∏a tak˝e, i˝ podczas rekrutacji na studia prawnicze mia∏y wystàpiç
tak˝e inne nieprawid∏owoÊci, a mianowicie w wyniku z∏o˝onego odwo∏ania zostali przyj´ci na studia kandydaci, którym zabrak∏o od kilku do kilkunastu
punktów na egzaminie. Przyj´to ich jednak, poniewa˝ posiadali rekomendacje
wystawione przez osoby posiadajàce wysokie znaczenie dla miasta. Uczelnia
przyj´cie tych˝e kandydatów mia∏a umotywowaç „wzgl´dami spo∏ecznymi”. Wedle opublikowanej informacji nie dosta∏y si´ za to osoby, którym brakowa∏o po
jednym punkcie, pochodzàce z biednych rodzin bàdê te˝ chore.
RPO-486908-I/04 z 12.10.2004 r.
RPO-486908-I/04 z 14.10.2004 r.
Pismo R 081/171/04 z 15.10.2004 r.
Zgodnie bowiem z uchwa∏à nr 65 Senatu uczelni z dnia 27.11.2003 r., o przyj´ciu na studia, w ramach limitu miejsc, decyduje liczba uzyskanych punktów,
a wyniki post´powania rekrutacyjnego sà jawne. Limit miejsc na kierunku
prawo na studiach dziennych w roku 2004/2005 wynosi∏ 250. W sumie w procedurze odwo∏awczej, na kierunek prawo przyj´to 65 dodatkowych osób, przekraczajàc tym samym ustalony przez Senat limit miejsc.
RPO-486908-I/04 z 3.11.2004 r.
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czàcej przyj´ç na studia dzienne na kierunek prawo w roku akademickim
2004/2005196. W grudniu 2004 roku Rektor, bioràc pod uwag´ sugestie
Rzecznika, poinformowa∏, i˝ kandydaci na studia prawnicze, którym
w tegorocznych egzaminach wst´pnych zabrak∏o jednego, dwóch punktów zostali przyj´ci na studia prawnicze oraz ˝e Wydzia∏ Prawa i Administracji stworzy dogodne warunki do nadrobienia zaleg∏oÊci programowych, organizujàc na uczelni dodatkowe zaj´cia oraz przesuwajàc terminy zaliczeƒ z lutego na koniec maja. Rzecznik wiadomoÊç t´ przyjà∏
z wielkim zadowoleniem.
2. Stworzenie specjalnego systemu pomocy finansowej dla studentów
obywateli innych krajów cz∏onkowskich UE narodowoÊci polskiej.
Rzecznik zwróci∏ si´ do Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji
Narodowej i Sportu, o wyjaÊnienia w sprawie, którà skierowa∏ do Rzecznika Kongres Polaków w Republice Czeskiej, a której materia obejmuje
dzia∏alnoÊç MENiS197. Z uzyskanych wyjaÊnieƒ wynika198, i˝ wprowadzenie zmian w dotychczasowym systemie rekrutacji i pomocy stypendialnej
dla obywateli paƒstw cz∏onkowskich UE pochodzenia polskiego jest konieczne w celu realizacji regulacji unijnych (takich jak m.in. Rozporzàdzenie Rady (EWG) Nr 1612/68 z dnia 15 paêdziernika 1968 r. w sprawie
swobodnego przep∏ywu pracowników wewnàtrz Wspólnoty oraz Dyrektywy Rady 93/96/EWG z dnia 29 paêdziernika 1993 r. w sprawie prawa
pobytu dla studentów). Z powy˝szych wzgl´dów nie jest mo˝liwe zwalnianie obywateli paƒstw cz∏onkowskich UE pochodzenia polskiego z post´powania kwalifikacyjnego i przyznawania im stypendiów, przyjmujàc za
kryterium ich pochodzenie (narodowoÊç). Jednà z podstawowych zasad
prawa wspólnotowego jest, bowiem zasada niedyskryminacji ze wzgl´du
na obywatelstwo, zawarta w przepisie art. 12 TWE. Zakazane jest, wi´c
ró˝ne traktowanie w wyniku zastosowania niedozwolonego kryterium ró˝nicujàcego, jakim jest obywatelstwo. JednoczeÊnie Minister poinformowa∏
o programach unijnych, umo˝liwiajàcych kszta∏cenie w Polsce obywatelom paƒstw cz∏onkowskich UE pochodzenia polskiego (tj. program
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Pismo z 18.11.2004 r. DSW.R-4122/242c/04.
RPO-470849-I/04 z 6.09.2004 r. Rzecznik zainteresowany by∏ przede wszystkim informacjà, czy w zwiàzku z koniecznoÊcià przestrzegania prawa unijnego
i wprowadzenia jednolitych kryteriów dla obywateli wszystkich paƒstw – cz∏onków Unii Europejskiej, nie jest jednak mo˝liwe stworzenie specjalnego systemu
pomocy finansowej dla studentów obywateli innych krajów cz∏onkowskich UE
narodowoÊci polskiej, jak równie˝ opracowania dla nich specjalnych wymagaƒ
programowych, które obowiàzywa∏yby te osoby podczas zdawania egzaminów
wst´pnych na studia w Polsce.
Pismo z 23.07.2004 r.
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CEEPUS) oraz o mo˝liwoÊciach ubiegania si´ o pomoc materialnà (tj. Sokrates/Erasmus).
4. Pomoc materialna dla studentów.
Rzecznik zwróci∏ si´ do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie niektórych rozwiàzaƒ, które zosta∏y przyj´te w ustawie z dnia 28 maja
2004 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wy˝szym, ustawy o wy˝szych
szko∏ach zawodowych, ustawy o po˝yczkach i kredytach studenckich oraz
o zmianie niektórych innych ustaw199, która wesz∏a w ˝ycie z dniem 17
lipca 2004 r. Nowelizacja ta przenios∏a uregulowania dotyczàce problematyki bezzwrotnej pomocy materialnej dla studentów, zawarte dotychczas
w rozporzàdzeniu, do ustawy, w istotny sposób zmieniajàc zasady i formy
ich przyznawania. Prawo do pomocy materialnej przyznano studentom
uczelni paƒstwowych i niepaƒstwowych kszta∏càcych si´ w ró˝nych systemach studiów200. W zwiàzku z powy˝szym Rzecznik zwróci∏ si´ Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu o zaj´cie stanowiska w przedstawionej kwestii, a w szczególnoÊci o rozwa˝anie mo˝liwoÊci zmiany kwestionowanych
postanowieƒ ustawy201. W odpowiedzi MENiS poinformowa∏ Rzecznika202,
˝e Rada Ministrów, majàc na uwadze sygna∏y p∏ynàce tak˝e ze Êrodowiska
osób niepe∏nosprawnych, przyj´∏a zmiany w przepisach majàce na celu
ponowne wprowadzenie do systemu pomocy materialnej dla studentów
odr´bnego Êwiadczenia w postaci stypendium specjalnego dla osób niepe∏nosprawnych, niezale˝nie od sytuacji materialnej studenta.
5. Umorzenie po˝yczki studenckiej.
Rzecznik zwróci∏ si´ do Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wy˝szego Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu203, zaniepokojony zastoso-
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Dz.U. z 2004 r. Nr 152, poz.1598.
Od 1.10.2004 r. wszyscy studenci mogà ubiegaç si´ o pomoc materialnà w formie: stypendium socjalnego, stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, stypendium ministra za osiàgni´cia w nauce oraz zapomogi, a od 1.01.2005 r.
tak˝e o stypendium ministra za wybitne osiàgni´cia sportowe. Nowe unormowanie nie przewidzia∏o przyznawanych stypendiów specjalnych dla osób niepe∏nosprawnych, których wysokoÊç zale˝a∏a od stopnia niepe∏nosprawnoÊci,
w konsekwencji zosta∏a ÊciÊle uzale˝niona od poziomu dochodu w rodzinie nie
przekraczajàcego 569 z∏. Przy ustalaniu prawa do stypendium zastosowano
jednakowe kryterium dochodowe dla osób zdrowych i niepe∏nosprawnych.
Trudno jednak porównywaç wydatki studenta zdrowego i niepe∏nosprawnego.
RPO-484060-I/04 z 03.09.2004 r.
Pismo z 21.09.2004 r. DSW-4-MK-4200-258/04.
RPO-465716-I/04 z 7.07.2004 r. Rzecznik podkreÊli∏, i˝ z Konstytucji (art. 87
i nast´pne) wynika jasno katalog êróde∏ prawa, który jest zbiorem zamkni´tym
i nie daje organom administracji paƒstwowej uprawnienia do rozszerzania go
w dowolnych sytuacjach i o dowolne rodzaje wewn´trznych instrukcji, zaleceƒ,
zarzàdzeƒ, okólników.
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wanà wobec obywatela procedurà przy umarzaniu po˝yczki studenckiej.
W opinii Rzecznika wszelkie warunki umorzeƒ, a co najmniej ich szczegó∏owe podstawy, powinny znaleêç si´ w rozporzàdzeniu MENiS. Nie mo˝na
z uwagi na niedopracowanie tekstu konkretnego aktu prawnego pos∏ugiwaç si´ innymi instrumentami, których celem jest zastàpienie brakujàcych przepisów. Taka sytuacja, zdaniem Rzecznika, mia∏a miejsce w tym
wypadku, albowiem z treÊci rozporzàdzenia wynika, i˝ organ je wydajàcy
w∏àczy∏ upowa˝nienie do ˝àdania stosownych dokumentów w przypadkach umorzeƒ z uwagi na dobre wyniki w nauce kredytobiorcy – absolwenta szko∏y wy˝szej oraz w wypadku Êmierci kredytobiorcy, natomiast
nie zamieÊci∏ podobnego uprawnienia dla Ministra Edukacji Narodowej
w sytuacjach wniosku o umorzenie kredytu z uwagi na trudnà sytuacj´
˝yciowà kredytobiorcy. Nie mo˝na przerzucaç odpowiedzialnoÊci za b∏àd
legislacyjny na obywatela. Zdaniem Rzecznika prawid∏owà formà dzia∏ania by∏aby odpowiednia nowelizacja rozporzàdzenia204 i uzupe∏nienie jego
tekstu o mo˝liwoÊç ˝àdania przez MENiS dokumentów koniecznych do
stwierdzenia zasadnoÊci wniosku kredytobiorcy ubiegajàcego si´ o umorzenie z uwagi na jego trudnà sytuacj´ ˝yciowà. Minister, przy rozpatrzeniu wniosku i ewentualnych swoich wàtpliwoÊci, co do prawdziwoÊci zawartych w nim danych, móg∏by równie˝ sam podjàç odpowiednie czynnoÊci sprawdzajàce – wyjaÊniajàce i zwróciç si´ np. do urz´dów skarbowych
o informacj´ nt. poziomu dochodów i majàtku wnioskodawcy. Rzecznik
uzyska∏ wyczerpujàcà odpowiedê od MENiS205. Znowelizowane rozporzàdzenie obowiàzuje od 1 wrzeÊnia 2004 r.206
6. Rzecznik skierowa∏ wystàpienie do Prokuratora Krajowego w sprawie dzia∏alnoÊci firm i osób, przygotowujàcych odp∏atnie prace licencjackie i magisterskie dla studentów, w którym Rzecznik krytykowa∏ nieuznanie uczelni za pokrzywdzonego, jak równie˝ wskazywa∏, i˝ osoby sk∏adajàce sporzàdzone przez kogo innego prace jako swoje mogà odpowiadaç
za pope∏nienie czynu okreÊlonego w art. 272 Kk, zaÊ samo przygotowanie
pracy – mo˝e zostaç zakwalifikowane jako pomocnictwo lub wspó∏sprawstwo w tym zakresie207. W odpowiedzi z dnia 18 czerwca 2004 r. Rzecznik
zosta∏ poinformowany, i˝ w sprawie powy˝szej prowadzone by∏o jedno
post´powanie w Prokuraturze Rejonowej w K. Doniesienie w tej sprawie
zosta∏o z∏o˝one przez osoby fizyczne, nie dzia∏ajàce w imieniu ˝adnej
uczelni, w zwiàzku z czym nie przys∏ugiwa∏ im status osób pokrzywdzo204
205
206
207

Dz.U. z 1988 r., Nr 126, poz. 835.
Pismo z 21.07.2004 r.
Dz.U. z 2004 r., Nr 196, poz. 2017.
RPO-474330-II/04 z 27.05.2004 r.
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nych w tym post´powaniu. ZaÊ treÊç zawiadomienia by∏a bardzo ogólnikowa i nie wskazywa∏a na konkretne przypadki pokrzywdzonych uczelni.
Dlatego te˝ brak by∏o podstaw do przyznania statusu pokrzywdzonego
okreÊlonej szkole wy˝szej. W wyniku przeprowadzonej kontroli polecono
jednak prokuratorowi wszcz´cie post´powania przygotowawczego o przest´pstwo z art. 272 Kk z uwzgl´dnieniom odpowiedzialnoÊci zarówno
osób korzystajàcych z prac opracowanych „na zamówienie”, jak te˝ ich
dostarczajàcych – za pod˝eganie i pomocnictwo do pope∏nienia tego przest´pstwa. Prokurator Krajowy wyrazi∏ ponadto poglàd, ˝e okolicznoÊcià
sprzyjajàcà tego rodzaju dzia∏alnoÊci, a równoczeÊnie utrudniajàcà jej
Êciganie jest niedoskona∏oÊç przepisów ustawy o szkolnictwie wy˝szym,
która nie doÊç precyzyjnie okreÊla wymagania odnoszàce si´ do trybu
i toku powstawania prac b´dàcych wraz ze stosownym egzaminem podstawà do nadania tytu∏u zawodowego czy naukowego. Ich dookreÊlenie
z pewnoÊcià dawa∏oby szersze podstawy do Êcigania sprawców tego procederu. Jego zwalczanie, czy choçby ograniczenie wymaga dzia∏aƒ nie tylko na p∏aszczyênie karnej, ale tak˝e administracyjnej, tak w aspekcie
sprawowania w∏aÊciwego nadzoru nad uczelniami wy˝szymi, jak i podj´cia przez w∏adze tych uczelni czynnoÊci niezb´dnych do ujawnienia przypadków przedk∏adania cudzych prac.

I. Praktyki dyskryminacyjne
1. Dost´p do zawodów prawniczych.
Rzecznik od d∏u˝szego czasu pi´tnuje niekonstytucyjne i sprzeczne
z obowiàzujàcym ustawodawstwem praktyki korporacji prawniczych polegajàce na zamykaniu si´ tych korporacji przed nap∏ywem nowych cz∏onków przez wstrzymywanie naboru na aplikacje czy te˝ ustalanie sprzecznych z odpowiednimi ustawami limitów naboru. To pi´tnowanie przynios∏o okreÊlony skutek, bowiem korporacje radców prawnych i adwokatów
zaniecha∏y tych praktyk. Rzecznik nie ma jednak Êrodków wymuszenia na
korporacjach przestrzegania prawa, wspiera natomiast zainteresowanych,
którzy mogà korzystaç z drogi sàdowej przed NSA. Dzia∏ania Rzecznika
w tym zakresie zosta∏y przedstawione we wczeÊniejszych informacjach. Co
do niekonstytucyjnych przepisów dotyczàcych zawodów prawniczych, to
dotyczy∏o to jedynie notariatu, a w szczególnoÊci rozporzàdzenia Ministra
SprawiedliwoÊci z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie szczegó∏owego trybu
przeprowadzania konkursu dla kandydatów na aplikantów notarialnych208, które utraci∏o moc obowiàzujàca w zwiàzku z wejÊciem w ˝ycie
208

Dz.U. Nr 77, poz. 829.
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nowego rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 11 kwietnia
2003 r. w sprawie szczegó∏owego trybu przeprowadzania konkursu dla
kandydatów na aplikantów notarialnych209. Wprawdzie w nowym rozporzàdzeniu odstàpiono od ustalania liczby przyj´ç kandydatów na aplikantów notarialnych jednak˝e nadal w og∏oszeniu o konkursie Minister SprawiedliwoÊci okreÊlaç mia∏ zakres wiedzy obowiàzujàcej na konkursie
i w tym zakresie Trybuna∏ Konstytucyjny rozpoznawa∏ zmodyfikowany, sygnalizowany we wczeÊniejszych informacjach wniosek Rzecznika210.
Rzecznik otrzyma∏ tak˝e list kilkunastu, pozaetatowych aplikantów
prokuratorskich i sàdowych, którzy przedstawili szereg uwag zwiàzanych
ze statusem prawnym tej grupy aplikantów. Uwagi dotyczy∏y równie˝ warunków koniecznych do przyznania im statusu osoby bezrobotnej. Z listu
wynika∏o mi´dzy innymi, ˝e Ministerstwo Gospodarki i Pracy stoi na stanowisku, ˝e pozaetatowy aplikant, mimo pozostawania bez pracy, nie jest
gotowy do jej podj´cia, a tym samym nie spe∏nia warunków okreÊlonych
w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu
bezrobociu211. Powoduje to, ˝e urz´dy pracy odmawiajà osobom tym rejestracji, pozbawiajàc je tym samym mo˝liwoÊci korzystania z ofert pracy,
poÊrednictwa w poszukiwaniu pracy, jak równie˝ Êwiadczeƒ zwiàzanych
z posiadaniem statusu bezrobotnego. Rzecznik o zaj´cie w tej sprawie
stanowiska zwróci∏ si´ do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa
SprawiedliwoÊci212. Z nades∏anej odpowiedzi wynika, ˝e213 podzielono
uwagi autorów listu w sprawie spe∏niania przez nich warunków do przyznania im statusu osoby bezrobotnej. W ocenie Ministerstwa SprawiedliwoÊci stanowisko, ˝e aplikantowi pozaetatowemu pozbawionemu êróde∏
utrzymania nie mo˝e przys∏ugiwaç status bezrobotnego, gdy˝ jest on obo209
210
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Dz.U. Nr 67, poz. 629.
Informacja za 2002 r. str. 56 oraz Informacja za 2003 r. str. 69 i 70. W wydanym wyroku Trybuna∏ Konstytucyjny orzek∏, ˝e: § 6 ust. 2 pkt 4 rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci z 11.04.2003 r. w sprawie szczegó∏owego trybu
przeprowadzania konkursu dla kandydatów na aplikantów notarialnych,
w zwiàzku z pkt. V Wzoru Og∏oszenia o Konkursie, stanowiàcego za∏àcznik do
rozporzàdzenia, jest niezgodny z art. 71 § 4 ustawy z 14.02.1991 r. – Prawo
o notariacie oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji, jak równie˝ ˝e § 2 pkt 4 i § 5
ust. 1 i 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z 9.05.2002 r. w sprawie
przeprowadzenia konkursu o wpis na list´, organizacji szkolenia, wzoru listy
i legitymacji aplikantów rzecznikowskich sà niezgodne z art. 39 ustawy z dnia
11.04.2001 r. o rzecznikach patentowych oraz z art. 92 ust. 1 i z art. 65 ust. 1
Konstytucji. JednoczeÊnie Trybuna∏ Konstytucyjny orzek∏, ˝e powo∏ane wy˝ej
przepisy utracà moc obowiàzujàcà 30.06.2005 r.
Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514 ze. zm.
RPO-476708-I/04 z 8.06.2004 r.
Pismo z 9.07.2004 r.
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wiàzany w ramach aplikacji uczestniczyç dwa razy w tygodniu w zaj´ciach programowych, a zatem nie pozostaje w pe∏nej gotowoÊci do podj´cia zatrudnienia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 cyt. wy˝ej ustawy, nie
jest przekonujàce. Poj´cie „pe∏nej gotowoÊci do podj´cia zatrudnienia” nie
zosta∏o okreÊlone abstrakcyjnie, lecz w odniesieniu do pe∏nego wymiaru
czasu pracy obowiàzujàcego w danym zawodzie lub s∏u˝bie, a przecie˝ sà
takie ich rodzaje, które nie wymagajà przebywania w siedzibie zak∏adu
pracy pi´ç dni w tygodniu w godz. 8.00–16.00, szczególnie w tzw. zawodach prawniczych i oko∏oprawniczych (np. asystent w kancelarii radcowskiej lub adwokackiej), które w odniesieniu do osób z wy˝szymi studiami
prawniczymi stanowià odpowiednie zatrudnienie w myÊl art. 12 ust. 1
ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu. Istnienie po stronie osoby poszukujàcej pracy potrzeba okreÊlonego ukszta∏towania stosunku pracy, w tym
co do czasu pracy (np. praca dwa razy w tygodniu w godzinach popo∏udniowych, w∏aÊnie z uwagi na odbywanà aplikacj´ pozaetatowà), nie mo˝e byç zatem uto˝samiane z brakiem „pe∏nej gotowoÊci do podj´cia zatrudnienia”. Wi´kszoÊç zarejestrowanych bezrobotnych ma konkretne
oczekiwania, co do warunków pracy i p∏acy, a istnienie tych oczekiwaƒ
nie daje podstawy do pozbawienia tych osób statusu bezrobotnego. Nast´puje to dopiero wówczas, na okres 6 miesi´cy, gdy osoba poszukujàca
pracy dwukrotnie odmówi∏a, bez uzasadnionej przyczyny, przyj´cia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, wykonywania prac interwencyjnych
lub robót publicznych, albo udzia∏u w szkoleniu, sta˝u lub programie
specjalnym. Stanowisko wyra˝one przez Ministerstwo SprawiedliwoÊci
Rzecznik w pe∏ni podzieli∏ tym bardziej, ˝e praktyka urz´dów pracy
w tym zakresie jest ró˝norodna (np. pozytywna w województwie mazowieckim, czy Êlàskim). W tej te˝ sytuacji Rzecznik zwróci∏ si´ do Dyrektora Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Gospodarki i Pracy214
z proÊbà o przeanalizowanie tej kwestii. W odpowiedzi215 poinformowano
Rzecznika, ˝e Departament zmieni∏ interpretacj´ w tym zakresie i osoby
odbywajàce aplikacj´ pozaetatowà mogà byç zarejestrowane jako osoby
bezrobotne. O zmianie interpretacji zosta∏y powiadomione wszystkie powiatowe urz´dy pracy.

J. Przypadki dzia∏aƒ antysemickich
Rzecznik kontynuowa∏ w 2004 r. dzia∏ania dotyczàce niew∏aÊciwej reakcji organów Êcigania na nasilajàce si´ przypadki propagowania i roz-
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Pismo z 2.08.2004 r.
Pismo z 23.08.2004 r.
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powszechniania informacji, ksià˝ek i broszur o treÊci antysemickiej.
Rzecznik wystàpi∏ do Ministra SprawiedliwoÊci – Prokuratora Generalnego w sprawie post´powania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuratur´ Okr´gowà w W. w sprawie o czyny z art. 256 i 257 Kk, dotyczàce rozpowszechniania wydawnictw antysemickich w jednej z ksi´garƒ. W wystàpieniu Rzecznik zwróci∏ uwag´ na sprzecznoÊç pomi´dzy
wnioskami prokuratora stanowiàcymi podstaw´ do wydania postanowienia o umorzeniu Êledztwa a konkluzjami powo∏anego w sprawie bieg∏ego
– historyka dziejów najnowszych, sugerujàc jednoczeÊnie powo∏anie bieg∏ego j´zykoznawcy do oceny zwrotów u˝ytych w publikacjach oferowanych w ksi´garni216. W odpowiedzi z dnia 30 stycznia 2004 r. Rzecznik
zosta∏ poinformowany, i˝ Minister SprawiedliwoÊci – Prokurator Generalny podzieli∏ powy˝szy poglàd Rzecznika i zleci∏ Prokuratorowi Okr´gowemu powo∏anie bieg∏ego j´zykoznawcy celem oceny warstwy j´zykowej
analizowanych wydawnictw. Z kolei w odpowiedzi z dnia 22 paêdziernika
2004 r. z Prokuratury Okr´gowej Rzecznik zosta∏ poinformowany, i˝ powo∏any bieg∏y j´zykoznawca, po wielostronnej analizie tekstu doszed∏ do
wniosku, i˝ odpowiedê na zadane mu pytania przekracza mo˝liwoÊci wynikajàce z zastosowania aparatu w∏aÊciwego j´zykoznawstwu. W zwiàzku z powy˝szym nie znaleziono podstaw do podj´cia na nowo umorzonego Êledztwa. Rzecznik wystàpi∏ równie˝ do Ministra SprawiedliwoÊci –
Prokuratora Generalnego w sprawie post´powania przygotowawczego dotyczàcego publikowania w ogólnodost´pnych wydawnictwach treÊci, które mo˝na rozumieç jako nawo∏ywanie do nienawiÊci na tle ró˝nic narodowoÊciowych lub wyznaniowych oraz zniewa˝anie grupy ludnoÊci z powodu przynale˝noÊci narodowej, etnicznej, rasowej lub wyznaniowej.
W wystàpieniu tym Rzecznik sugerowa∏ powo∏anie odpowiedniego bieg∏ego celem ustalenia, czy zwroty u˝yte w publikacjach pod adresem ludnoÊci ˝ydowskiej powinny byç rozumiane jako poni˝ajàce ˚ydów oraz
nawo∏ujàce do nienawiÊci na tle ró˝nic narodowoÊciowych i wyznaniowych217. Rzecznik pismem z dnia 3 listopada 2004 r. zosta∏ poinformowany przez Prokuratora Rejonowego, ˝e w sprawie tej prowadzone sà
czynnoÊci w trybie art. 327 § 3 Kpk. Sprawa ta pozostaje nadal w zainteresowaniu Rzecznika.
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K. NiedopuszczalnoÊç domagania si´ od organizatorów
zgromadzenia wczeÊniejszego udost´pnienia
treÊci przemówieƒ, ulotek, hase∏
Rzecznik w swoim wystàpieniu218 do Prezydenta Miasta P. zakwestionowa∏ zasadnoÊç za˝àdania od organizatorów zgromadzenia (Zieloni
2004, Stowarzyszenie Kobiet „Konsola”, Lambda, Nowa Lewica i Ko∏o Naukowe przy Wydziale Socjologii na jednym z uniwersytetów), treÊci wyg∏aszanych przemówieƒ, rozdawanych ulotek oraz hase∏ prezentowanych na
transparentach. Organizatorzy, jak donosi∏y media, dostarczyli do wydzia∏u spraw obywatelskich urz´du miasta wszelkie wymagane informacje zgodnie z art. 7 ustawy o zgromadzeniach z dnia 5 lipca 1990 r.219,
uwzgl´dniajàc dodatkowo m.in. treÊç napisów umieszczonych na transparentach. W zwiàzku z powy˝szym, Rzecznik zwróci∏ si´ z proÊbà o podanie podstawy prawnej ˝àdania od organizatorów zgromadzenia treÊci
przemówieƒ, ulotek oraz hase∏ prezentowanych na transparentach. Z odpowiedzi uzyskanej od Prezydenta Miasta P.220 wynika, i˝ wiedza ta organowi by∏a niezb´dna po to, by zapewniç bezpieczeƒstwo zgromadzajàcych
si´ i przechodniów i nie mia∏a na celu wprowadzania cenzury. Ostatecznie, Prezydent Miasta P. przyjà∏ do wiadomoÊci zg∏oszenie zgromadzenia –
marszu, z okazji Mi´dzynarodowego Dnia Tolerancji, bez jakiejkolwiek ingerencji w g∏oszone treÊci.

L. Satanistyczny koncert
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ z proÊbà o interwencj´
Senator221, w sprawie koncertu norweskiej grupy Gorgoroth 1 lutego
2004 r. w oÊrodku Telewizji Polskiej w K., jako wydarzenia sprzecznego
z ustawà o radiofonii i telewizji z 29 grudnia 1992 r.222 Scenariusz koncertu przewidywa∏ takie „atrakcje” jak: rozwieszanie na palach uci´tych
g∏ów jagniàt, malowanie satanistycznych symboli na scenie, czy te˝ przywiàzywania do krzy˝y nagich kobiet i m´˝czyzn. Mia∏o to miejsce na
oczach niepe∏noletniej publicznoÊci koncertu. Rzecznik, zwracajàc si´ do
Dyrektora Oddzia∏u Terenowego TVP S.A. w K.223, poprosi∏ o informacje,
czy zosta∏o po tym budzàcym kontrowersje wydarzeniu przeprowadzone
post´powanie wyjaÊniajàce, majàce na celu ustalenie osób odpowiedzial218
219
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nych za dopuszczenie do koncertu zawierajàcego elementy co najmniej
bulwersujàce, oraz jakie konsekwencji s∏u˝bowe i prawne zosta∏y wyciàgni´te wobec tych osób, a tak˝e czy zosta∏y wprowadzone wewn´trzne zalecenia majàce na celu uniemo˝liwienie odbywania si´ w przysz∏oÊci podobnych imprez w budynkach publicznej telewizji. Z otrzymanej odpowiedzi224, wynika∏o, i˝ pracownicy telewizji, choç mieli ÊwiadomoÊç, ˝e b´dà
uczestniczyç w nagraniu koncertu „grupy metalowej”, nie znali szczegó∏ów scenografii podczas wyst´pu, a ta znaczàco ró˝ni∏a si´ od uj´tej
w scenariuszu. Wobec producenta nadzorujàcego realizacj´ koncertu wyciàgni´te zosta∏y s∏u˝bowe konsekwencje w postaci zawieszenia na okres
2 miesi´cy. Dyrektor OÊrodka wyjaÊni∏ ponadto, i˝ natychmiast po koncercie zabezpieczono wszelkie materia∏y dotyczàce koncertu, oraz zawiadomiono Policj´ o pope∏nieniu przest´pstwa, a nast´pnie przekazano jej
kasety z nagraniem koncertu. Skutkiem tego wydarzenia by∏o te˝ wprowadzenie do treÊci umów zawieranych przez TVP K. na udzia∏ w produkcji zleconych programów przepisu, wed∏ug którego zleceniodawca oÊwiadczy, ˝e nagrywany program nie b´dzie nosi∏ znamion czynu zabronionego,
w szczególnoÊci – obrazy uczuç religijnych.

¸. Dopuszczalne formy manifestowania solidarnoÊci
zwiàzkowej
W zakresie zainteresowania Rzecznika znalaz∏a si´ równie˝ sytuacja
zwiàzana z formà manifestowania przez pracowników zwiàzków zawodowych uczelni solidarnoÊci z organizowanymi przez zwiàzki zawodowe akcjami protestacyjnymi225. W wyniku mediacji Rzecznika dosz∏o do kompromisu pomi´dzy Komisjà Zak∏adowà jednej uczelni i cz∏onkami „SolidarnoÊci” a przedstawicielami w∏adz tych˝e, w szczególnoÊci Uniwersytetu W. Istotà dyskusji w Biurze Rzecznika w dniu 1 lipca 2004 r., by∏a
kwestia mo˝liwoÊci oflagowywania przez zwiàzki zawodowe budynków
i innych miejsc na terenie uniwersytetu (oraz innych uczelni), w sytuacjach woli przy∏àczenia si´ przez cz∏onków zwiàzku zawodowego uczelni
do akcji protestacyjnej organizowanej przez ogólnopolskie lub regionalne
reprezentacje tego zwiàzku. W trakcie rozmów uznano, i˝ zwiàzki zawodowe uczelni majà niewàtpliwe prawo organizowania wszelkich form protestu, które pozostajà w zgodzie z obowiàzujàcym prawem, a pracodawca –
w tym wypadku uczelnia – nie powinien tego prawa zwiàzkowego ograniczaç. JednoczeÊnie, wspólnie uzgodniono, i˝ spoza form manifestowania
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solidarnoÊci i oflagowywania powinny byç wy∏àczone te miejsca, które
pe∏nià na uczelni pewna szczególnà, symbolicznà funkcj´, i które kojarzà
si´ obywatelom z danà uczelnià (np. brama g∏ówna). Z drugiej strony,
absolutnie dopuszczalne by∏oby np. umieszczanie flag zwiàzkowych na
stojakach przed bramà, czy te˝ przed poszczególnymi budynkami uczelnianymi.

M. Samorzàdy zawodowe
W nawiàzaniu do wczeÊniejszych wystàpieƒ dotyczàcych samorzàdów
zawodowych architektów, in˝ynierów budownictwa oraz urbanistów sygnalizowanych w ubieg∏orocznej Informacji, Rzecznik w oparciu o nades∏any list w kolejnym wystàpieniu do Ministra Infrastruktury226 przedstawi∏ problem pozbawienia pokrzywdzonego – strony post´powania dyscyplinarnego prowadzonego wobec cz∏onków tych˝e samorzàdów – prawa
do wnoszenia odwo∏aƒ od orzeczeƒ Okr´gowego i Krajowego Sàdu Dyscyplinarnego. Ustawodawca prawo stron w post´powaniu dyscyplinarnym
do wnoszenia Êrodków odwo∏awczych zró˝nicowa∏, bowiem przyzna∏ je
wy∏àcznie obwinionemu i rzecznikowi odpowiedzialnoÊci zawodowej. Natomiast pokrzywdzonemu prawa tego odmówi∏, co Êwiadczyç mo˝e o dyskryminacji tej strony post´powania dyscyplinarnego. Z informacji nades∏anej przez Zast´pc´ Dyrektora Departamentu Architektury i Budownictwa Ministerstwa Infrastruktury227 wynika, ˝e wystàpienie Rzecznika
przekazane zosta∏o w celu zaj´cia stanowiska w∏aÊciwym organom samorzàdów zawodowych. Rzecznik ponadto zasygnalizowa∏228 postulat wyd∏u˝enia terminu przedawnienia przewinienia dyscyplinarnego. Rzecznik
majàc na uwadze, ˝e przyj´ty w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
– Prawo budowlane229 okres przedawnienia w przedmiocie odpowiedzialnoÊci zawodowej wynosi natomiast 6 miesi´cy, wskaza∏ na potrzeb´ rozwa˝enia czy istotnie nie zachodzi potrzeba dokonania stosownych zmian
poprzez wyd∏u˝enie tego okresu i ujednolicenie w tym zakresie przepisów
tym bardziej, ˝e brak jest racjonalnego uzasadnienia ró˝nicowania ich,
a ponadto w sprawach odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej i zawodowej
orzekajà te same organy. Z przekazanej Rzecznikowi odpowiedzi230 wynika, ˝e uwagi i problemy poruszane w wystàpieniach przez Rzecznika dotyczàce ustawy o samorzàdach zawodowych architektów, in˝ynierów bu226
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downictwa i urbanistów sà aktualnie analizowane w porozumieniu z w∏aÊciwymi organami samorzàdów zawodowych i zostanà wzi´te pod uwag´
w momencie przystàpienia do ostatecznych prac legislacyjnych. Natomiast z korespondencji prowadzonej w jednej ze spraw z Krajowà Radà
Izby Architektów231 wynika, ze Krajowy Zjazd Izby Architektów, który odby∏ si´ w dniu 30 czerwca 2004 r. podjà∏ uchwa∏´, ˝e osoby zawieszone
w prawach cz∏onka Izby majà obowiàzek uiszczania sk∏adki cz∏onkowskiej od dnia 1 stycznia 2005 r. w wysokoÊci 5 z∏, a nie jak dotychczas
w pe∏nej wysokoÊci. Problem ten zosta∏ szczegó∏owo przedstawiony
w ubieg∏orocznej informacji232.

N. Zbyt rygorystyczne okreÊlenie wymagaƒ
zdrowotnych wobec osób pragnàcych uprawiaç
paralotniarstwo
Rzecznik zwróci∏ si´ do Ministra Infrastruktury233 kwestionujàc rozporzàdzenie z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymagaƒ w zakresie
sprawnoÊci psychicznej i fizycznej osób ubiegajàcych si´ o Êwiadectwo
kwalifikacji cz∏onka personelu lotniczego lub posiadajàcych Êwiadectwo
kwalifikacji cz∏onka personelu lotniczego234. Rzecznik podkreÊli∏, i˝
w ocenie zwracajàcych si´ do niego, nowe przepisy prawa lotniczego formu∏ujà niezwykle rygorystyczne nakazy wobec tych wszystkich osób, które pragnà uzyskaç Êwiadectwo kwalifikacji pilota lotni, paralotni oraz motolotni, w szczególnoÊci dotyczàce badaƒ lotniczo – lekarskich, które sà
warunkiem niezb´dnym do uzyskania tego Êwiadectwa. Wydane na podstawie art. 95 ust. 5 ustawy – Prawo lotnicze235, kwestionowane rozporzàdzenie, odwo∏uje si´, w zakresie wymagaƒ zdrowotnych osób ubiegajàcych si´ o wydanie Êwiadectwa kwalifikacji specjalnoÊci cz∏onków personelu lotniczego wymienionych w rozporzàdzeniu, do Konwencji chicagowskiej z 7 grudnia 1944 r. o mi´dzynarodowym lotnictwie cywilnym. Wymagania okreÊlone w tekÊcie konwencji stanowià wymagania zdrowotne
dla zawodowych kontrolerów ruchu lotniczego, a wi´c sà one postawione
bardzo wysoko. Z informacji przekazanej przez Ministerstwo w piÊmie
z dnia 2 kwietnia 2004 r., wynika, ˝e surowe wymagania, dotyczàce
w szczególnoÊci koniecznych badaƒ lotniczo-lekarskich, stawiane paralotniarzom, b´dà uchylone, a ka˝da z grup cz∏onków personelu lotniczego
231
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b´dzie obj´ta wymaganiami zdrowotnymi specyficznymi w∏aÊnie dla niej.
Dodatkowo, z listu Sekretarza Stanu z Ministerstwie Infrastruktury wynika, ˝e posiadane przez paralotniarzy, a wydane w przesz∏oÊci przez Aeroklub Polski, licencje paralotniarskie sà wa˝ne do 16 listopada 2005 r.,
a po tym terminie Prezes Urz´du Lotnictwa Cywilnego b´dzie móg∏ uznaç
umiej´tnoÊci danej osoby za wystarczajàce do uprawiania tego sportu
i wydaç Êwiadectwo kwalifikacji bez koniecznoÊci zdawania przez tà osob´ egzaminu.
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5. Przestrzeganie praw obywateli
przez administracj´ lokalnà
1. Podobnie jak w latach poprzednich, w 2004 r. Rzecznik Praw Obywatelskich otrzyma∏ liczne skargi na funkcjonowanie administracji lokalnej, w tym zw∏aszcza administracji samorzàdowej, za∏atwiajàcej wi´kszoÊç spraw obywateli236. Wiele spoÊród spraw, które wp∏yn´∏y do Rzecznika, mog∏o byç za∏atwione przez miejscowe organy administracji samorzàdowej, o ile by∏yby one rozpatrywane z nale˝ytà starannoÊcià i uwagà,
zaÊ mieszkaƒcy spotkali si´ z ˝yczliwà pomocà i wyczerpujàcymi wyjaÊnieniami ze strony za∏atwiajàcych te sprawy urz´dników. Na spo∏ecznà
ocen´ pracy jednostek samorzàdu wp∏ywajà jednak nie tylko przes∏anki
o charakterze subiektywnym zwiàzane z indywidualnymi doÊwiadczeniami w za∏atwianiu w∏asnych spraw, ale tak˝e powtarzajàce si´ przypadki
∏àczenia mandatu z zatrudnieniem w organach samorzàdu lub prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej, a tak˝e zatrudniane w jednym urz´dzie
osób spokrewnionych lub spowinowaconych z radnymi lub cz∏onkami zarzàdów. Obiegowe informacje dotyczàce nieformalnych lub rodzinnych
powiàzaƒ pomi´dzy osobami zatrudnienia w urz´dach samorzàdowych,
sprzyjajà powstawaniu wra˝enia „klikowoÊci” oraz podejrzeƒ o korupcj´.
Odczucia te sà pot´gowane nieprawid∏owo lub niewyczerpujàco formu∏owanymi odpowiedziami na zapytania, wnioski i skargi. Stan taki wskazu-
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Ponad po∏owa spoÊród tych skarg (53%) dotyczy∏a sposobu za∏atwiania spraw
indywidualnych przez organy szczebla podstawowego, w tym w szczególnoÊci
w zakresie wydawania zaÊwiadczeƒ, zezwoleƒ i koncesji, pobierania op∏at
lokalnych, op∏at parkingowych oraz op∏at specjalnych zwiàzanych z niewniesieniem op∏aty parkingowej. Dominowa∏y w tym skargi na przewlek∏oÊç za∏atwiania spraw indywidualnych przez urz´dy gmin i miast, w tym wydawania
koncesji i zezwoleƒ, na przesadny formalizm oraz lekcewa˝enie przez urz´dników problemów zg∏aszanych przez mieszkaƒców, a tak˝e na bezczynnoÊç organów administracji. Blisko co piàta skarga (17 %) odnosi∏a si´ do spraw meldunkowych i ewidencji ludnoÊci. Tak˝e 17% skarg dotyczy∏o problemów ochrony Êrodowiska oraz wydawania pozwoleƒ na eksploatacj´ lokali u˝ytkowych
bez dok∏adnego rozeznania skutków podejmowanej w tych lokalach dzia∏alnoÊci produkcyjnej dla sta∏ych mieszkaƒców. Prawie co dziesiàta (9%) – to skarga
na ró˝nego rodzaju ucià˝liwoÊci zwiàzane u˝ytkowaniem dróg publicznych.
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je na potrzeb´ dalszych dzia∏aƒ na rzecz podnoszenia standardów obs∏ugi
mieszkaƒców przez organy samorzàdów lokalnych, podnoszenia kwalifikacji oraz kszta∏towania przyjaznych dla obywateli postaw urz´dników.
Po˝àdane jest upowszechnianie zasad zawartych w „Europejskim Kodeksie Dobrej Administracji” (EKDA)237.
2. Skargi wp∏ywajàce w 2004 r. zdajà si´ potwierdzaç tez´ sformu∏owana ju˝ w latach poprzednich, i˝ prawo w sposób niewystarczajàcy tworzy warunki s∏u˝àce uczestnictwu obywateli w procesach decyzyjnych dotyczàcych zakresu spraw lokalnych. W szczególnoÊci jest to dostrzegalne
w obszarze relacji pomi´dzy ustrojowà pozycjà gminy a prawami wspólnoty mieszkaƒców. Istotnym problemem jest nie branie pod uwag´ opinii
spo∏ecznej, przy rozstrzyganiu przez organy administracji publicznej
spraw o podstawowym znaczeniu dla spo∏ecznoÊci lokalnej, np. przy
wprowadzaniu zmian granic jednostek samorzàdu terytorialnego, reorganizacji lub likwidacji szkó∏, zmianach nazw ulic, ustalaniu kolejnoÊci
i zakresu wykonywanych inwestycji. Wp∏ywajàca do Rzecznika korespondencja zdaje si´ wskazywaç na zwiàzek mi´dzy faktycznym ograniczaniem uczestnictwa obywateli w procesach decyzyjnych ich dotyczàcych,
a spadkiem zaufania do instytucji i procedur demokratycznych.
3. Cz´Êç organów samorzàdów lokalnych w niewystarczajàcym stopniu
zapewnia obywatelom dost´p do informacji publicznej. Zwraca uwag´ znaczne zró˝nicowanie informacji publikowanych na stronach internetowych jednostek samorzàdu terytorialnego. Wiele z nich nie publikuje na tych stronach wystarczajàco przejrzystych informacji, dotyczàcych zasad za∏atwiana
poszczególnych kategorii spraw urz´dowych, jakie mogà byç pomocne
mieszkaƒcom w za∏atwianiu swych spraw, jakkolwiek zauwa˝alna jest poprawa w tym wzgl´dzie. Wskazaç nale˝y tak˝e na niekompletnoÊç i bardzo
du˝e zró˝nicowanie danych zamieszczanych w internetowych Biuletynach
Informacji Publicznej. Ponadto jedynie niektóre z jednostek samorzàdu terytorialnego zamieszczajà na swoich stronach internetowych wykazy i treÊç
podj´tych uchwa∏. Nie zawsze powszechnie dost´pne sà zarzàdzenia wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast. Podejmowane by∏y te˝ interwencje Rzecznika w organach samorzàdowych, dotyczàce bezprawnych ograniczeƒ prawa
do informacji o dzia∏alnoÊci publicznej tych organów, w tym wst´pu na sesje
Rad i posiedzenia komisji oraz dost´pu do protoko∏ów i nagraƒ z tych sesji
237

Zbiór standardów dobrej administracji opracowany przez Jacoba Södermana –
by∏ego Ombudsmana Unii Europejskiej zalecony przez Parlament Europejski
do stosowania w organach i instytucjach Unii. Przet∏umaczony na j´zyk polski
i opatrzony komentarzem Zast´pcy RPO dr. hab. Jerzego Âwiàtkiewicza „Europejski Kodeks Dobrej Administracji”, wyd. V BRPO, paêdziernik 2004 r.
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i posiedzeƒ, odmowa dost´pu do dokumentów wià˝àcych si´ z wykonywaniem zadaƒ publicznych. Z zasady, interwencje te koƒczy∏y si´ pomyÊlnie
dla skar˝àcych. RównoczeÊnie jednak organy samorzàdowe wskazywa∏y na
znaczne trudnoÊci zwiàzane z udost´pnianiem obywatelom materia∏ów zawierajàcych informacj´ publicznà, ze wzgl´du na znacznà liczba zainteresowanych oraz niewystarczajàce mo˝liwoÊci techniczne rejestrowania tych informacji i przechowywania ich noÊników.
4. Rzecznik podejmowa∏ interwencje dotyczàce ograniczania prawa
obywateli do weryfikacji przez sàd administracyjny rozstrzygni´ç podj´tych przez organy administracji publicznej, w przedmiocie odmowy udost´pnienia danych osobowych. W jednej z takich spraw Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych powiadomi∏ Rzecznika, i˝ stosowana przez resort spraw wewn´trznych i administracji praktyka odmawiania obywatelom udost´pniania danych osobowych w formie pisemnego
powiadomienia, jest niezgodna z przepisami o ewidencji ludnoÊci i dowodach osobistych238, które obligujà organ administracji do wydania decyzji
administracyjnej w przedmiocie odmowy udost´pniania danych osobowych. W zwiàzku z powy˝szym, Rzecznik skierowa∏ wystàpienie do Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji239, w którym zwróci∏ uwag´, ˝e
przepisy ustawy o ewidencji ludnoÊci i dowodach osobistych nak∏adajà
na organ administracji publicznej obowiàzek wydania decyzji odmawiajàcej udost´pnienia danych osobowych, je˝eli udost´pnienie tych danych
spowodowa∏oby naruszenie dóbr osobistych osoby, której dane dotyczà.
Udzielenie w takiej sytuacji jedynie informacji o niemo˝noÊci za∏atwienia
sprawy lub innych wyjaÊnieƒ ze strony organu administracji publicznej,
uznaç nale˝y za bezpodstawne uchylenia si´ organu od za∏atwienia sprawy w drodze decyzji administracyjnej, które utrudnia wnioskodawcy poddanie rozstrzygni´cia w przedmiocie udost´pnienia danych osobowych,
kontroli sàdu administracyjnego. W wyniku interwencji, praktyka w resorcie zosta∏a zmieniona zgodnie ze wskazaniem Rzecznika. Ponadto,
uzyskano stanowisko GIODO240, ˝e obowiàzujàce obecnie przepisy prawa
w sposób wystarczajàcy regulujà kwesti´ formy odmowy udost´pnienia
danych osobowych oraz gwarantujà stosowne Êrodki odwo∏awcze i zaskar˝enia.

238

239

240

Art. 44 i ust. 5 ustawy z 10.04.1974 r. o ewidencji ludnoÊci i dowodach osobistych (Dz.U. z 2001 r. Nr 87 poz. 960 ze zm.).
RPO-458218-X/03 z 23.03.2004 r., Odpowiedê Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewn´trznych i Administracji z 6.05.2004 r.
RPO-479964-X/04 z 17.08.2004 r. Odpowiedê GIODO z 4.11.2004 r.
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5. Zwraca uwag´ wzrost w 2004 r. liczby skarg zwiàzanych z prowadzeniem oraz rozliczaniem inwestycji komunalnych w zakresie budowy
dróg, a tak˝e inwestycji o charakterze infrastrukturalnym zwiàzanych
z budowà kanalizacji, wodociàgów oraz gazyfikacjà, realizowanych przy
wspó∏udziale finansowym mieszkaƒców, zorganizowanych w spo∏ecznych
komitetach budowy. Inwestycje komunalne, majàce charakter inwestycji
wspólnych mogà byç realizowane w wyniku porozumieƒ zawieranych
przez zainteresowane strony czyli organy gminy oraz mieszkaƒców. Efektem takich porozumieƒ powinny byç uchwa∏y gmin okreÊlajàce zasady
partycypowania w kosztach oraz prawa i obowiàzki obu umawiajàcych
si´ stron. Samorzàdy korzystajà te˝ z mo˝liwoÊci pozyskiwania Êrodków
z zewnàtrz, z ró˝nego rodzaju funduszy pomocowych. Podstawowà zasadà realizacji inwestycji wspólnych, jest dobrowolnoÊç udzia∏u mieszkaƒców. Rzecznik podejmowa∏ wi´c interwencje w sprawach, w których
udzia∏ pieni´˝ny mieszkaƒców traktowany by∏ jako samoopodatkowanie,
zaÊ w przypadku zw∏oki lub wstrzymania si´ od wp∏aty zadeklarowanej
kwoty, organ samorzàdu wymusza∏ Êwiadczenie za pomocà Êrodków
w∏adczych. Badane by∏y te˝ skargi na trudnoÊci w rozliczeniu inwestycji
realizowanych z udzia∏em Êrodków spo∏ecznych, zaÊ wàtpliwoÊci co do
rzetelnoÊci rozliczeƒ sygnalizowane by∏y organom kontrolujàcym gospodark´ komunalnà jednostek samorzàdu terytorialnego
6. W dalszym ciàgu nap∏ywa∏y w 2004 r., jakkolwiek z mniejszà dynamikà ni˝ w latach poprzednich, skargi zwiàzane z likwidacjà szkó∏.
W skargach tych podnoszono, i˝ zainteresowani zostali wprawdzie zgodnie z wymogami prawa poinformowani o zamiarze likwidacji lub przekszta∏cenia szko∏y, jednak˝e nie brano pod uwag´ ani oczekiwaƒ rodziców, ani potrzeb lokalnego Êrodowiska. Zwracano uwag´, ˝e szko∏y
w ma∏ych miejscowoÊciach pe∏nià nie tylko funkcj´ placówki dydaktycznej, ale tak˝e wa˝nego dla spo∏ecznoÊci lokalnej oÊrodka kultury.
W wi´kszoÊci spraw badanych przez Rzecznika sytuacje konfliktowe na
tym tle, powstawa∏y wskutek ignorowania oczekiwaƒ lokalnych Êrodowisk oraz niepe∏nej informacji na temat przes∏anek, jakimi kierowa∏y si´
organy samorzàdu lokalnego decydujàc o likwidacji lub przekszta∏ceniu
szko∏y. Dodatkowà okolicznoÊcià powodujàcà narastanie konfliktów by∏
fakt, ˝e niektóre placówki szkolne powstawa∏y ze sk∏adek mieszkaƒców,
zaÊ remontowane lub odnawiane by∏y ze Êrodków prywatnych. Przedmiotem zainteresowania Rzecznika by∏a tak˝e sprawa sposobu naliczania
subwencji oÊwiatowej. Problem ten sygnalizowany by∏ w skargach osób
zainteresowanych, a tak˝e na spotkaniach Rzecznika ze Êrodowiskami
nauczycielskimi oraz przedstawicielami w∏adz samorzàdowych. M.in.
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w czasie wizyty Rzecznika w województwie pomorskim na prze∏omie listopada i grudnia 2004 r., na spotkaniach z nauczycielami Szko∏y Podstawowej w T. oraz z przedstawicielami samorzàdów lokalnych w K., podniesiono spraw´ wysokoÊci subwencji oÊwiatowej, nie przystajàcej do rzeczywistych potrzeb, wynikajàcych ze wzrostu kosztów utrzymania bazy
oÊwiatowej oraz wynagrodzeƒ nauczycieli, uwarunkowanych przepisami
Karty Nauczyciela. PodkreÊlano m.in., ˝e w projekcie subwencji oÊwiatowej na rok 2005 subwencji przewidzianej dla gmin Powiatu B. jest ni˝sza
o 5% w stosunku do otrzymanej w 2004 r.241
7. Przedmiotem badaƒ Rzecznika by∏y niedozwolone praktyki stosowane przez organy samorzàdu gminnego w relacjach z lokatorami mieszkaƒ
komunalnych. W jednej z rozpoznawanych spraw, osoby ubiegajàce si´
o wyra˝enie przez gmin´ zgody na podnaj´cie lokalu komunalnego lub
oddanie go w bezp∏atne u˝ywanie, zmuszone by∏y do sk∏adania oÊwiadczeƒ, i˝ zrzekajà si´ wszelkich roszczeƒ o wstàpienie w stosunek najmu
po Êmierci najemcy lokalu. Wymuszanie takiego oÊwiadczenia wiàza∏o si´
z uk∏adem formularza wniosku, który oprócz treÊci wniosku zawiera∏ tak˝e tekst tego oÊwiadczenia, przy czym ca∏oÊç druku by∏a tak skonstruowana, ˝e wnioskodawca sk∏adajàc swój podpis, potwierdza∏ zarówno
fakt ubiegania si´ o zgod´ na podnaj´cie lub u˝yczenie lokalu komunalnego, jak równie˝ rezygnacj´ z roszczeƒ o wstàpienie w stosunek najmu
po najemcy. Poza wàtpliwoÊcià, zmuszanie obywateli do sk∏adania
oÊwiadczeƒ wbrew ich woli, jest praktykà niedopuszczalnà w demokratycznym paƒstwie prawnym. W zwiàzku z tym podj´ta zosta∏a interwencja242, w rezultacie której zrezygnowano z powy˝szej praktyki.
8. Korespondencja do Rzecznika wskazuje na u∏omnoÊci w organizacji
i funkcjonowaniu lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej). W podstawowej wi´kszoÊci, skargi w tej mierze dotyczy∏y ustalania
op∏at oraz stosowania ulgowych op∏at za przejazdy Êrodkami komunikacji

miejskiej. Problematyka ta zosta∏a wy∏àczona z zakresu regulacji ustawy
o uprawnieniach do bezp∏atnych i ulgowych przejazdów Êrodkami publicznego transportu zbiorowego243. Do koƒca 1998 r. stanowienie cen
urz´dowych za us∏ugi przewozowe w komunikacji miejskiej nale˝a∏o do
wy∏àcznej kompetencji organów samorzàdu terytorialnego244, Po tej dacie
uprawnienie gminy do ustalania cen urz´dowych za przejazdy komunikacjà miejskà ma charakter fakultatywny. Zmiana powy˝sza uwzgl´dnia
fakt istnienia na rynku ró˝nych podmiotów Êwiadczàcych us∏ugi z zakresu przewozu osób. Us∏ugi takie Êwiadczyç mo˝e przewoênik wybrany
w drodze przetargu, na podstawie umowy zawartej z organem gminy. Do
umowy mogà tak˝e przystàpiç na zasadzie porozumienia inne gminy. Na
podobnych zasadach – porozumienia mi´dzygminnego – mogà byç Êwiadczone us∏ugi lokalnego transportu zbiorowego przez przewoênika b´dàcego spó∏kà gminnà jednej lub kilku gmin. Jednak˝e relacje pomi´dzy przewoênikiem a gminà, w tym w kwestii ustalania cen us∏ug oraz zakresu
stosowanych ulg, oparte sà wy∏àcznie o te umowy, bez ustawowo okreÊlonych standardów minimalnych, zaÊ podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç gospodarczà na w∏asny rachunek mogà na tej podstawie samodzielnie ustalaç ceny przewozów. Odr´bnym problemem pozostaje refinansowanie
gminom ponoszonych przez nie kosztów zwiàzanych ze stosowaniem
przez przewoêników uprawnieƒ do bezp∏atnych lub ulgowych przejazdów
komunikacjà miejskà ustanowionych w drodze ustawy. O ile problem ten
rozwiàzany jest w odniesieniu do przewoêników kolejowych i autobusowych, o tyle w kwestii op∏at ulgowych za przejazdy komunikacjà miejskà,
podmiot zobowiàzany do ich zwrotu nie które decydujàcych o coraz cz´stszym likwidowaniu przez gminy ulg ustanawianych uchwa∏ami oraz wybieraniu przez gminy w przetargach firm prywatnych Êwiadczàcych us∏ugi przewozu komunikacjà miejskà, które samodzielnie ustalajà ceny
us∏ug, cz´sto nie respektujàc uprawnieƒ do ulg wynikajàcych z ustaw.
Dochodzi te˝ do nieprawid∏owoÊci w egzekwowaniu potwierdzenia prawa
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Stawia to samorzàdy gminne w szczególnie trudnej sytuacji – np. w Gminie T.
ju˝ w 2004 r. wystàpi∏a istotna rozbie˝noÊç mi´dzy wysokoÊcià przyznanej
subwencji (2 mln. z∏.) a rzeczywistymi wydatkami na oÊwiat´ (3 mln z∏.). Wskazywano ponadto, ˝e algorytm stosowany przy naliczaniu wysokoÊci subwencji
preferuje szko∏y du˝e, usytuowane w wi´kszych oÊrodkach, nie uwzgl´dnia natomiast realnej sytuacji i zwi´kszonych kosztów utrzymania ma∏ych szkó∏
w gminach, w których ludnoÊç zamieszkuje w rozproszeniu na znacznym obszarze. PodkreÊlano tak˝e, i˝ o niewystarczajàcà do realnej sytuacji i potrzeb
subwencj´ oÊwiatowà, rozbija si´ zamys∏ wyrównywania szans dzieci wiejskich
w dost´pie do kultury i nauki. Rzecznik przewiduje podj´cie w 2005 r. dzia∏aƒ
w tej mierze.
RPO-442423-X/03.
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Art. 1 ust. 2 ustawy z 20.06.1992 r. o uprawnieniach do bezp∏atnych i ulgowych przejazdów Êrodkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 54, poz.
254 ze zm.).
244
Na podstawie art. 18 ust. 3a ustawy z 26.02.1982 r. o cenach (Dz.U. z 1988 r.
Nr 27 poz. 195 ze zm.), wprowadzonego przez art. 28 ustawy z 17.05.1990 r. o podziale zadaƒ i kompetencji okreÊlonych w ustawach szczególnych pomi´dzy organy
gminy a organy administracji rzàdowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.
Nr 34, poz. 198 ze zm.). TreÊç przepisu zosta∏a zmieniona przez art. 39 ustawy
z 24.07.1998 r. o zmianie niektórych ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów
administracji publicznej w zwiàzku z reformà ustrojowà paƒstwa (Dz.U. Nr 106,
poz. 668).
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do ulgi, polegajàcego na nieuprawnionym ˝àdaniu przez osoby kontrolujàce okazania dokumentów potwierdzajàcych to˝samoÊç. Ucià˝liwoÊci powy˝sze dotykajà przede wszystkim osób w podesz∏ym wieku oraz niepe∏nosprawnych. Ze Êrodowisk tych p∏ynà wi´c postulaty wprowadzenia
ustawowych regulacji, zmierzajàcych do ograniczenia swobody ustalania
wysokoÊci op∏at oraz prawa do ulg w komunikacji lokalnej.
9. W zwiàzku z wp∏ywajàcymi skargami, Rzecznik podjà∏ dzia∏ania dotyczàce egzekwowania od obywateli op∏at dodatkowych, stanowiàcych
sankcj´ z tytu∏u nie uiszczenia op∏at za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach p∏atnego parkowania. Jednym z kierunków tych dzia∏aƒ by∏o jednoznaczne ustalenie prawnego
charakteru tych op∏at. Wychodzàc z za∏o˝enia, ˝e prawo o drogach publicznych245, poprzez sformu∏owanie „pobiera si´ kary pieni´˝ne”, wyraênie wskazuje na adresata tej normy prawnej, jakim jest organ w∏aÊciwy
do pobierania kar pieni´˝nych (zarzàd drogi) nak∏ada na wspomniany organ obowiàzek egzekwowania kar pieni´˝nych. W j´zyku polskim s∏owo
„pobieraç” oznacza Êciàgaç od kogoÊ nale˝noÊç lub inkasowaç op∏aty. Nie
ulega zatem wàtpliwoÊci, ˝e obowiàzek „pobierania kar pieni´˝nych” skierowany jest nie do osób korzystajàcych z dróg publicznych, lecz do podmiotu wyznaczonego do pobierania kar pieni´˝nych. Dla u˝ytkowników
dróg publicznych parkujàcych swoje samochody w strefie p∏atnego parkowania, przepis ten spe∏nia jedynie funkcj´ informacyjnà, ostrzegajàc
ich przed ewentualnà sankcjà za naruszenie przepisów wprowadzajàcych
obowiàzek wnoszenia op∏at za parkowanie. W ocenie Rzecznika wspomniane kary nie mogà byç dochodzone w drodze egzekucji administracyjnej, gdy˝ obowiàzek ich zap∏aty nie wynika z decyzji lub postanowienia
w∏aÊciwego organu, ani te˝ bezpoÊrednio z przepisu prawa. Stosownie zaÊ
do postanowieƒ art. 3 § 1 ustawy o post´powaniu egzekucyjnym w administracji246, egzekucj´ administracyjnà mo˝na stosowaç tylko do obowiàzków, których êród∏em sà wspomniane akty stosowania prawa lub akt
normatywny. W zwiàzku z powy˝szym – przychylajàc si´ do wniosku obywatela – Rzecznik zg∏osi∏ swój udzia∏ w post´powaniu przed Wojewódzkim
Sàdem Administracyjnym w B. w sprawie ze skargi na decyzj´ Dyrektora
Izby Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy umorzenia post´powania egzekucyjnego, wnoszàc o oddalenie skargi obywatela247. Po rozpoznaniu
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wspomnianej skargi Sàd nie podzieli∏ stanowiska Rzecznika i oddali∏
skarg´ obywatela248. Rzecznik dostrzegajàc w orzeczeniu WSA w B. naruszenie prawa materialnego, skutkujàce negatywnie w sferze praw i wolnoÊci obywatelskich skar˝àcego, zaskar˝y∏ je skargà kasacyjnà do Naczelnego Sàdu Administracyjnego. Sprawa pozostaje w toku. Dostrzegajàc
naruszenie prawa w niektórych aktach prawa miejscowego regulujàcych
kwestie p∏atnego parkowania, które skutkowa∏o negatywnie w sferze
praw i wolnoÊci obywatelskich, Rzecznik poddawa∏ te akty normatywne
kontroli sàdu administracyjnego. Rzecznik zaskar˝y∏ m.in. przepisy
uchwa∏y Rady Miasta W. w sprawie ustalenia strefy p∏atnego parkowania
oraz wysokoÊci stawek op∏at za parkowanie, przyznajàce prawo do bezp∏atnego parkowania tylko tym osobom niepe∏nosprawnym, które sà w∏aÊcicielami samochodów249. W wyniku takiej regulacji, mo˝liwoÊci korzystania z bezp∏atnego parkowania pozbawieni zostali inwalidzi, u˝ytkujàcy
pojazdy samochodowe na podstawie umów cywilnoprawnych np. leasingu
czy u˝yczenia. W ocenie Rzecznika, zaskar˝one przepisy wprowadzi∏y niczym nie uzasadnione zró˝nicowanie uprawnieƒ osób niepe∏nosprawnych, b´dàcych u˝ytkownikami pojazdów samochodowych. Rzecznik
wniós∏ tak˝e skarg´ na nieobowiàzujàcà ju˝ uchwa∏´ Rady Gminy W.-C.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania Systemu Parkowania P∏atnego Niestrze˝onego250, uznajàc, ˝e zosta∏a ona podj´ta bez umocowania okreÊlonego w akcie normatywnym rangi ustawowej, a zatem
w sposób ra˝àcy narusza art. 94 Konstytucji. Podstaw´ prawnà uchwa∏y
stanowi∏y bowiem przepisy rozporzàdzenia Rady Ministrów w sprawie
szczegó∏owych zasad wprowadzania op∏at za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych251. Jednym z powodów zaskar˝enia
przez Rzecznika wspomnianej uchwa∏y by∏y skargi obywateli, którzy pod
rzàdami zakwestionowanej uchwa∏y zostali obcià˝eni karami pieni´˝nymi
z tytu∏u nie uiszczenia op∏aty za parkowanie i kary te sà obecnie dochodzone przez w∏adze samorzàdowe, w drodze egzekucji administracyjnej.
Zatem, mimo i˝ wspomniana uchwa∏a zosta∏a uchylona, nie wy∏àcza to
mo˝liwoÊci zaskar˝enia jej sàdu administracyjnego, bowiem po stronie
osób ukaranych istnieje interes prawny w obaleniu domniemania, i˝
uchwa∏a na podstawie której zostali obcià˝eni karami pieni´˝nymi by∏a
248
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Art. 13 ust. 2a ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).
Ustawa z 17.06.1966 r. o post´powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.
z 2002 r Nr 110, poz. 968 ze zm.).
RPO-459559-X/03 z 15.07.2004 r.
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Wyrok WSA z 30.07.2004, sygn. I SA/Bd 257/04. Skarga kasacyjna do NSA
z 26.10.2004 r.
RPO-432597-X/03 z 19.08.2004 r., sprawa w toku przed WSA w W.
RPO-476569-X/04 z 1.09.2004 r., sprawa w toku przed WSA w W.
Rozporzàdzenie Rady Ministrów z 27.06.2000 r. w sprawie szczegó∏owych zasad wprowadzania op∏at za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach
publicznych (Dz.U. Nr 51, poz. 608 ze zm.).
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zgodna z prawem, w okresie mi´dzy jej wydaniem a uchyleniem. Rzecznik
podjà∏ te˝ dzia∏ania na rzecz wype∏nienia luki prawnej dotyczàcej terminu
przedawnienia nale˝noÊci z tytu∏u powy˝szych op∏at dodatkowych.
Wprawdzie niektóre organy pe∏niàce funkcj´ zarzàdcy drogi stojà na stanowisku, ˝e do wspomnianych op∏at zastosowanie ma art. 118 Kodeksu
cywilnego i termin przedawnienia roszczeƒ o ich zap∏at´ wynosi 10 lat.
Przepis ten okreÊla jednak˝e termin przedawnienia wy∏àcznie cywilnoprawnych roszczeƒ majàtkowych, nie ulega wi´c wàtpliwoÊci, ˝e roszczenia o zap∏at´ nale˝noÊci publicznoprawnych, jakimi sà op∏aty za parkowanie, nie podlegajà tej regulacji. Do roszczeƒ o zap∏at´ op∏at dodatkowych z tytu∏u nie uiszczenia op∏at za parkowanie nie mogà byç te˝ odpowiednio zastosowane przepisy o przedawnieniu, zawarte w ustawie – Ordynacja podatkowa252, gdy˝ nale˝noÊci te nie mieszczà si´ w zakresie
przedmiotowym tej ustawy. Majàc zatem na uwadze, ˝e w regulacjach dotyczàcych op∏at dodatkowych za parkowanie istnieje luka prawna w zakresie przedawnienia tych op∏at, zaÊ kwestia jakà jest termin przedawnienia zobowiàzania jest z punktu widzenia obywateli na tyle istotna, ˝e
powinna byç jasno i precyzyjnie okreÊlona przez ustawodawc´, Rzecznik
wystàpi∏ w tej sprawie do Ministra Finansów253 oraz do Ministra Infrastruktury254. Wobec sprzecznych stanowisk tych organów, w styczniu
2005 r. Rzecznik wystàpi∏ do Prezesa Rady Ministrów – sprawa w toku.
10. Osobnà grup´ stanowi∏y skargi na bezczynnoÊç w∏aÊciwych organów administracji publicznej w zakresie przeciwdzia∏ania ucià˝liwoÊciom
wynikajàcym z eksploatacji dróg publicznych. Sprawy podejmowane do
wyjaÊnienia przez Rzecznika dotyczy∏y zarówno dróg nowych lub modernizowanych, jak te˝ dróg ju˝ istniejàcych. Ucià˝liwoÊci te zwiàzane by∏y
przede wszystkim z nadmiernà emisjà ha∏asu i wibracji, które znacznie
utrudnia∏y korzystanie z nieruchomoÊci zlokalizowanych w sàsiedztwie
drogi, jak te˝ prowadzi∏y do powstawania szkód materialnych (p´kni´cia
budynków itp.). Przedmiotem post´powania wyjaÊniajàcego by∏y tak˝e
skargi na wadliwe wykonanie systemu odprowadzania wód opadowych,
bàdê te˝ niesprawnoÊç urzàdzeƒ ograniczajàcych nadmierny, niekontrolowany sp∏yw tych wód z korpusu drogi, powodujàcy podtapianie nieruchomoÊci. Interwencje w tych sprawach kierowane by∏y do zarzàdców
dróg, do obowiàzków których nale˝y zapewnienie przestrzegania wyma-

gaƒ ochrony Êrodowiska zwiàzanych z eksploatacjà dróg, w tym utrzymanie standardów jakoÊci Êrodowiska ochron´ przed emisjà ha∏asu i wibracji zwiàzanymi z u˝ytkowaniem drogi255. Cz´Êç z tych interwencji nie
przynios∏a w pe∏ni oczekiwanych rezultatów – organy, do których kierowane by∏y wystàpienia, podzielajàc oceny Rzecznika dotyczàce stanu faktycznego i prawnego w konkretnych sprawach, sygnalizowa∏y równoczeÊnie niedobór Êrodków, uniemo˝liwiajàcy niezw∏oczne przeprowadzenie
remontów i modernizacji dróg, czy te˝ zastosowania niezb´dnych Êrodków technicznych (np. ekranów wyciszajàcych).
11. Rzecznik podjà∏ interwencj´ na rzecz Gminy P. w sprawie niekorzystnego oddzia∏ywania na budynki mieszkalne oraz na ˝ycie codzienne
i zdrowie mieszkaƒców, funkcjonujàcego po stronie niemieckiej w odleg∏oÊci oko∏o 1 kilometra od miejscowoÊci Przewóz poligonu wojskowego
w O., ze wzgl´du na znaczne nat´˝enie ha∏asu (równie˝ w porze nocnej)
u˝ywaniem przez çwiczàce oddzia∏y wojskowe amunicji i materia∏ów wybuchowych. Ha∏asowi towarzyszà drgania, które powodujà p´kanie Êcian
budynków i powstawanie rys oraz dr˝enie szyb. Mieszkaƒcy obawiajà si´,
i˝ utrzymywanie takiego stanu mo˝e spowodowaç zawalenie si´ budynków. W tej sprawie Rzecznik zwróci∏ si´ do Ministra Spraw Zagranicznych256 o podj´cie stosownych dzia∏aƒ w celu wyeliminowania lub przynajmniej z∏agodzenia dolegliwoÊci problemu. Z uzyskanych wyjaÊnieƒ
wynika, ˝e MSZ gotowe jest poruszyç w kontaktach z partnerami niemieckimi kwesti´ funkcjonowania poligonu, o ile Ministerstwo Spraw Wewn´trznych i Administracji po zasi´gni´ciu opinii Ministerstwa Obrony
Narodowej wystàpi z takà inicjatywà. Natomiast wed∏ug informacji
MSWiA, z inicjatywy strony niemieckiej dosz∏o do spotkania w∏adz samorzàdowych Gminy P. z delegacjà niemieckich ekspertów, w celu omówienia spraw zwiàzanych z ˝àdaniami gminy odnoÊnie rekompensaty szkód
powsta∏ych w wyniku çwiczeƒ na poligonie. W wyniku wizji lokalnej wybranych obiektów niemieccy eksperci wydali orzeczenie, ˝e uszkodzenia
budynków wynikajà wy∏àcznie z ich wieku oraz zaniedbaƒ konserwacyjno-naprawczych. Przewidywane sà dalsze ekspertyzy powierzone polskim
specjalistom, z ewentualnym udzia∏em ekspertów niemieckich. Kolejnà
ucià˝liwoÊcià dla mieszkaƒców Gminy P. oraz gmin sàsiednich jest przerzut wód z Nysy ¸u˝yckiej do wyrobisk po kopalniach w´gla brunatnego,
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Art. 2 § 1 pkt 1 i art. 2 § 2 ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa
(Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.).
RPO-440538-X/03 z 16.06.2004 r. Odpowiedê Ministra Finansów z 8.07.2004 r.
RPO-440538-X/03 z 1.10.2004 r. Odpowiedê Ministra Infrastruktury z 18.11.
2004 r.
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Art. 139, art. 173 i art. 174 ust. 1 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony Êrodowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 ze zm.).
RPO-436549-X/03 z 16.03.2004 r., monit z 16.06.2004 r. Odpowiedê zast´pcy
dyrektora Departamentu Europy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych z 5.07.
2004 r.

84

INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2004

w celu zalania wyrobisk pokopalnianych w B. oraz do zlewni rzeki Szprewy. Wed∏ug oceny w∏adz Gminy, powoduje to spadek poziomu wód gruntowych, a w konsekwencji wysychanie studni przydomowych oraz wysuszanie gleby, co wp∏ywa na iloÊç zbieranych przez rolników plonów
i op∏acalnoÊç produkcji rolnej. Nadto zachodzi koniecznoÊç wybudowania
sieci wodociàgowej oraz rozwa˝enia budowy zbiorników retencyjnych.
W sprawie tej Rzecznik skierowa∏ wystàpienie do Ministra Ârodowiska257.
Z uzyskanych informacji wynika, ˝e sprawa ta jest przedmiotem zainteresowania Komisji przy Ministrze Ârodowiska ds. Ocen Oddzia∏ywania na
Ârodowisko oraz Polsko-Niemieckiej Komisji ds. Wód Granicznych. W celu dokonania oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko poboru wody z Nysy
¸u˝yckiej przez stron´ niemieckà opracowano niemiecko-polskà koncepcj´ stosownego monitoringu stanu iloÊciowego i jakoÊciowego wód oraz
oddzia∏ywania poboru wody zalewowej na zasoby wodne Nysy ¸u˝yckiej,
która jest obecnie realizowana. Otwarta pozostaje natomiast kwestia
ewentualnych odszkodowaƒ dla mieszkaƒców. Rzecznik w dalszym ciàgu
b´dzie interesowa∏ si´ tymi sprawami z punktu widzenia zabezpieczenia
interesów polskich obywateli, tworzàcych przygraniczne wspólnoty samorzàdowe.
12. W trybie indywidualnym Rzecznik podjà∏ kilka interwencji
w sprawach wprowadzania przez zarzàdców cmentarzy wygórowanych
op∏at za us∏ugi cmentarne np.: wywóz Êmieci, koszenie trawy, sprzàtanie
alejek, utrzymanie szaletu, pobór wody i in. Niektórzy zarzàdcy pobierali
tak˝e osobne op∏aty za zgod´ na wybudowanie grobowca albo wykonanie
lub remont nagrobka, mimo braku prawnej podstawy ˝àdania takiej
op∏aty – êród∏em tego swoistego posiadania grobu (posiadania zale˝nego)
jest bowiem umowa cywilnoprawna z zarzàdem cmentarza, a obejmuje
ona nie tylko prawo do pochowania zmar∏ego, ale tak˝e szereg uprawnieƒ o charakterze trwa∏ym, takich jak prawo wzniesienia nagrobka i jego przekszta∏cenia, prawo do sta∏ego odwiedzania grobu, sta∏ego jego
utrzymywania w nale˝ytym stanie, prawo wykonywania zmian o charakterze dekoracyjnym itp.258 Swoje interwencje w tych sprawach Rzecznik
kierowa∏ do w∏aÊciwych miejscowo delegatur Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ze wskazaniem na wykorzystywanie monopolistycznej pozycji zarzàdów cmentarzy dla czerpania nieuzasadnionych
257
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RPO-436549-X/03 z 16.03.2004 r. Odpowiedê Ministra Ârodowiska z 27.07.
2004 r.
Por. uchwa∏y Sàdu Najwy˝szego z 26.09.1995 r. (III AZP 22/95, OSNP
z 1996 r. Nr 6 poz. 80) oraz z 7.12.1970 r. (III CZP 75/70, OSNC z 1971 r.
Nr 7–8 poz. 127).
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korzyÊci oraz próby wprowadzenia ukrytych op∏at administracyjnych za
zezwolenia w sprawie budowy grobowców i nagrobków. Jedna z interwencji dotyczy∏a odmowy zwrotu op∏aty za wykupione miejsce na cmentarzu komunalnym, po przeprowadzeniu ekshumacji zw∏ok i przeniesienia do grobu na innym cmentarzu. Prezes Urz´du uzna∏ takà praktyk´
za ograniczajàcà konkurencj´ i jako nadu˝ycie pozycji dominujàcej, zakaza∏ jej stosowania.

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego...

6. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa
administracyjnego i post´powania
przed sàdami administracyjnymi
1. W ramach tych zagadnieƒ warto wskazaç na ra˝àce przypadki lekcewa˝enia przez organy administracji publicznej ustawowego obowiàzku
udzielania Rzecznikowi ˝àdanych przez niego informacji i wyjaÊnieƒ oraz
ustosunkowania si´ do ogólnych ocen, uwag i opinii Rzecznika. Wymaga
stwierdzenia, i˝ w roku 2004 r. liczba spraw, w których adresaci wystàpieƒ Rzecznika nie udzielali w ogóle odpowiedzi albo udzielali odpowiedzi
ze znacznym opóênieniem lub wymijajàcych i ogólnikowych, zwi´kszy∏a
si´. Jako szczególnie ra˝àce przyk∏ady lekcewa˝enia Rzecznika wskazaç
mo˝na dwie sprawy. W jednej z nich Biuro Rzecznika od 2001 r. prowadzi jednostronnà w zasadzie korespondencj´ z Prezydentem Miasta Sto∏ecznego W. w sprawie przebiegu post´powania o przyznanie prawa u˝ytkowania wieczystego nast´pcom prawnym dawnego w∏aÊciciela nieruchomoÊci. Sprawa podj´ta zosta∏a na skutek skargi obywatela, zarzucajàcego
organom gminy bezczynnoÊç. Po wielu monitach, Rzecznik otrzyma∏
w koƒcu wiadomoÊç, ˝e w sprawie zosta∏y ju˝ zgromadzone wszystkie
niezb´dne dokumenty i o zapad∏ym rozstrzygni´ciu Rzecznik zostanie poinformowany odr´bnym pismem. Poniewa˝ takie informacje nie zosta∏y
przekazane, Rzecznik zwróci∏ si´ ponownie na poczàtku 2003 r. o z∏o˝enie wyjaÊnieƒ. Pomimo dwóch ponagleƒ i wyznaczeniu, zgodnie z ustawà
o Rzeczniku Praw Obywatelskich, terminu do udzielenia odpowiedzi,
Rzecznik nie otrzyma∏ ˝adnych wyjaÊnieƒ. Dlatego te˝ skierowa∏ wystàpienie do Prezydenta Miasta Sto∏ecznego W. informujàce o stwierdzonych
naruszeniach prawa przez podleg∏ych mu pracowników i wzywajàce do
udzielenia Rzecznikowi ˝àdanych wyjaÊnieƒ oraz wyciàgni´cia konsekwencji s∏u˝bowych wobec pracowników winnych powsta∏ych nieprawid∏owoÊci. W odpowiedzi uzyska∏ jedynie lakoniczne wyjaÊnienie o przebiegu sprawy przyznania prawa u˝ytkowania wieczystego, bez jakiegokolwiek ustosunkowania si´ do lekcewa˝enia obowiàzku udzielania Rzecznikowi ˝àdanych przez niego wyjaÊnieƒ i informacji w terminie oraz w zakresie umo˝liwiajàcym Rzecznikowi zaj´cie stanowiska w zwiàzku ze sta-
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wianymi przez wnioskodawc´ zarzutami. Stàd te˝ Rzecznik ponownie
zwróci∏ si´ w tej sprawie do Prezydenta Miasta Sto∏ecznego W., jednak˝e
nie uzyska∏ ˝adnej odpowiedzi. Stanowiska w tej sprawie nie zajà∏ równie˝ dotychczas Przewodniczàcy Rady Miasta, któremu Rzecznik dwukrotnie przedstawi∏ opisanà spraw´ oraz wskaza∏, ˝e tak ra˝àce lekcewa˝enie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich przez Prezydenta W. nie
jest niestety przypadkiem odosobnionym.
W innej ze spraw, dotyczàcej stanu technicznego budynku, który wed∏ug oÊwiadczeƒ wnioskodawcy zagra˝a∏ ˝yciu i zdrowiu ludzkiemu,
Rzecznik w listopadzie 2003 r. zwróci∏ si´ o wyjaÊnienia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie W. o informacj´ o przebiegu post´powania administracyjnego prowadzonego w sprawie przez
ten organ. W odpowiedzi Rzecznik zosta∏ poinformowany, ˝e udzielenie
˝àdanych informacji jest niemo˝liwe, gdy˝ akta sprawy od 1999 r. posiada Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, który rozpoznaç
mia∏ za˝alenie na postanowienie i dotychczas sprawy nie zakoƒczy∏.
W tej sytuacji Rzecznik trzykrotnie zwraca∏ si´ do tego Inspektora o wyjaÊnienia w tej sprawie, jednak bez ˝adnej reakcji ze strony organu. Dopiero pismo Rzecznika do G∏ównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
spowodowa∏o, ˝e organ ten wyznaczy∏, postanowieniem, Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego 30-dniowy termin na udzielenie Rzecznikowi odpowiedzi. Termin ten up∏ynà∏ z koƒcem grudnia
2004 r.
2. Wyrok Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia 17 wrzeÊnia 2002 r.259,
w którym Trybuna∏ stwierdzi∏, ˝e § 9 ust. 3 rozporzàdzenia Ministra
SprawiedliwoÊci z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczegó∏owego trybu dor´czania pism przez poczt´ w post´powaniu cywilnym260, w zakresie
w jakim ustanawia tylko siedmiodniowy termin przechowywania w pocztowej placówce oddawczej przesy∏ek – pism sàdowych, a tym samym
uniemo˝liwia powtórne zawiadomienie adresata o tym piÊmie, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji). Rozporzàdzeniem Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 21 marca 2003 r. zmieniajàcym rozporzàdzenie w sprawie
szczegó∏owego trybu dor´czania pism sàdowych przez poczt´ w post´powaniu cywilnym (Dz.U. Nr 55, poz. 489) z dniem 1 kwietnia 2003 r.
wprowadzona zosta∏a zasada powtórnego powiadamiania adresata pisma
o tym piÊmie i przechowywania pisma w pocztowej placówce oddawczej
przez okres kolejnych siedmiu dni.
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3. W wystàpieniu z dnia 27 stycznia 2004 r.261, do Prezesa Naczelnego
Sàdu Administracyjnego, Rzecznik wskaza∏, ˝e w art. 73 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. Prawo o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi262 przewidziano w razie niemo˝noÊci dor´czenia pisma w inny sposób sk∏adanie pisma na okres siedmiu dni w placówce pocztowej lub
w urz´dzie gminy i jednorazowe zawiadomienie o tym. Dor´czenie uwa˝a
si´ za dokonane z up∏ywem ostatniego dnia tego okresu. Rzecznik zarzuci∏, ˝e w Êwietle stanowiska w sprawie263 art. 73 ustawy Prawo o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi narusza zasad´ wyra˝onà
w art. 45 ust. 1 Konstytucji. W odpowiedzi z dnia 12 lutego 2004 r. b.
Prezes Naczelnego Sàdu Administracyjnego stwierdzi∏, ˝e przes∏anki wyst´pujàce w post´powaniu cywilnym, które analizowa∏ Trybuna∏ Konstytucyjny, nie wyst´pujà przed sàdami administracyjnymi. W szczególnoÊci
nie wyst´pujà post´powania odr´bne, w których zasady dor´czania Trybuna∏ okreÊli∏ jako „szczególnie drastyczne”. Siedmiodniowy termin
utrwali∏ si´ w ÊwiadomoÊci prawnej spo∏eczeƒstwa i jest zgodny z powszechnym ˝àdaniem przyspieszenia post´powania sàdowego. Analogiczna zasada obowiàzuje w Kpa, a w post´powaniu przed sàdami administracyjnymi i w post´powaniu administracyjnym powinny obowiàzywaç
jednolite zasady dor´czeƒ.
4. W wystàpieniu z dnia 18 lutego 2004 r.264 do Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji, Rzecznik podniós∏, ˝e art. 53 § 1 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi – stanowiàc, ˝e skarg´ wnosi si´ w terminie trzydziestu dni
od dnia dor´czenia skar˝àcemu rozstrzygni´cia w sprawie – uzale˝nia wyznaczenie poczàtku biegu tego terminu dla rozstrzygni´ç koƒczàcych post´powanie administracyjne od zasad dor´czeƒ przewidzianych w art. 39-49 Kpa (zaÊ w odniesieniu do rozstrzygni´ç wydanych w post´powaniu
podatkowym – w art. 144–154 Ordynacji podatkowej. Art. 44 w § 1 Kpa
przewiduje, ˝e w razie niemo˝noÊci dor´czenia pisma w sposób wskazany
w art. 42 i 43 poczta przechowuje pismo przez okres siedmiu dni w placówce pocztowej, a w przypadku dor´czania pisma przez pracownika lub
upowa˝nionà osob´ lub organ pismo sk∏ada si´ w urz´dzie w∏aÊciwej
gminy na okres siedmiu dni. W § 2 przepis ten stanowi o jednorazowym
zawiadomieniu o miejscu z∏o˝enia pisma i przyjmuje, ˝e dor´czenie uwa-
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˝a si´ za dokonane z up∏ywem ostatniego dnia siedmiodniowego terminu.
Przyj´cie w art. 44 § 2 Kpa domniemania dojÊcia do adresata pisma przechowywanego przez okres siedmiu dni i niepodj´tego w tym terminie powoduje, ˝e pomimo faktycznego niedor´czenia pisma adresatowi, dor´czenie uwa˝a si´ za dokonane. Art. 44 § 1 i 2 Kpa nie b´dàc bezpoÊrednià
podstawà prawnà odrzucenia skargi mo˝e mieç istotne znaczenie dla jej
odrzucenia. Do art. 44 § 2 Kpa odnoszà si´ zastrze˝enia Trybuna∏u Konstytucyjnego wyra˝one w sprawie265, który uzna∏ siedmiodniowy termin
przechowywania pisma za zbyt krótki dla powtórnego zawiadomienia adresata o przesy∏ce, zaÊ samo powtórne zawiadomienie za pozbawione
znaczenia z powodu braku przepisów, które okreÊla∏yby skutki ponownego zawiadomienia dla przed∏u˝enia terminu dor´czenia. Wskaza∏ na obowiàzywanie odmiennych zasad w post´powaniu podatkowym, w którym
art. 150 § 1 i 1a Ordynacji podatkowej wyra˝a zasad´ przechowywania
pisma w pocztowej placówce oddawczej lub w urz´dzie gminy lub miasta
przez okres 14 dni i dwukrotnego powiadamiania adresata o piÊmie w razie niepodj´cia pisma w terminie 7 dni. Argumentowa∏, ˝e zasady dor´czania pism w post´powaniu administracyjnym i w post´powaniu podatkowym majà znaczàcy wp∏yw na skorzystanie przez strony tych post´powaƒ z uprawnienia do z∏o˝enia skargi do wojewódzkiego sàdu administracyjnego. Mimo, ˝e w post´powaniu podatkowym bardziej ujawnia si´
w∏adztwo Paƒstwa – nie mo˝na post´powaniu administracyjnemu przypisywaç mniej istotnego znaczenia, uzasadniajàcego obecne zró˝nicowanie
zasad dor´czeƒ. W konkluzji zarzuci∏, ˝e art. 44 Kpa narusza zasad´ wyra˝onà w art. 45 ust. 1 Konstytucji. Kontynuujàc wskaza∏ na naruszenie
przez kwestionowany przepis zasady dwuinstancyjnoÊci wyra˝onej w art.
78 Konstytucji, gwarantujàcej stronie post´powania prawo do zaskar˝enia orzeczeƒ i decyzji do organu wy˝szej instancji w celu sprawdzenia
(skontrolowania) prawid∏owoÊci orzeczenia. W tym przypadku argumentowa∏, ˝e w sytuacji gdy post´powanie administracyjne jest post´powaniem
dwuinstancyjnym, zaÊ art. 44 Kpa w zakresie skutków procesowych
uznaje dor´czenie zast´pcze za form´ równorz´dnà dor´czeniu w∏aÊciwemu mo˝e on stanowiç podstaw´ do pozbawienia strony post´powania administracyjnego mo˝liwoÊci zainicjowania procedury odwo∏awczej. Konieczne jest ograniczenie w post´powaniu administracyjnym ryzyka adresata pisma niepowzi´cia wiadomoÊci o piÊmie z∏o˝onym w urz´dzie pocztowym. Tak jak w przypadku pism sàdowych istotne znaczenie ma liczba
zawiadomieƒ o takim piÊmie oraz d∏ugoÊç terminu, przez jaki mo˝liwe
265

Sk. 35/01.

90

INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2004

jest odebranie pisma z∏o˝onego w pocztowej placówce oddawczej. KoniecznoÊç ograniczenia tego ryzyka ustawodawca uzna∏ na gruncie post´powania podatkowego. Podobnie jak w post´powaniu cywilnym post´powanie administracyjne przewiduje instytucj´ przywrócenia terminu.
W pe∏nym zakresie mo˝na odnieÊç do niej uwagi Trybuna∏u Konstytucyjnego zawarte w uzasadnieniu wyroku z dnia 17 wrzeÊnia 2002 r. o ograniczonej w tym post´powaniu mo˝liwoÊci skutecznego powo∏ania si´ na
dowody uprawdopodabniajàce, ˝e adresat nie zosta∏ zawiadomiony o piÊmie. Stosownie do § 38 ust. 1 rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych us∏ug pocztowych266, obowiàzujàcego od 23 stycznia 2004 r., przesy∏ki i przekazy pocztowe operator wydaje adresatowi w placówce oddawczej w terminie 14 dni liczonym dla przesy∏ek i przekazów pocztowych innych ni˝ nadanych na poste restante od dnia nast´pnego po dniu pozostawienia w skrzynce oddawczej adresata zawiadomienia o próbie dor´czenia. Z tych wzgl´dów Rzecznik wnosi∏ o rozwa˝enie podj´cia dzia∏aƒ
majàcych na celu nowelizacj´ art. 44 Kodeksu post´powania administracyjnego. W odpowiedzi z dnia 18 czerwca 2004 r.267 Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji uzna∏ za zasadne stanowisko Rzecznika. Poinformowa∏, ˝e przygotowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
post´powania administracyjnego, który zostanie skierowany do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów. W piÊmie z dnia 8 listopada 2004 r.
Minister poinformowa∏, ˝e projekt nowelizacji w dniu 21 paêdziernika
2004 r. zosta∏ przyj´ty przez Komitet Rady Ministrów i przekazany do Sekretarza Rady Ministrów celem rozpatrzenia przez Rad´ Ministrów.
5. Do Rzecznika zwrócili si´ mieszkaƒcy kilku miejscowoÊci podnoszàc
zastrze˝enia do zmiany kodu pocztowego przez „Poczt´ Polskà”, która narazi∏a ich na zb´dne wydatki, przy i tak trudnej sytuacji materialnej wielu spoÊród nich. Zmiana kodu pocztowego powoduje m.in. obowiàzek wymiany dowodów osobistych, w których kod jest zamieszczony, co jest
zwiàzane z ponoszeniem dodatkowych op∏at. Rzecznik ustali∏, ˝e zmiana
kodów pocztowych nast´puje wy∏àcznie dla realizacji celów ekonomicznych „Poczty Polskiej”, która – jako przedsi´biorstwo u˝ytecznoÊci
publicznej – swojà dzia∏alnoÊç musi prowadziç zgodnie z zasadami rachunku ekonomicznego, dostosowujàc si´ do realiów gospodarczych.
W wystàpieniu z dnia 16 kwietnia 2004 r., skierowanym do Ministra
Spraw Wewn´trznych i Administracji, Rzecznik wskaza∏, ˝e na zasadzie
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art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludnoÊci
i osobistych268 w przypadku zmiany kodów pocztowych, posiadacze dowodów, których zmiana kodów dotyczy, z racji umieszczania ich w adresach znajdujàcych si´ w tych dokumentach, sà obowiàzani wymieniç dowody. W sytuacji gdy zmiana kodów obejmuje kilka miejscowoÊci, obowiàzek wymiany dowodów osobistych dotyczy wszystkich doros∏ych
mieszkaƒców. Muszà oni poÊwi´ciç nie tylko niezb´dny czas, lecz równie˝
ponieÊç koszty, w tym uiÊciç nale˝nà op∏at´ stanowiàcà równowartoÊç
kosztów wydania nowego dokumentu. Rzecznik wskaza∏, ˝e rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie op∏aty za wydanie dowodu osobistego269 nie wprowadza zwolnienia od op∏aty w przypadku powstania obowiàzku wymiany dowodu osobistego z powodu
zmiany kodu pocztowego. Postulowa∏ przedstawienie Radzie Ministrów
projektu zmiany rozporzàdzenia polegajàcej na wprowadzeniu zwolnienia
od op∏at za wydanie dowodu osobistego osób zobowiàzanych do wymiany
tego dokumentu z powodu zmiany kodów pocztowych zawartych w adresie podanym w dowodzie. W piÊmie z dnia 18 maja 2004 r.270 Minister
Spraw Wewn´trznych i Administracji uwzgl´dni∏ wniosek Rzecznika i poinformowa∏ o przygotowywaniu projektu nowelizacji powo∏anego rozporzàdzenia przewidujàcej wprowadzenie postulowanego zwolnienia od
op∏aty.
6. Rzecznik podjà∏ do zbadania zagadnienie obowiàzku zawiadamiania
urz´dów skarbowych o wymianie dowodu osobistego pod rygorem odpowiedzialnoÊci karnej skarbowej. W listopadzie 2003 r. zosta∏o w tej sprawie skierowane wystàpienie generalne do Ministra Finansów, w którym
Rzecznik, zwa˝ywszy na powszechny obowiàzek wymiany dowodów osobistych i istnienie systemu PESEL, zakwestionowa∏ celowoÊç i zasadnoÊç
na∏o˝enia na obywateli dodatkowego obowiàzku, polegajàcego na z∏o˝eniu
do urz´du skarbowego deklaracji NIP uwzgl´dniajàcej nowy numer dowodu, w ciàgu 30-dni od wydania nowego dokumentu, pod rygorem odpowiedzialnoÊci karnej skarbowej271. W odpowiedzi na wystàpienie Rzecznik
otrzyma∏ obszerne wyjaÊnienia od Ministra Finansów, który jednak nie
268
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podzieli∏ stanowiska m.in. w sprawie wykorzystania systemu PESEL do
aktualizowania danych podatników. Jednak wystàpienie Rzecznika spotka∏o si´ z aprobatà grup poselskich, które w marcu 2004 r. skierowa∏y
do Sejmu dwa projekty nowelizacji przepisów ustaw: o ewidencji ludnoÊci
i dowodach osobistych oraz o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p∏atników. Jak wynika z uzyskanych przez Rzecznika informacji
projekty te w pracach podkomisji nadzwyczajnej w Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewn´trznych zosta∏y po∏àczone do wspólnego rozpatrzenia272.
7. Wystàpieniem z dnia 4 marca 2004 r. Rzecznik273 zasygnalizowa∏
Ministrowi SprawiedliwoÊci problem zwiàzany z dzia∏aniami podejmowanymi przez komorników sàdowych. Rzecznik podjà∏ spraw´ do zbadania
w zwiàzku z „Raportem”, który ukaza∏ si´ w jednym z tygodników z dnia
14 lutego 2004 r. W odpowiedzi Minister SprawiedliwoÊci poinformowa∏,
˝e w ramach zwierzchniego nadzoru nad dzia∏alnoÊcià komorników nie
mo˝e wkraczaç w dzia∏ania podlegajàce nadzorowi sàdu. Korzystajàc jednak z przyznanych przepisami uprawnieƒ podejmuje czynnoÊci majàce
na celu przeciwdzia∏anie przypadkom nieetycznego i niezgodnego z prawem zachowania komorników. Powy˝sze dzia∏ania, jak informuje Minister, inicjujà m.in. skargi na czynnoÊci egzekucyjne komorników, protoko∏y wizytacji (lustracji) zawierajàce negatywne oceny pracy komorników,
protoko∏y corocznych kontroli przeprowadzanych przez prezesów sàdów
rejonowych i przy pomocy ksi´gowego. Dzia∏ania te przynios∏y w ciàgu
ostatnich lat wymierne efekty takie, jak choçby doprowadzenie do usuni´cia z korporacji komorników, którzy ra˝àco naruszyli zasady etyki,
a w tym komorników, o których mowa w „Raporcie”. Odnotowano równie˝ wzrost liczby spraw dyscyplinarnych i karnych wszczynanych i prowadzonych przeciwko komornikom. Oprócz wy˝ej wymienionych czynnoÊci, dà˝àc do poprawy stanu egzekucji podejmowane sà równoczeÊnie
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dzia∏ania zmierzajàce do racjonalizacji sieci rewirów komorniczych.
W zwiàzku z powy˝szym Minister zobowiàza∏ prezesów sàdów apelacyjnych do podj´cia stosownych dzia∏aƒ, w tym do bie˝àcego przeglàdu
i analizy sieci rewirów komorniczych pod kàtem tworzenia nowych. Nadto, dostrzegajàc niedoskona∏oÊç dotychczasowych rozwiàzaƒ ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sàdowych i egzekucji274 tak˝e
w zakresie nadzoru nad komornikami, w Ministerstwie zosta∏ opracowany rzàdowy projekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach sàdowych
i egzekucji oraz ustawy – Kodeks post´powania cywilnego. W celu zwi´kszenia efektywnoÊci nadzoru Ministra SprawiedliwoÊci wystàpiono z propozycjà rozwiàzania, wed∏ug którego wniosek o wszcz´cie post´powania
dyscyplinarnego z∏o˝ony przez Ministra SprawiedliwoÊci wszczyna to post´powanie, a sam Minister w takiej sytuacji mo˝e zawiesiç komornika
w czynnoÊciach. Zaproponowano, aby zwierzchni nadzór Ministra SprawiedliwoÊci nad komornikami sprawowany by∏ poprzez prezesów sàdów
okr´gowych w miejsce prezesów sàdów apelacyjnych.

274

Dz.U. Nr 133, poz. 882 ze zm.

Prawo do pracy i wykonywania zawodu

7. Prawo do pracy i wykonywania zawodu
A. Wyp∏ata wynagrodzeƒ za prac´
1. Zaniepokojony sygna∏ami o nasilajàcej si´ praktyce nieterminowego
wyp∏acania, wyp∏acania w niepe∏nej wysokoÊci lub w ogóle niewyp∏acania
wynagrodzeƒ za prac´ Rzecznik wystàpi∏ do Paƒstwowej Inspekcji Pracy275 z proÊbà o przekazanie informacji dotyczàcej tej problematyki na
bazie kontroli dokonywanych przez inspektorów pracy w 2003 r. G∏ówny
Inspektor Pracy poinformowa∏276, i˝ problematyka ta jest jednym z g∏ównych przedmiotów zainteresowania Paƒstwowej Inspekcji Pracy. Od wielu
lat wyodr´bniony zosta∏ temat „Przestrzeganie przepisów prawa pracy
przy wyp∏acie wynagrodzeƒ i innych Êwiadczeƒ pracowniczych”. Wed∏ug
informacji obejmujàcej ostatnie cztery lata w 2003 roku odnotowano
pewnà popraw´: po raz pierwszy od szeregu lat zmniejszy∏a si´ cz´stotliwoÊç niewyp∏acania wynagrodzenia (o 6 punktów procentowych), liczba
pokrzywdzonych pracowników na skutek niewyp∏acenia wynagrodzenia
za prac´ równie˝ zmala∏a (o 14,4%), a tak˝e wysokoÊç niewyp∏aconej
kwoty (o 15,3%), aczkolwiek poprawa ta nie obejmuje wszelkich nale˝noÊci. W ocenie inspektorów jak i pracodawców przyczynà naruszeƒ prawa
jest w g∏ównej mierze brak Êrodków finansowych, nieznajomoÊç przepisów prawa, odmowa wyp∏aty nale˝noÊci. Skierowano 17 wniosków do
prokuratury o podejrzeniu pope∏nienia przest´pstwa z art. 218 Kk.
2. Rzecznik wystàpi∏ do Ministra SprawiedliwoÊci – Prokuratora Generalnego w sprawie niewyp∏acania wynagrodzeƒ przez pracodawców277.
Rzecznik otrzymuje wnioski o podj´cie interwencji w zwiàzku z bezpodstawnym i d∏ugotrwa∏ym niewyp∏acaniem wynagrodzeƒ przez pracodawców oraz brakiem mo˝liwoÊci skutecznego dochodzenia i wyegzekwowania roszczeƒ z tego tytu∏u przy pomocy dost´pnych instrumentów cywilnoprawnych. Rzecznik poprosi∏ o informacj´ o iloÊci wszcz´tych i prawomocnie zakoƒczonych post´powaƒ karnych w 2003 r. dotyczàcych przest´pstw zwiàzanych z d∏ugotrwa∏ym niewyp∏acaniem przez pracodawców
nale˝nych wynagrodzeƒ oraz czy jest dokonywana w Ministerstwie Spra275
276
277
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wiedliwoÊci ocena podejmowanych przez urz´dy prokuratorskie decyzji
koƒczàcych post´powanie karne, ewentualnie korzystania ze Êrodków
zaskar˝enia w post´powaniu sàdowym, w omawianej kategorii spraw.
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie SprawiedliwoÊci w odpowiedzi
z dnia 22 marca 2004 r. przedstawi∏ dane statystyczne obejmujàce prawomocne skazania za lata 2002 – 2003 w odniesieniu do wykroczeƒ
z art. 280–283 Kodeksu pracy (naruszenia praw pracowniczych) oraz za
2002 r. w odniesieniu do przest´pstw z art. 218 § 1 Kk (z∏oÊliwie lub
uporczywe naruszanie praw wynikajàcych ze stosunku pracy). I tak
przyk∏adowo z art. 218 § 1 Kodeksu karnego prawomocnie osàdzono
797 osoby doros∏e, w tym prawomocnie skazano na: grzywn´ samoistnà
428 osoby, kar´ ograniczenia wolnoÊci 23 osoby i kar´ pozbawienia wolnoÊci 254 osoby (bez zawieszenia 1 osoba, co do 253 skazanych kar´ tà
warunkowo zawieszono). Ponadto Biuro Post´powania Przygotowawczego
Prokuratury Krajowej dokonuje oceny decyzji merytorycznych koƒczàcych post´powanie przygotowawcze, w ramach bie˝àcego nadzoru. Powy˝sza kategoria spraw pozostaje w zainteresowaniu Rzecznika. Przejawia si´
to mi´dzy innymi w systematycznym badaniu akt prawomocnie zakoƒczonych post´powaƒ przygotowawczych. Ponadto Rzecznik w 2005 r. ponownie wystàpi w tej kwestii do Ministra SprawiedliwoÊci – Prokuratora Generalnego.
Rzecznik zg∏osi∏ G∏ównemu Inspektorowi Pracy – proszàc o ich uwzgl´dnienie – nast´pujàce zagadnienia do przygotowywanego Programu dzia∏aƒ
PIP na 2005 r.: prawid∏owoÊç wyp∏acania wynagrodzenia za prac´, szczególnie w przypadku prowadzonego post´powania upad∏oÊciowego oraz sposób udzielania urlopów nale˝nych pracownikom podejmujàcym po raz
pierwszy prac´ (art. 153 Kp). Rzecznik na bie˝àco wspó∏pracuje z PIP w razie koniecznoÊci dokonania kontroli w przypadkach ∏amania praw pracowniczych (w 2004 r. przekazano 31 spraw celem zbadania).

B. Rekompensaty z tytu∏u okresowego
niepodwy˝szania wynagrodzeƒ w sferze bud˝etowej
Na tle skarg obywateli, którzy po pisemnych imiennych potwierdzeniach (wraz z listem Prezesa Rady Ministrów) o nabyciu prawa do rekompensaty z tytu∏u okresowego niepodwy˝szania p∏ac w sferze bud˝etowej,
w momencie stawienia si´ w banku w wyznaczonych terminach otrzymywali informacje, ˝e zostali wykreÊleni ze spisu osób uprawnionych,
Rzecznik prowadzi∏ korespondencj´ z Prezesem Rady Ministrów278. Rzecz278

RPO-401933-VIII/02 z 9.05.2002 r. i RPO-474042-VIII/04 z 9.06.2004 r.
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nik wskaza∏, ˝e uzyskanie takiej informacji w okienku bankowym zamiast oczekiwanych pieni´dzy traktowane by∏o przez obywateli jako nie
majàcy precedensu skandal, powodowa∏o rozgoryczenie i poczucie krzywdy, a nadto utrat´ zaufania do Paƒstwa oraz nara˝a∏o autorytet Prezesa
Rady Ministrów. Rzecznik zwróci∏ si´ z proÊbà o rozwa˝enie mo˝liwoÊci
wydania polecenia zobowiàzanym organom do udzielenia informacji o wykreÊleniu ze spisu uprawnionych w stosownej formie i w odpowiednim
czasie. Premier w pe∏ni podzieli∏ stanowisko Rzecznika i podkreÊli∏279, i˝
osoby, które w wyniku weryfikacji spisów zosta∏y z nich wykreÊlone, poinformowano o tym z odpowiednim wyprzedzeniem i we w∏aÊciwej formie.
Z uwagi, ˝e przypadki takie mia∏y miejsce w dalszym ciàgu280. Premier
wyda∏ polecenie ministrom i kierownikom urz´dów centralnych oraz wojewodom, aby w terminie do 29 sierpnia 2004 r. poinformowali go o podj´tych krokach w celu wyeliminowania powsta∏ych nieprawid∏owoÊci. Nieprawid∏owoÊci sygnalizowane przez Rzecznika, aczkolwiek majàce charakter marginalny w procesie wyp∏at rekompensat potwierdzi∏ Minister
Infrastruktury oraz wojewodowie: Lubuski, ¸ódzki, Opolski i Kujawsko-Pomorski.

C. Praca dzieci w indywidualnym gospodarstwie rolnym
Kontynuujàc dzia∏ania majàce na celu podniesienie poziomu wiedzy
rodziców i dzieci o zagro˝eniach, jakie niesie dla tych ostatnich praca
w gospodarstwie rolnym281, Rzecznik zwróci∏ si´ do Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu282 z proÊbà o w∏àczenie si´ do dzia∏aƒ majàcych na
celu podniesienie poziomu wiedzy rodziców i dzieci o tych zagro˝eniach.
Minister zg∏osi∏a283 gotowoÊç wspó∏pracy w celu jak najlepszego zabezpieczenia ˝ycia i zdrowia dzieci zamieszkujàcych tereny wiejskie i poinformowa∏a o przekazaniu za poÊrednictwem kuratorów oÊwiaty materia∏ów
(raport Paƒstwowej Inspekcji Pracy o wypadkach) do wykorzystania przez
dyrektorów szkó∏ podczas spotkaƒ z rodzicami. Minister podkreÊli∏a mo˝liwoÊç propagowania wiedzy o tych zagro˝eniach w ramach kolejnych
etapów edukacyjnych przy wykorzystaniu istniejàcych Êcie˝ek edukacyjnych oraz w ramach nauczania zintegrowanego w klasach I–III. W maju
2004 r. Rzecznik zorganizowa∏ kolejnà konferencj´ z cyklu Praca dzieci

279

RCL 601/36/02.
Dotyczy∏o to zw∏aszcza pracowników kolejowej s∏u˝by zdrowia, przedszkoli PKP
oraz oÊrodków pomocy spo∏ecznej.
281
Patrz Informacja za 2002 r., s. 96.
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w indywidualnych gospodarstwach rolnych”284, na której przedstawiono
wyniki badaƒ w zakresie wypadków, jakim ulegajà dzieci anga˝owane do
prac rolnych w indywidualnych gospodarstwach swoich rodziców. Wskazano na dzia∏ania w zakresie profilaktyki. MENiS, który w trakcie konferencji otrzyma∏ materia∏y z Instytut Medycyny Wsi w Lublinie poinformowa∏, i˝ kuratorzy oÊwiaty zostanà zobowiàzani do sprawdzania, czy i jak
w praktyce zostanà wykorzystane te materia∏y. Nadto zapewniono, ˝e
broszura wydana przez IMW, a zawierajàca gotowe scenariusze lekcji wychowawczych dotyczàcych prac niebezpiecznych wykonywanych przez
dzieci na roli, wpisana zostanie do wykorzystania przez nauczycieli w ich
pracy dydaktycznej. Efektem nawiàzanej wspó∏pracy z MENiS by∏o zaproszenie przedstawiciela Rzecznika do udzia∏u w naradzie z kuratorami
oÊwiaty285, na której przedstawiciel RPO przedstawi∏ dotychczasowe dzia∏ania Rzecznika w tym zakresie.

D. Zagraniczne poÊrednictwo pracy
W zwiàzku z pojawiajàcymi si´ w polskich mediach informacjami
o niepokojàcych, a tak˝e niedopuszczalnych praktykach, które dotyczà
zagranicznego poÊrednictwa pracy Rzecznik wystàpi∏ do Ministra Gospodarki i Pracy286 z proÊbà o informacj´ dotyczàcà skali problemu oraz
o krokach jakie sà podejmowane lub majà byç podj´te aby wyeliminowaç
nieuczciwych poÊredników z us∏ug rynku pracy. Minister Gospodarki
i Pracy287 potwierdzi∏ obawy Rzecznika oraz poinformowa∏, ˝e po przystàpieniu Polski do UE aktywnoÊç tego typu poÊredników zwi´kszy∏a si´.
Minister zasugerowa∏, i˝ cz´Êciowà winà nale˝y tak˝e obcià˝yç osoby poszkodowane lub pokrzywdzone, gdy˝ bardzo cz´sto zdarza si´, ˝e osoby te
nie majàc kwalifikacji oraz nie znajàc j´zyków obcych wyje˝d˝ajà za granic´ Polski bez sprawdzenia wiarygodnoÊci firmy poÊredniczàcej, a tak˝e
przedstawionej oferty. Minister podkreÊli∏, i˝ Êciganie i wykrywanie nieuczciwych poÊredników jest niezmiernie trudne, gdy˝ niektóre organy
Êcigania umarzajà post´powania z uzasadnieniem o znikomej szkodliwo284

W konferencji wzi´li udzia∏ przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Sportu, Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, paƒstwowej
Inspekcji Pracy, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Instytutu medycyny wsi w Lublinie, Rzecznika Praw Dziecka,
Komitetu Ochrony Praw Dziecka, przedstawiciela Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i M∏odzie˝y.
285
Narada odby∏a si´ 31.05.2004 r. w OÊrodku Konferencyjnym i Domu Pracy
Twórczej PAN w Màdralinie.
286
RPO-483506-VIII/04 z 26.08.2004 r.
287
Pismo z 20.09.2004 r. BGD IV-0712-18-AW/04.
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Êci spo∏ecznej pope∏nionego czynu, a „oszukani niech´tnie przyznajà si´
do w∏asnej g∏upoty, naiwnoÊci bàdê braku wyobraêni zw∏aszcza, gdy pobrany haracz za rzekome za∏atwienie pracy nie jest zbyt wygórowany”.
W celu dok∏adniejszego rozpoznania problemu, a tak˝e zapoznania si´
z dzia∏aniem jednostek organizacyjnych prokuratury Rzecznik wystàpi∏288
do Prokuratora Krajowego z proÊbà o informacj´ o iloÊci zawiadomieƒ od
osób pokrzywdzonych przez poÊredników oraz o stanie tych spraw.

E. Ocena nowelizacji Kodeksu pracy
1. Rzecznik wystàpi∏ do Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej289 odnoszàc si´ do dokonanych ustawà z dnia 14 listopada 2004 r.
o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie innych ustaw290 zmian
przepisów regulujàcych uprawnienia urlopowe pracowników. Rzecznik
podkreÊli∏:
– nieprecyzyjnoÊç wprowadzonych, w miejsce dotychczasowego pierwszego urlopu, zasad nabywania prawa do u∏amkowych urlopów
w pierwszym roku pracy,
– brak przepisów przejÊciowych regulujàcych prawo do urlopu pracowników zatrudnionych w niepe∏nym wymiarze czasu pracy, którzy nabyli prawo do urlopu wed∏ug poprzednio obowiàzujàcych zasad
(w pe∏nym wymiarze), a urlop ten wykorzystujà po wprowadzeniu
obowiàzujàcych zasad, przewidujàcych udzielanie urlopu w dni pracy pracownika,
– wàtpliwoÊci dotyczàce wymiaru urlopu pracowników, których wymiar czasu pracy ulega zmianie w trakcie roku kalendarzowego oraz
przy zmianie wymiaru zatrudnienia w niepe∏nym wymiarze czasu
pracy,
– brak jasnej regulacji dotyczàcej zasad udzielania urlopu na ˝àdanie
(art. 1672 Kp).
Rzecznik podkreÊli∏, i˝ szczególnie przepisy prawa pracy adresowane
do szerokich rzesz spo∏eczeƒstwa legitymujàcych si´ ró˝nym poziomem
wiedzy prawniczej, powinny byç pisane j´zykiem maksymalnie prostym
i jasnym, a funkcjonujàce w tej ga∏´zi prawa normy nie powinny wzbudzaç wàtpliwoÊci interpretacyjnych. Rzecznik wskaza∏, i˝ wywo∏ane brakiem precyzyjnego okreÊlenia nowych zasad nabywania prawa do urlopu,
ró˝nice w interpretowaniu nowych przepisów mogà zaowocowaç lawinà

288
289
290

RPO-483506-VIII/04 z 9.11.2004 r.
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procesów sàdowych. Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej291
odnoszàc si´ do poruszonych kwestii zapewni∏ Rzecznika, i˝ wszelkie
uwagi i sugestie przekazane przez Rzecznika, a tak˝e pochodzàce od innych podmiotów, w tym zw∏aszcza PIP, organizacji pracowników, organizacji pracodawców, a tak˝e od samych pracodawców, zwiàzane z praktycznym stosowaniem nowych rozwiàzaƒ prawnych w Kodeksie pracy sà
analizowane i oceniane pod kàtem ewentualnych zmian i korekt w obowiàzujàcym prawie. Ich wprowadzenie mo˝e – zdaniem Ministra – nastàpiç dopiero po pewnym okresie obowiàzywania zmienionych przepisów,
dajàcym podstaw´ do rzetelnej oceny praktyki stosowania nowych rozwiàzaƒ prawnych.
2. Rzecznik wystàpi∏ do Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej292 na tle zmiany art. 91 Kodeksu pracy dokonanej ww. ustawà nowelizujàcà Kodeks pracy, wprowadzajàcej granice, do której mogà byç dokonywane potràcenia z wynagrodzenia pracownika za jego zgodà. Rzecznik
wskaza∏, i˝ charakter tych potràceƒ wskazuje, i˝ wolà pracownika jest
zaspokojenie z bie˝àcych wynagrodzeƒ pewnych d∏ugów lub p∏atnoÊci, jakie go obcià˝ajà a pracodawca wyst´puje w tym przypadku w roli wykonujàcego dyspozycj´ pracownika. Wprowadzenie granicy, do której pracodawca mo˝e wykonywaç dyspozycje pracownika nie mo˝e byç odczytywane jako ochrona jego wynagrodzenia, jest bowiem w istocie ograniczeniem
swobody pracownika w zakresie dysponowania jego wynagrodzeniem.
Rzecznik wskaza∏, i˝ istniejà tak˝e takie p∏atnoÊci, których pracodawca
dokonuje ze zgodà pracownika, lecz pracownik nie jest uprawniony do
dokonania ich wp∏at bez poÊrednictwa pracodawcy (sk∏adki nale˝ne firmom ubezpieczeniowym z tytu∏u umowy grupowego ubezpieczenia, które
zgodnie z wczeÊniej zawartà umowà reguluje pracodawca). Minister poinformowa∏, i˝ regulacja ta wprowadzona zosta∏a jako konieczna reakcja na
negatywnà konkluzj´ sformu∏owanà przez Komitet Niezale˝nych Ekspertów (Europejski Komitet Praw Spo∏ecznych) oceniajàcy II sprawozdanie
Polski z wykonywania ratyfikowanych postanowieƒ Europejskiej Karty
Spo∏ecznej. Ze wzgl´du jednak na sygnalizowane trudnoÊci w stosowaniu
znowelizowanego art. 91 Kodeksu pracy w przypadkach, gdy pracownikowi przys∏uguje minimalne wynagrodzenie za prac´ lub wynagrodzenie
nieznacznie przewy˝szajàce t´ kwot´, zaÊ pracownik jest zobowiàzany do
realizacji nale˝noÊci na rzecz ró˝nych podmiotów (w tym np. sk∏adki na
rzecz zwiàzków zawodowych) – zaproponowano zmian´ tego przepisu po291
292
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legajàcà na wprowadzeniu kwoty wolnej od potràceƒ na poziomie ni˝szym, 80% minimalnego wynagrodzenia za prac´ pomniejszonego
o sk∏adki na ubezpieczenie spo∏eczne i zaliczk´ na podatek dochodowy od
osób fizycznych293.

F. Rozbie˝noÊci w orzecznictwie
Rzecznik powiadomi∏ Ministerstwo SprawiedliwoÊci294 zaistnia∏ej rozbie˝noÊci w orzecznictwie sàdów orzekajàcych w sprawach Êwiadczeƒ dla
górników przebywajàcych na urlopach górniczych, zw∏aszcza prawa do
dodatkowej nagrody rocznej oraz nagrody z okazji Dnia Górnika. Kserokopie nades∏anych wyroków wskazywa∏y na odmiennoÊç stanowisk
sàdów od stanowiska Sàdu Najwy˝szego zaj´tego w uchwale z dnia
24 kwietnia 2002 r.295 Rzecznik zosta∏ powiadomiony, i˝ zosta∏a zwrócona uwaga na piÊmie wszystkim sàdom orzekajàcym w takich sprawach,
aby w przysz∏oÊci uniknàç rozbie˝noÊci296.

G. Wliczanie do sta˝u pracy okresu czynnej s∏u˝by
wojskowej
Rzecznik wystàpi∏ do Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej297 o rozwa˝enie potrzeby wystàpienia
z wnioskiem legislacyjnym, majàcym na celu zmian´ art. 120 ustawy
z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej298, zwanej dalej „ustawà”, w kierunku umo˝liwiajàcym wliczanie
do sta˝u pracy warunkujàcego prawo do dodatku za wys∏ug´ lat i nagrody
jubileuszowej okresu czynnej s∏u˝by wojskowej pracownikom, którzy
przed s∏u˝bà nie byli zatrudnieni i którzy po odbyciu tej s∏u˝by zarejestrowali si´ w ciàgu 30 dni w urz´dzie pracy jako osoby bezrobotne, poszukujàce pracy. Aktualnie bowiem warunek ten jest spe∏niony tylko w przypadku podj´cia pracy w ciàgu 30 dni od dnia zwolnienia z tej s∏u˝by. Fakt zarejestrowania si´ w tym okresie w urz´dzie pracy nie ma znaczenia, jeÊli
w Êlad za tym nie nastàpi podj´cie zatrudnienia. W ocenie Rzecznika taka
regulacja prawna nie wydaje si´ byç ani uzasadniona ani sprawiedliwa ze
spo∏ecznego punktu widzenia, poniewa˝ znalezienie pracy i jej podj´cie

293
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Zmiana ta zosta∏a wprowadzona art. 126 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
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w ciàgu 30 dni po zwolnieniu ze s∏u˝by nie zale˝y najcz´Êciej od woli osoby poszukujàcej zatrudnienia, lecz uwarunkowane jest mo˝liwoÊciami
rynku pracy, a ten charakteryzuje si´ g∏´bokim deficytem miejsc pracy.
Rzecznik podkreÊli∏, ˝e ustawa w pierwszych latach obowiàzywania (lata
60-te) przewidywa∏a zale˝noÊç wliczenia okresu czynnej s∏u˝by wojskowej
do uprawnieƒ pracowniczych od zarejestrowania si´ w organie poÊrednictwa pracy, a nie od podj´cia zatrudnienia, mimo ˝e wówczas znalezienie
pracy nie przysparza∏o wi´kszych trudnoÊci. Ministrowie podzielili poglàd
Rzecznika299, jednak˝e uznali, ˝e wprowadzenie proponowanych zmian do
art. 120 ustawy i do art. 36 ustawy z 28 listopada 2003 r. o s∏u˝bie zast´pczej, który powtarza przepisy art. 120 ustawy, zwi´kszy∏oby niewàtpliwie obcià˝enie pracodawców300, którzy ju˝ obecnie niech´tnie zatrudniajà
poborowych, w tym pracodawców dzia∏ajàcych w sferze bud˝etowej.
Z uwagi na podejmowane przez rzàd dzia∏ania w ramach „Programu uporzàdkowania i ograniczania wydatków publicznych”, dotyczàce zw∏aszcza
jednostek sektora finansów publicznych, nale˝a∏oby zachowaç pewnà
ostro˝noÊç w proponowaniu rozwiàzaƒ legislacyjnych zwi´kszajàcych
w najbli˝szym czasie wydatki bud˝etu paƒstwa i samorzàdów terytorialnych. Pracodawcy uprawnieni do zawierania uk∏adów zbiorowych pracy
i ustalania warunków wynagradzania w regulaminach wynagradzania mogà zaÊ we w∏asnym zakresie stosowaç korzystniejsze warunki wliczania
okresu czynnej s∏u˝by wojskowej ni˝ wynikajàce z ustawy.

H. Problemy korpusu s∏u˝by cywilnej
1. Rzecznik301 zasygnalizowa∏ Szefowi S∏u˝by Cywilnej problem podnoszony w nap∏ywajàcej korespondencji, wskazujàcy na naruszenie zasady
równoÊci wynikajàcej z art. 32 Konstytucji, przy ubieganiu si´ o mianowanie do korpusu s∏u˝by cywilnej przez pracowników tej s∏u˝by i absolwentów Krajowej Szko∏y Administracji Publicznej (KSAP). Z uwagi na limit mianowaƒ przewidziany corocznie w ustawie bud˝etowej, w pierwszej
kolejnoÊci gwarancj´ mianowania majà absolwenci KSAP, a nast´pnie
o mianowanie mogà ubiegaç si´ osoby, które ukoƒczy∏y post´powanie
kwalifikacyjne z minimalnà, wymaganà liczbà punktów i z miejscem
uprawniajàcym do mianowania. Wyczerpanie limitu powoduje, ˝e ta druga kategoria kandydatów do mianowania nie zachowuje praw nabytych,
z których mogliby skorzystaç w ramach przysz∏orocznych mianowaƒ
299

300
301

Pismo MON z 4.02.2004 r. 301/1/04/DP oraz MGPiPS z 29.03.2004 r. DW-II-6280-23-386/04.
Dz.U. Nr 223, poz. 2217.
RPO-487120-VIII/04.
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urz´dników w s∏u˝bie cywilnej i muszà od nowa przechodziç ca∏à procedur´ post´powania kwalifikacyjnego w przeciwieƒstwie do absolwentów
KSAP, którzy z tytu∏u ukoƒczenia Szko∏y nabywajà prawo do sk∏adania
wniosków o mianowanie w kolejnych latach. Szef S∏u˝by Cywilnej302 –
powo∏ujàc si´ na utrwalone orzecznictwo Trybuna∏u Konstytucyjnego na
tle art. 32 Konstytucji wskaza∏ na celowoÊç ró˝nicowania przez ustawodawc´ zasad uzyskiwania mianowania przez absolwentów KSAP w stosunku do osób, które obra∏y Êcie˝k´ do mianowania poprzez przebycie
drogi post´powania kwalifikacyjnego. Uzasadni∏ swe stanowisko tym, ˝e
egzamin wst´pny do KSAP ∏àcznie z kszta∏ceniem w Szkole swoim zakresem obejmujà zarówno program s∏u˝by przygotowawczej w s∏u˝bie cywilnej (przy czym kszta∏cenie w KSAP trwa 18 miesi´cy, a program s∏u˝by
przygotowawczej – 6 miesi´cy) jak i zakres post´powania kwalifikacyjnego
w s∏u˝bie cywilnej, w wielu punktach wykraczajàc istotnie poza wymagania stawiane osobom ubiegajàcym si´ o mianowanie w s∏u˝bie cywilnej
w drodze post´powania kwalifikacyjnego. Rzecznik postanowi∏ nie kierowaç sprawy do Trybuna∏u Konstytucyjnego przede wszystkim z uwagi na
brak wspólnej cechy istotnej (relewantnej) absolwentów KSAP i osób wybierajàcych drog´ post´powania kwalifikacyjnego przy ubieganiu si´
o mianowanie do s∏u˝by cywilnej. Wskazanie takiej cechy uzasadniajàcej
równe traktowanie podmiotów prawa jest warunkiem koniecznym przy
zarzucie naruszenia art. 32 Konstytucji.
2. Rzecznik zwróci∏ si´ do Szefa S∏u˝by Cywilnej303 z proÊbà o zbadanie przepisów art. 92 ustawy z 18 grudnia 1998 r. o s∏u˝bie cywilnej304
regulujàcych wymiar i rozk∏ad czasu pracy cz∏onków korpusu tej s∏u˝by.
Wskazane przepisy przewidujà bowiem m.in., ˝e w razie potrzeb urz´du
cz∏onek korpusu s∏u˝by cywilnej na polecenie prze∏o˝onego obowiàzany
jest wykonywaç prac´ poza normalnymi godzinami pracy, w tym w wyjàtkowych przypadkach tak˝e w nocy oraz w niedziele i Êwi´ta. Jednak˝e
czas wolny za prac´ w godzinach ponadwymiarowych przys∏uguje tylko
pracownikowi s∏u˝by cywilnej; urz´dnik zaÊ ma prawo do czasu wolnego
jedynie za prac´ wykonywanà w porze nocnej, w niedziel´ i Êwi´to. Zasady te sà odmienne od okreÊlonych w ustawie z 16 wrzeÊnia 1982 r.
o pracownikach urz´dów paƒstwowych305 oraz Kodeksie pracy. Zdaniem
Szefa S∏u˝by Cywilnej306 kwesti´ tà reguluje cytowana wy˝ej ustawa oraz
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wydany na jej podstawie akt wykonawczy307. W zakresie unormowanym
tymi przepisami nie stosuje si´ wi´c powszechnie obowiàzujàcych regulacji. Ustawa, o której mowa, przewiduje rekompensowanie pracy poza normalnymi godzinami pracy wy∏àcznie przez udzielanie czasu wolnego bez
prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytu∏u. W ocenie Szefa S∏u˝by Cywilnej, taki charakter regulacji jest dopuszczalny w ustawie b´dàcej
pragmatykà pracowniczà, a te mogà odmiennie kszta∏towaç prawa i obowiàzki danej grupy pracowniczej, przy czym regulacje te nie muszà byç
korzystniejsze od powszechnie obowiàzujàcych przepisów prawa pracy
ani nie muszà zawieraç unormowaƒ skorelowanych z innymi pragmatykami. Szef S∏u˝by Cywilnej podkreÊli∏ równie˝, ˝e cz∏onek korpusu s∏u˝by
cywilnej zobowiàzany jest do pracy poza normalnymi godzinami pracy
tylko ze wzgl´du na potrzeby urz´du, które powinny byç rozumiane jako
potrzeby szczególne.
3. W wystàpieniu skierowanym do Szefa S∏u˝by Cywilnej308 Rzecznik
poruszy∏ kwesti´ zale˝noÊci dopuszczania do konkursu na stanowisko
dyrektora generalnego urz´du od posiadania przez zainteresowanà osob´
poÊwiadczenia bezpieczeƒstwa upowa˝niajàcego do dost´pu do informacji
niejawnych, stanowiàcych tajemnic´ paƒstwowà oznaczonà klauzulà „tajne”. Rzecznik podkreÊli∏, ˝e w Êwietle przepisów ustawy z 22 stycznia
1999 r. o ochronie informacji niejawnych309 dost´p do informacji niejawnych o ró˝nym stopniu niejawnoÊci majà wy∏àcznie osoby, wobec których
przeprowadzono post´powanie sprawdzajàce w oparciu o jej przepisy. Takie zaÊ post´powanie przeprowadza Agencja Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego na pisemny wniosek podmiotu upowa˝nionego na podstawie odr´bnych przepisów do obsady stanowisk lub zlecenia prac w razie ubiegania
si´ osoby o takie stanowisko lub zlecenie, przy czym post´powanie takie
wymaga zgody tej osoby. Odpowiedê udzielona przez Szefa S∏u˝by Cywilnej310 wskazuje na problemy wyst´pujàce w praktyce przy ustalaniu indywidualnych wymagaƒ na wy˝sze stanowiska w s∏u˝bie cywilnej zgodnie
z przepisami art. 43 ust. 3 zdanie drugie ustawy o s∏u˝bie cywilnej311
oraz § 5 ust. 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z 3 listopada
1999 r. w sprawie sposobu organizowania i szczegó∏owych zasad przepro-
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Pismo SSC S.C.-024-143/04/WLP z 1.02.2005 r.
RPO-466203-VIII/04 z 19.03.2004 r.
Dz.U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483 ze zm.
Dz.U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 ze zm.
Pismo z 7.06.2004 r. S.C. 024-35/04.
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Rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z 14.04.2000 r. w sprawie zasad ustalania rozk∏adu i wymiaru czasu pracy pracowników urz´dów administracji rzàdowej (Dz.U. Nr 28, poz. 350 ze zm.).
RPO-467884-VIII/04/JP z 26.04.2004 r.
Dz.U. Nr 11, poz. 95 ze zm.
Pismo z 22.06.2004 r. S.C.-024-49/042.
Dz.U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483 ze zm.
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wadzania konkursów na wy˝sze stanowiska w s∏u˝bie cywilnej312, co staje si´ powodem znacznego opóênienia og∏oszenia konkursu i obsadzenia
stanowiska w wyniku konkursu. Szef S∏u˝by Cywilnej podkreÊli∏ równie˝,
˝e jesienià 2003 r. z inicjatywy Prezesa RM, podj´ta zosta∏a próba wypracowania standardowych wymagaƒ na stanowiska dyrektorów generalnych ministerstw, urz´dów centralnych i urz´dów wojewódzkich. Te standardowe wymagania mia∏y zostaç zlecone do stosowania kierownikom
urz´dów, a w konsekwencji usprawniç proces prowadzenia konkursów
na takie stanowiska oraz ograniczyç zró˝nicowanie wymagaƒ na podobne
stanowiska. Dyskusja prowadzona na ten temat z Szefem Kancelarii Premiera zosta∏a jednak z nieznanych przyczyn wstrzymana. Tym samym –
jak okreÊla to Szef S∏u˝by Cywilnej – niezwykle po˝yteczna inicjatywa
Prezesa RM nie doczeka∏a si´ realizacji.

I. Wniosek o podj´cie przez Sàd Najwy˝szy uchwa∏y
wyjaÊniajàcej rozbie˝noÊci w orzecznictwie z zakresu
prawa pracy
1. Rzecznik wniós∏ o podj´cie przez Sàd Najwy˝szy uchwa∏y majàcej na
celu wyjaÊnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywo∏a∏o rozbie˝noÊci w orzecznictwie, poprzez odpowiedê na pytanie prawne: czy wprowadzenie ponadzak∏adowym uk∏adem zbiorowym pracy mniej korzystnych
dla pracowników zasad wyp∏aty dodatku za sta˝ pracy oraz dodatków za
prac´ w warunkach szkodliwych dla zdrowia, ucià˝liwych i niebezpiecznych, wymaga zastosowania art. 24113 § 2 Kodeksu pracy, tak˝e wówczas,
gdy nowe zasady nie powodujà obni˝ki globalnego wynagrodzenia pracownika313 Sàd Najwy˝szy w sk∏adzie siedmiu s´dziów podjà∏ uchwa∏´, i˝ wprowadzenie uk∏adem zbiorowym pracy mniej korzystnych dla pracowników
warunków nabywania i ustalania wysokoÊci niektórych sk∏adników wynagrodzenia za prac´ wymaga wypowiedzenia dotychczasowych warunków
umowy o prac´ tak˝e wtedy, gdy ukszta∏towane nowym uk∏adem wynagrodzenie nie uleg∏o obni˝eniu (art. 24113 § 2 Kp)”314.
2. Rzecznik podzieli∏ poglàd Trybuna∏u Konstytucyjnego wyra˝ony
w zwiàzku ze skargà konstytucyjnà dotyczàcà m.in. art. 8 Kodeksu pracy
oraz art. 32 ust. 1 i 2 ustawy o zwiàzkach zawodowych315, w której nie

Prawo do pracy i wykonywania zawodu

kwestionujàc zgodnoÊci samej klauzuli generalnej wyra˝onej w ww. art. 8
Kp z Konstytucjà, zakwestionowano mo˝liwoÊç modyfikowania przez t´
klauzul´ normatywnej treÊci art. 32 ust. 1 i 2 ustawy o zwiàzkach zawodowych. Trybuna∏ podkreÊli∏, ˝e klauzule w prawie cywilnym (a wi´c –
wobec to˝samoÊci normy art. 8 Kp z normà wyra˝onà w art. 5 Kc – tak˝e
w prawie pracy) majà charakter obiektywny i nie dajà sàdom prawa do
samoistnego i nieobiektywnego stosowania prawa. Rzecznik nie przystàpi∏ do skargi316.

J. Wspó∏praca z parlamentarzystami
Do Rzecznika wielokrotnie zwracali si´ pos∏owie i senatorowie w indywidualnych sprawach obywateli. By∏y to sprawy, w których Rzecznik nie
posiada uprawnieƒ do podj´cia dzia∏aƒ317, minà∏ termin uprawniajàcy
Rzecznika do wniesienia kasacji w sprawie pracowniczej318 kasacja nie
jest mo˝liwa ze wzgl´du na to, i˝ od danego orzeczenia kasacja nie przys∏uguje319 chodzi∏o o poinformowanie o post´powaniu sàdowym przy ustalaniu wypadku przy pracy320, informujàce o uporczywym ∏amaniem praw
pracowniczych i zwiàzkowych, co wywo∏a∏o interwencj´ w Paƒstwowej Inspekcji Pracy i prokuraturze321. W ka˝dym przypadku zosta∏a wskazana
zainteresowanej osobie mo˝liwa droga dalszego dzia∏ania. Z∏o˝ona tak˝e
zosta∏a, na blankiecie Biura Poselskiego, skarga przez pos∏a w jego w∏asnej sprawie, w której toczy si´ post´powanie sàdowe322. Rzecznik wyjaÊni∏ pos∏owi przyczyny niemo˝noÊç ingerowania w niezawis∏oÊç sàdów
.Oceniajàc wspó∏prac´ z parlamentarzystami mo˝na sformu∏owaç wniosek, i˝ nie sà dok∏adnie zorientowani w kompetencjach Rzecznika. W wielu przypadkach ograniczajàc swoje dzia∏ania do przekazania sprawy
Rzecznikowi, oczekujàc pozytywnego dla swego petenta za∏atwienia.

K. Wspó∏praca ze zwiàzkami zawodowymi i organizacjami obywatelskimi
W zwiàzku ze skierowanym do Rzecznika Praw Obywatelskich wystàpieniem Przewodniczàcego KK NSZZ SolidarnoÊç323 odnoÊnie konsekwencji jakie wywo∏uje tzw. samozatrudnienie w sferze praw pracowniczych,
316
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Dz.U. Nr 91, poz. 1028.
RPO-465890-VIII/04 z 4.02.2004 r.
Uchwa∏a sk∏adu siedmiu S´dziów Sàdu Najwy˝szego z 15.09.2004 r III PZP
3/04.
Ustawa z 23.05.1991 r. o zwiàzkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79,
poz. 854 ze zm.).
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RPO-480672-VIII/04.
RPO-468524-VIII/04, RPO-466411-VIII/04.
RPO-464101-VIII/04.
RPO-478314-VIII/04.
RPO-471236-VIII/04.
RPO-480168-VIII/04.
RPO-471358-VIII/04.
Pismo z 25.03.2004 r. PKK/736/04.
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w BRPO w dniu 30 czerwca 2004 r. odby∏a si´ konferencja324 pt. Samozatrudnienie – przyczyny zjawiska i skutki zwiàzane z jego rozprzestrzenianiem si´, w ramach której dokonano analizy naukowej tego zjawiska,
oceny ze strony zwiàzków zawodowych oraz pracodawców. W konferencji
udzia∏ wzi´li przedstawiciele Parlamentu, nauki, sàdownictwa, Paƒstwowej Inspekcji Pracy, pracodawców, zwiàzków zawodowych oraz organizacji pozarzàdowych.
W zwiàzku z coraz cz´Êciej pojawiajàcym si´ problemem mobbingu
w miejscu pracy, dostrzegajàc z∏o˝onoÊç problematyki, Rzecznik zorganizowa∏ w dniu 26 paêdziernika 2004 r. konferencj´ pt. „Mobbing”, w ramach której odby∏a si´ dyskusja nad przyczynami tego zjawiska, jego objawami i skutkami. Zaproszeni zostali przedstawiciele Parlamentu, nauki,
sàdownictwa, Paƒstwowej Inspekcji Pracy, pracodawców, zwiàzków zawodowych oraz organizacji obywatelskich. Obecne by∏y równie˝ stowarzyszenia antymobbingowe, które bra∏y udzia∏ w spotkaniach przygotowujàcych konferencj´. Konferencja spotka∏a si´ z ogromnym zainteresowaniem ze strony mediów, co wskazuje, i˝ poruszony temat dotyka bardzo
aktualnego obecnie problemu.
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mentowanie wysokoÊci utrzymywanego wynagrodzenia, co ma zasadniczy
wp∏yw na wymiar Êwiadczeƒ emerytalnych lub wysokoÊci kapita∏u poczàtkowego (w 2004 r. – 30). Interwencje Rzecznika podejmowane w latach ubieg∏ych nie doprowadzi∏y do zmiany przepisów i zasad dokumentowania wysokoÊci zarobków do celów emerytalno – rentowych. Pewnym
ich echem jest utworzenie przez Ministra Kultury Archiwum Paƒstwowego Dokumentacji Osobowej i P∏acowej326.

L. Sprawy indywidualne
Licznà grup´ spraw stanowi∏y wnioski o wniesienie kasacji do Sàdu
Najwy˝szego od wyroków sàdów pracy (ok. 25 spraw) oraz skargi na niew∏aÊciwà prac´ sàdów, w tym przewlek∏oÊç post´powania (kilkanaÊcie
spraw). W ˝adnym przypadku nie stwierdzono oczywistych przes∏anek
dopuszczajàcych lub uzasadniajàcych kasacj´, natomiast w sprawach
skarg na prac´ sàdów i sk∏adów orzekajàcych oraz przewlek∏oÊç post´powania wyst´powano do przewodniczàcych wydzia∏ów i prezesów sàdów
o wyjaÊnienia lub informacj´ o stanie sprawy. Nades∏ane wyjaÊnienia,
cz´sto z kalendarium czynnoÊci procesowych w sprawie, nie potwierdzi∏y
ra˝àcych zaniedbaƒ lub bezczynnoÊci sàdów, a tym samym s∏usznoÊci
zarzutów skar˝àcych. W wielu przypadkach do wyd∏u˝ania post´powaƒ
dochodzi∏o na skutek dzia∏aƒ (sk∏adania rozlicznych wniosków procesowych) lub zaniechania niezb´dnych czynnoÊci przez samych skar˝àcych.
Podobnie jak w latach ubieg∏ych325 do Rzecznika wp∏ywajà skargi od
obywateli majàcych trudnoÊci w dost´pie do dokumentacji osobowej
i p∏acowej zlikwidowanych zak∏adów pracy, co uniemo˝liwia im udoku-
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BRPO-003-18/04.
Patrz Informacja za 2001 r. s. 125-126, za 2002 r. s. 105–106 i za 2003 r. s.
112-113.

326
Rozporzàdzenie Ministra Kultury z 1.06.2004 r. w sprawie utworzenia Archiwum Paƒstwowego Dokumentacji Osobowej i P∏acowej (Dz.U. Nr 142, poz. 1503).

Prawo do zabezpieczenia spo∏ecznego

8. Prawo do zabezpieczenia spo∏ecznego
A. Warunki nabywania prawa do emerytury
i renty i zasady ustalania ich wysokoÊci
1. Prawo do wczeÊniejszej emerytury
a. Praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
Wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze stanowi w systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych podstaw´ do uzyskania prawa do wczeÊniejszej emerytury (w wieku ni˝szym ni˝ powszechnie obowiàzujàcy). Z dniem 1 lipca 2004r. dokonano zmian zasad
ustalania okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze327. W poprzednio obowiàzujàcym stanie prawnym
prawo to powiàzane by∏o z pracà w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, rozumianà nie jako faktyczne wykonywanie okreÊlonych czynnoÊci w ramach stosunku pracy, lecz jako pozostawanie w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy. W konsekwencji przerwy w pracy,
spowodowane czasowà niezdolnoÊcià do jej Êwiadczenia w zwiàzku z chorobà (macierzyƒstwem) i korzystaniem z wynagrodzenia lub Êwiadczenia
z ubezpieczenia spo∏ecznego z tego tytu∏u by∏y okresami, w których pracownik zachowywa∏ status osoby wykonujàcej prac´ w szczególnym charakterze. To samo dotyczy∏o okresu urlopu wypoczynkowego czy urlopu
dla poratowania zdrowia. Takie stanowisko znajdowa∏o potwierdzenie
w orzecznictwie sàdowym328. W Êwietle przeprowadzonej zmiany przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS329
do nabycia prawa do wczeÊniejszej emerytury uprawnia obecnie wy∏àcz-
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Ustawa z 20.04.2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. Nr 121,
poz. 1264. W Êwietle tej zmiany przy ustalaniu okresu zatrudnienia w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze nie uwzgl´dnia si´: 1) okresów niewykonywania pracy, za które pracownik otrzyma∏ po dniu 14 listopada
1991 r. wynagrodzenie lub Êwiadczenie z ubezpieczenia spo∏ecznego w razie
choroby i macierzyƒstwa, 2) okresów, w których na mocy szczególnych przepisów pracownik zosta∏ zwolniony ze Êwiadczenia pracy, w wyjàtkiem okresu
urlopu wypoczynkowego.
Por. wyrok SN z 17.04.2002 r., II UKN 337/01, OSNAP z 2004, Nr 1, poz. 8;
wyrok SN z 30.07.2003 r., II UK 323/02, OSNAP z 2004 r. Nr 11, poz. 197;
uchwa∏a SN z 27.11.2003 r., III UZP 10/03, OSNP z 2004 r. Nr 5, poz. 87.
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nie posiadanie odpowiedniej d∏ugoÊci okresu faktycznie wykonywanej
pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, za wyjàtkiem okresu urlopu wypoczynkowego, który równie˝ podlega wliczeniu
do tych okresów. Wywo∏a∏o to liczne skargi, które nap∏yn´∏y do Rzecznika
Praw Obywatelskich. W ocenie skar˝àcych wprowadzone zmiany zasadniczo pogarszajà ich sytuacj´. Zaostrzenie wymaganych warunków do nabycia prawa do wczeÊniejszej emerytury zmniejszy potencjalnà grup´
osób uprawnionych do tych Êwiadczeƒ. Zwa˝ywszy zaÊ na to, ˝e wczeÊniejsze emerytury sà Êwiadczeniami wygasajàcymi, do których uprawnienia zachowujà, zgodnie z zasadà ochrony praw nabytych, ubezpieczeni
urodzeni w okreÊlonych przedzia∏ach wiekowych, trudno znaleêç racjonalne uzasadnienie dla tych zmian. Nale˝y ponadto wskazaç, ˝e dokonana nowelizacja przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS rodzi
nowe wàtpliwoÊci interpretacyjne. WyjaÊnienia wymaga w szczególnoÊci
kwestia mo˝liwoÊci stosowania znowelizowanego przepisu tej ustawy przy
badaniu uprawnieƒ nauczycieli do wczeÊniejszej emerytury bez wzgl´du
na wiek, przyznawanej na podstawie art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. – Karta Nauczyciela330. Obowiàzujàce przepisy ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz Karty Nauczyciela wyraênie zachowujà dwa odr´bne systemy emerytalne nauczycieli. Pierwszy z nich zwiàzany z wykonywaniem pracy w szczególnym charakterze okreÊlonej w przepisach
ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz rozporzàdzenia z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych
w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze331 i drugi,
w którym warunki emerytalne regulowane sà przepisami Karty Nauczyciela. W ocenie Sàdu Najwy˝szego, skoro przepisy Karty Nauczyciela332
status nauczyciela powiàza∏y z zatrudnieniem na okreÊlonym stanowisku
pracy pedagogicznej uznawanej za prace w szczególnym charakterze, to
wykonywanie tej pracy w rozumieniu art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela
jest równoznaczne z pozostawaniem nauczyciela w stosunku pracy na takim stanowisku i nie ma podstaw do rozró˝niania poj´ç „wykonywanie
pracy” i „zatrudnienie”. W przypadku ustalania prawa do emerytury na
podstawie art. 88 Karty Nauczyciela uwzgl´dnieniu podlegajà wi´c m.in.
okresy urlopów wypoczynkowych, urlopów macierzyƒskich, czy urlopów

329
330
331
332

Dz.U. z 2004 r. Nr 59, poz. 353 ze zm.
Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 ze zm.
Dz.U. z 1983 r. Nr 8, poz. 43 ze zm.
Por. wyrok SN z 30.07.2003 r., II UK 323/02, OSNAP z 2004 r. Nr 11,
poz. 197; uchwa∏a siedmiu s´dziów SN z 28 .04.1986 r., III UZP 8/89, OSNCP
z 1986 r. Nr 12, poz. 193).
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dla poratowania zdrowia, jak równie˝ okresy pobierania zasi∏ku chorobowego lub opiekuƒczego. W Êwietle znowelizowanych przepisów inaczej dokonywana by∏aby zatem ocena sta˝u pracy w szczególnym charakterze
w zale˝noÊci od tego, na jakiej podstawie ustalane by∏yby uprawnienia
nauczyciela do emerytury. Przedstawiajàc ten problem Ministrowi Polityki
Spo∏ecznej333 Rzecznik podkreÊli∏, ˝e taka regulacja prowadzi do istotnej
nierównoÊci w prawie w grupie nauczycieli. Ponadto Rzecznik wskaza∏, ˝e
wobec braku przepisów przejÊciowych, trudno b´dzie ustaliç, wed∏ug jakich zasad (starych czy nowych) ustalany b´dzie sta˝ pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymagany na dzieƒ wejÊcia w ˝ycie ustawy o emeryturach i rentach z FUS przy badaniu uprawnieƒ do wczeÊniejszej emerytury. Rzecznik oczekuje na stanowisko w tej
sprawie.
b. Reorganizacja urz´du paƒstwowego
Rzecznik podjà∏ problem ograniczenia uprawnieƒ emerytalnych urz´dników paƒstwowych, okreÊlonych w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. o pracownikach urz´dów paƒstwowych334, którzy z dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o s∏u˝bie cywilnej335
stali si´ z mocy prawa pracownikami s∏u˝by cywilnej336. Problem ten by∏
sygnalizowany w 2002 r. Ministerstwu Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej, Rzàdowemu Centrum Legislacji oraz Urz´dowi S∏u˝by Cywilnej.
Dyrektor Departamentu Zarzàdzania Kadrami S∏u˝by Cywilnej poinformowa∏337, ˝e problem ten zostanie rozwiàzany w ramach projektowanej
nowelizacji ustawy o s∏u˝bie cywilnej poprzez zmian´ przepisu art. 93
ust. 2, wprowadzajàcà analogiczne rozwiàzane, jak w art. 27 ust. 2 ustawy o pracownikach urz´dów paƒstwowych. W zwiàzku z tym Rzecznik
wystàpi∏ do Szefa S∏u˝by Cywilnej z kolejnym pismem o przedstawienie
informacji o stanie prac nad tym projektem338. W odpowiedzi potwierdzono339, ˝e opracowany zosta∏ projekt nowelizacji art. 93 ust. 2 ustawy
o s∏u˝bie cywilnej, w kierunku zaproponowanym przez Rzecznika. Do
333
334
335
336

337
338
339

RPO-479960-III/04 z 21.09.2004 r.
Dz.U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 ze zm.
Dz.U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483 ze zm.
Dotyczy to tak˝e pracowników zatrudnionych na podstawie mianowania, zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach urz´dów paƒstwowych, z tym, ˝e
w stosunku do tej grupy pracowników s∏u˝by cywilnej, w okresie do koƒca
2010 r., utrzymana zosta∏a w mocy dotychczasowa podstawa nawiàzania stosunków pracy (por. treÊç art. 27 ust. 2 ustawy o pracownikach urz´dów paƒstwowych w zwiàzku z art. 93 ust. 2 ustawy o s∏u˝bie cywilnej).
Pismo z 16.09.2002 r.
RPO-423243-III/02 z 7.05.2004 r.
Pismo z 31.05.2004 r.

Prawo do zabezpieczenia spo∏ecznego

111

koƒca grudnia 2004 r. prace specjalnego zespo∏u rzàdowego nad projektem tej ustawy nie zosta∏y jeszcze zakoƒczone.
2. Prawo do renty.
a. Sytuacja osób uznanych za zdolne do pracy po d∏u˝szym okresie
pobierania renty
W wystàpieniu do Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej
podniesiony zosta∏ przez Rzecznika problem340 osób, które po d∏u˝szym
okresie pobierania Êwiadczenia rentowego zosta∏y uznane za zdolne do
pracy. Wi´kszoÊç z nich skorzysta∏a z przys∏ugujàcych im Êrodków odwo∏awczych i skierowa∏a spraw´ utraty prawa do renty z tytu∏u niezdolnoÊci
do pracy na drog´ sàdowà. Post´powanie sàdowe w takich sprawach jest
na ogó∏ d∏ugotrwa∏e, szczególnie ze wzgl´du na potrzeb´ przeprowadzenia
dowodu z opinii bieg∏ych lekarzy, których zadaniem b´dzie zweryfikowanie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS. Odmowa prawa do renty w praktyce oznacza cz´sto utrat´ dotychczasowego podstawowego êród∏a utrzymania nie tylko dla Êwiadczeniobiorcy, ale tak˝e dla jego rodziny. Znajdujàce si´ w takiej sytuacji osoby, nie czekajàc na rozstrzygni´cie sàdowe
w kwestii ich uprawnieƒ do renty, ubiegajà si´ o rejestracj´ w urz´dzie
pracy i uzyskanie zasi∏ku dla bezrobotnych. Niektóre urz´dy pracy wydajà w takich sprawach decyzje o dokonaniu rejestracji i wyp∏acie zasi∏ku
dla bezrobotnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia
1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu341.W zasadzie jednak poinformowanie urz´du pracy o z∏o˝onym odwo∏aniu od decyzji organu rentowego w sprawie utraty prawa do renty staje si´ przyczynà wydania postanowienia o zawieszeniu post´powania do czasu rozstrzygni´cia
sprawy prawa do renty przez sàd. Zgodnie z art. 31 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo∏ecznej342 takim osobom pozostaje wówczas mo˝liwoÊç ubiegania si´ o prawo do zasi∏ku okresowego.
Z otrzymywanych skarg wynika, ˝e ze wzgl´du na ograniczone Êrodki finansowe pomoc taka nie jest udzielana, albo wysokoÊç zasi∏ków i okres
ich wyp∏aty ustalane sà na minimalnym poziomie. W wyroku z dnia 20
stycznia 2001 r.343 Trybuna∏ Konstytucyjny orzek∏, ˝e przepisy art. 31
340
341
342
343

RPO-459621-III/03 z 4.03.2004 r.
Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514 zez m.
Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 ze zm.
SK 15/01, OTK ZU Nr 8/2001, poz.25. W uzasadnieniu Trybuna∏ Konstytucyjny stanà∏ na stanowisku, ˝e prawo do zabezpieczenia spo∏ecznego nie realizuje
si´ wy∏àcznie w formie pomocy spo∏ecznej, a tym bardziej w szczególnej postaci
tej pomocy jakà stanowi zasi∏ek okresowy, który jest jednym ze Êwiadczeƒ,
które ustawodawca przewidzia∏ w ramach zabezpieczenia spo∏ecznego. (por .te˝
postanowienie K. 28/99, OTK ZU Nr 5/2000, poz. 150)
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ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo∏ecznej oraz § 4
ust. 1 rozporzàdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 marca
1997 r. w sprawie szczegó∏owych zasad przyznawania zasi∏ku okresowego344 sà zgodne z art. 67 ust. 2 Konstytucji. Zdaniem Rzecznika wyrok
Trybuna∏u Konstytucyjnego wskazuje jednak, ˝e w rezultacie dzia∏aƒ
legislacyjnych powinien powstaç ca∏y system form, o zró˝nicowanym zakresie, wype∏niajàcych treÊç poj´cia zabezpieczenie spo∏eczne. System ów
jako ca∏oÊç ma umo˝liwiç obywatelowi pozostajàcemu bez pracy nie
z w∏asnej woli i nie majàcemu innych Êrodków utrzymania, realizacj´ tego konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia spo∏ecznego. W koƒcowej
cz´Êci wystàpienia do Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej
Rzecznik poprosi∏ o przedstawienie informacji o formach wsparcia udzielanego takim osobom i dokonanie oceny tego systemu z punktu widzenia
skutecznej realizacji prawa do zabezpieczenia spo∏ecznego. W odpowiedzi
Minister poinformowa∏345, ˝e osoba, która po okresie pobierania Êwiadczenia rentowego zosta∏a uznana za zdolnà do pracy mo˝e zarejestrowaç
si´ w powiatowym urz´dzie pracy jako osoba bezrobotna. Nie dotyczy to
oczywiÊcie osób, które nie spe∏niajà warunków do uzyskania statusu bezrobotnego okreÊlonych w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o zatrudnieniu
i przeciwdzia∏aniu bezrobociu – np. posiadajà 2 ha przeliczeniowe ziemi.
Uzyskane w tej sprawie wyjaÊnienia nie rozwia∏y wszystkich wàtpliwoÊci
zg∏oszonych przez Rzecznika w tej sprawie. Z tego wzgl´du bie˝àcej analizie poddawane b´dà skargi osób tracàcych prawo do renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy zarówno pod kàtem potencjalnych mo˝liwoÊci ubiegania si´ o Êwiadczenia zwiàzane z bezrobociem, jak te˝ w szerszym kontekÊcie ochrony, wynikajàcej z art. 67 ust. 2 Konstytucji.
b. Utrata zdolnoÊci do pracy w okresie pobierania gwarantowanego zasi∏ku okresowego
Rzecznik powróci∏ do problemu braku uprawnieƒ do renty z tytu∏u
niezdolnoÊci do pracy u osób, które sta∏y si´ niezdolne do pracy w okresie pobierania gwarantowanego zasi∏ku okresowego346. Osoby te posiadajà przy tym okres ubezpieczenia wymagany do nabycia prawa do emerytury. Problem ten mia∏ byç za∏atwiony w ten sposób, ˝e wobec takich
osób nie b´dzie znajdowa∏ zastosowania warunek, aby niezdolnoÊç do
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pracy powsta∏a w okresie ubezpieczenia lub przed up∏ywem 18 miesi´cy
od ustania ubezpieczenia. Jednak˝e nowelizacja art. 57 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, dokonana przepisami ustawy z dnia 27 czerwca
2003 r. o rencie socjalnej347 spowodowa∏a, ˝e prawo to ograniczono tylko
do kategorii osób ca∏kowicie niezdolnych do pracy zarobkowej. Taka regulacja eliminuje z prawa do Êwiadczenia rentowego osoby, które w okresie pobierania gwarantowanego zasi∏ku okresowego sta∏y si´ cz´Êciowo
niezdolne do pracy. W ocenie Rzecznika rozwiàzanie zawarte w art. 57
ustawy emerytalnej nie jest w∏aÊciwe i prowadzi do naruszenia zasady
równoÊci, bowiem w Êwietle przepisów tej ustawy zarówno ca∏kowita jak
i cz´Êciowa niezdolnoÊç do pracy – przy spe∏nieniu pozosta∏ych warunków – uprawniajà do otrzymania Êwiadczenia rentowego. Rzecznik poprosi∏ Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej o ustosunkowanie si´
do tej kwestii348. W odpowiedzi Minister Polityki Spo∏ecznej349 wyjaÊni∏, ˝e
– zgodnie z obowiàzujàcà definicjà (art. 12 ustawy o emeryturach i rentach z FUS) – ca∏kowita niezdolnoÊç do pracy ma miejsce wówczas, gdy
nastàpi∏a utrata zdolnoÊci do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Cz´Êciowo niezdolnà do pracy jest natomiast osoba, która w znacznym stopniu
utraci∏a zdolnoÊç do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.
W Êwietle tego stanowiska Rzecznik podjà∏ analiz´ zmienionego stanu
prawnego pod kàtem ustalenia, czy takie zró˝nicowanie uprawnieƒ osób
niezdolnych do pracy w zakresie prawa do renty odpowiada konstytucyjnym zasadom równoÊci i sprawiedliwoÊci.
3. Ponowne ustalenie prawa do emerytury i renty
Rzecznik kontynuowa∏ podj´te dzia∏ania zwiàzane z mo˝liwoÊcià zmiany prawomocnych decyzji organów rentowych, wydanych w sprawie przyznania Êwiadczenia emerytalnego lub rentowego. W szczególnoÊci dotyczy∏o to ustalenia zasad utraty prawa do wczeÊniejszej emerytury
z tytu∏u opieki nad dzieckiem specjalnej troski350. W dwóch kasacjach
skierowanych do Sàdu Najwy˝szego351 Rzecznik zarzuci∏ naruszenie art.
114 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS w zwiàzku z § 1 ust. 2
rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja w sprawie uprawnieƒ do

347
348
344
345
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Dz.U. Nr 26, poz. 140.
Pismo z 31.03.2004 r., w którym stwierdzono m.in., ˝e korzystanie przez osob´
tracàcà prawo do renty z mo˝liwoÊci odwo∏ania si´ od niekorzystnej dla niej
decyzji nie oznacza, i˝ dana osoba nie mo˝e zarejestrowaç si´ w urz´dzie pacy
jako osoba bezrobotna.
RPO-438770-III/03 z 24.06.2003 r.
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Dz.U. Nr135, poz. 1268 ze zm.
RPO-438770-III/03 z 9.04.2004 r.
Pismo z 4.07.2004 r., w którym m.in. stwierdzono, ˝e polski system ubezpieczenia spo∏ecznego przewiduje Êcis∏y zwiàzek mi´dzy Êwiadczeniem rentowym
a pozostawaniem w ubezpieczeniu w zasadzie do chwili wystàpienia niezdolnoÊci do samodzielnego utrzymywania si´ z pracy.
Por. Informacja za 2003 rok, s. 101-104 oraz za 2002 rok, s. 82-83.
RPO-454064-III/03 z 2.12.2003 r. i RPO-453968-III/03 z 27.11.2003 r.
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wczeÊniejszej emerytury pracowników opiekujàcych si´ dzieçmi wymagajàcymi sta∏ej opieki352. Jako okolicznoÊç uzasadniajàcà przyj´cie kasacji
do rozpoznania powo∏ano wàtpliwoÊci dotyczàce mo˝liwoÊci wszcz´cia
z urz´du post´powania o ponowne ustalenie prawa do wczeÊniejszej emerytury na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, gdy przy ustalaniu tego prawa organ rentowy nie kwestionowa∏ zaÊwiadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka. W odniesieniu do pierwszej kasacji Sàd Najwy˝szy postanowieniem z dnia 4 lutego 2004 r.353 odmówi∏ przyj´cia jej
do rozpoznania. W uzasadnieniu Sàd Najwy˝szy uzna∏, ˝e nie wyst´pujà
okolicznoÊci uzasadniajàce przyj´cie jej do rozpoznania, w szczególnoÊci
wyst´puje rozbie˝noÊç orzecznictwa w odniesieniu do art. 114 ustawy
emerytalnej. Wyst´pujàce w tym zakresie wàtpliwoÊci wyjaÊni∏a uchwa∏a
sk∏adu siedmiu s´dziów Sàdu Najwy˝szego z dnia 5 czerwca 2003 r.354.
Wed∏ug tej uchwa∏y odmienna ocena dowodów do∏àczonych do wniosku
o emerytur´ lub rent´, przeprowadzona przez organ rentowy po uprawomocnieniu si´ decyzji przyznajàcej Êwiadczenie, nie jest okolicznoÊcià
uzasadniajàcà wszcz´cie z urz´du post´powania o ponowne ustalenie
prawa do Êwiadczeƒ na podstawie art. 114 ust. 1 ustawy emerytalnej.
Nie zachodzi te˝ ra˝àce naruszenie prawa, gdy˝ ta uchwa∏a odnosi si´ do
dowodów do∏àczonych do wniosku, a w niniejszej sprawie pozbawienie
prawa do wczeÊniejszej emerytury nastàpi∏o na podstawie nowych dowodów (opinii lekarskiej opartej m.in. na historii choroby dziecka, która to
choroba by∏a podstawà do przyznania prawa do tego Êwiadczenia). Druga
kasacja zosta∏a oddalona przez Sàd Najwy˝szy wyrokiem z dnia 7 maja
2004 r.355. Sàd Najwy˝szy podkreÊli∏, ˝e wczeÊniejsze emerytury z tytu∏u
opieki nad dzieçmi wymagajàcymi sta∏ej opieki sà Êwiadczeniami szczególnymi i stanowià odst´pstwo od ogólnych zasad nabywania prawa do
emerytury. Ich szczególny charakter uzasadnia Êcis∏à interpretacj´ przes∏anek nabycia prawa do tego Êwiadczenia oraz jego utraty356. Analiza
zapadajàcych wyroków sàdowych w podobnych sprawach wskaza∏a na
wyst´powanie innych problemów i sk∏oni∏a Rzecznika do wystàpienia do
Sàdu Najwy˝szego z kolejnymi dwoma kasacjami357. W kasacjach tych
352
353
354
355
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Dz.U. Nr 28, poz. 149 ze zm.
III UK 3/04.
III UZP 5/03OSNP 2003 r. Nr 18, poz. 442.
III UK 6/04. Sàd Najwy˝szy stwierdzi∏ m.in., ˝e organ rentowy orzekajàc o prawie do wczeÊniejszej emerytury obowiàzany by∏ honorowaç za∏àczone do wniosku stosowne zaÊwiadczenie.
Por. uchwa∏a Sàdu Najwy˝szego z 26.11.2002 r., II UZP 9/04, OSNAP 2003 r.
Nr 12, poz. 296.
RPO-475882-III/04 i RPO-450839-III/03 z 8.04.2004 r.
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zarzucono naruszenie art. 134 ust. 1 pkt 1 ustawy emerytalnej, a jako
okolicznoÊç uzasadniajàcà przyj´cie kasacji do rozpoznania powo∏ano wyst´powanie w sprawie istotnego zagadnienia prawnego, dotyczàcego sytuacji prawnej pracowników pobierajàcych wczeÊniejsze emerytury na podstawie przepisów rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 1989 r.
w sprawie uprawnieƒ do wczeÊniejszej emerytury pracowników opiekujàcych si´ dzieçmi wymagajàcymi sta∏ej opieki i polegajàce na rozstrzygni´ciu, czy istnieje mo˝liwoÊç wstrzymania wyp∏aty tego Êwiadczenia
i stwierdzenia przy tej okazji ustania do niego prawa w wypadku poprawy
stanu zdrowia dziecka, czyniàcej zb´dnym sprawowanie nad nim sta∏ej
opieki, w sytuacji braku wyraênego okreÊlenia w przepisach takiej okolicznoÊci jako uzasadniajàcej ustania prawa do takiego Êwiadczenia. Sàd
Najwy˝szy w wyroku z dnia 25 listopada 2004 r.358 nie podzieli∏ stanowiska Rzecznika uznajàc, ˝e art. 134 ust. 1 pkt 1 w zwiàzku z art. 101
pkt 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS stanowi podstaw´ prawnà
wstrzymania wyp∏aty wczeÊniejszej emerytury z tytu∏u opieki nad dzieckiem w sytuacji, gdy usta∏a przes∏anka prawna konieczna do uzyskania
tego Êwiadczenia wynikajàca z faktu potrzeby sprawowania opieki nad
dzieckiem wymagajàcym sta∏ej opieki. W Êwietle zapad∏ych wyroków nale˝y stwierdziç, ˝e Rzecznik wyczerpa∏ przys∏ugujàce mo˝liwoÊci dzia∏ania
w zakresie ochrony osób sprawujàcych opiek´ nad dzieckiem specjalnej
troski, którym organy rentowe odmawiajà prawa do dalszej wyp∏aty wczeÊniej przyznanej emerytury.
4. Problemy zwiàzane z ustalaniem wysokoÊci Êwiadczenia
a. WysokoÊç emerytury osoby majàcej uprzednio ustalone prawo do
renty
Do Rzecznika skar˝à si´ osoby, którym organy rentowe odmawiajà ponownego ustalenia wysokoÊci emerytur z uwzgl´dnieniem uchwa∏y Sàdu
Najwy˝szego z dnia 29 paêdziernika 2002 r.359. Dotyczy to osób, które
358
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III UK 153/04. Sàd Najwy˝szy wskaza∏, ˝e prawo do Êwiadczeƒ okreÊlonych
w tej ustawie powstaje z dniem spe∏nienia wszystkich ustawowo okreÊlonych
przes∏anek wymaganych do nabycia danego rodzaju prawa, przy czym przes∏anki te mogà mieç charakter sta∏y – niezmienny (np. osiàgni´cie wieku emerytalnego lub posiadanie okreÊlonego minimum okresu sk∏adkowego i niesk∏adkowego ubezpieczenia) lub zmienny (np. stan zdrowia uprawnionego lub
okreÊlonej osoby bliskiej). Sàd Najwy˝szy w uchwale z dnia 28.11.2002 r.
(III UZP 9/02 – OSNP 2003 r. Nr 12, poz. 296) stwierdzi∏, ˝e: „przes∏anki te
muszà wyst´powaç przez ca∏y okres pobierania Êwiadczenia. Âwiadczenia
ubezpieczenia spo∏ecznego, w tym równie˝ Êwiadczenie w postaci wczeÊniejszej
emerytury, majà kompensowaç w pewnym stopniu utrat´ mo˝liwoÊci uzyskiwania przez ubezpieczonego dochodu w∏asnà pracà”.
III UZP 7/02 (OSNP 2003 Nr 14, poz. 338).
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wnioski o zamian´ rent z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy na emerytury zg∏osi∏y przed 1 stycznia 1999 r. i przed tà datà powsta∏o u nich prawo do
emerytur. Wyst´pujàc w tej sprawie do Prezesa ZUS Rzecznik przypomnia∏360, ˝e w odpowiedzi na wystàpienie z dnia 11 kwietnia 2003 r. Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej wyrazi∏ zgod´ na realizacj´
przez Zak∏ad tej uchwa∏y. Jako uzasadnienie potrzeby stosowania
uchwa∏y do wszystkich tych sytuacji przytoczone zosta∏o stanowisko Sàdu Najwy˝szego zawarte w postanowieniu z dnia 3 marca 1999 r.361,
zgodnie z którym osobie, która uprzednio mia∏a przyznanà rent´ inwalidzkà przyjmuje si´ podstaw´ wymiaru tej renty w wysokoÊci uwzgl´dniajàcej ostatnià waloryzacj´, przy zastosowaniu kwoty bazowej obowiàzujàcej w dacie zg∏oszenia wniosku o emerytur´, bowiem ani art. 8 ust. 1
pkt 1, ani art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 paêdziernika 1991 r. nie
upowa˝nia do stosowania innych zasad ustalania kwoty bazowej. Powy˝sze stanowisko Sàdu Najwy˝szego, zawarte w uzasadnieniu postanowienia, zosta∏o nast´pnie przyj´te i stosowane przez sàdy ni˝szych instancji
w odniesieniu do stanu prawnego sprzed 1 stycznia 1999 r. Z tego wzgl´du uchwa∏a Sàdu Najwy˝szego z dnia 29 paêdziernika 2002 r. jest kontynuacjà wczeÊniejszego poglàdu Sàdu Najwy˝szego w tej sprawie. Rzecznik
wskaza∏, ˝e uzyskana odpowiedê nie nasuwa∏a zatem wàtpliwoÊci, ˝e
przekazana Zak∏adowi decyzja dotyczy wszystkich emerytur przyznanych
zamiast rent z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy. Tymczasem okazuje si´, i˝
Zak∏ad realizuje uchwa∏´ tylko wobec osób, których prawo do emerytury
powsta∏o od 1 stycznia 1999 r., a wi´c pod rzàdami ustawy o emeryturach i rentach z FUS. W tej sytuacji, ˝e wobec tej samej grupy osób, które zamieni∏y renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy na emerytury, stosuje
si´ odmienne zasady ustalania Êwiadczeƒ, które nie wynikajà z przepisów
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prawa, lecz z przyj´tych przez Zak∏ad zasad post´powania. OczywiÊcie takie osoby wnoszà odwo∏ania od niekorzystnych decyzji i sàdy zostajà obcià˝one niepotrzebnie kolejnà liczbà spraw. W odpowiedzi Prezes Zak∏adu
poinformowa∏362, ˝e organy rentowe zosta∏y zobowiàzane przez Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej do Êcis∏ego stosowania postanowieƒ uchwa∏y Sàdu Najwy˝szego363. W tej sytuacji Rzecznik ponownie
wystàpi∏364 do Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej, informujàc o nap∏ywajàcych skargach w sprawie kwoty bazowej przy ustalaniu
podstawy wymiaru emerytury dla osoby, która wczeÊniej mia∏a ustalone
prawo do renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy. W odpowiedzi na to wystàpienie Minister Polityki Spo∏ecznej przedstawi∏ stanowisko, ˝e nie ma
podstaw do stosowania przedmiotowej uchwa∏y Sàdu Najwy˝szego do
emerytur przyznanych po uprzednio pobieranej rencie inwalidzkiej, o które wniosek zg∏oszono przed 1 stycznia 1999 r.365.
b. Waloryzacja emerytur i rent
Przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw dokonano kolejnej
zmiany zasad waloryzacji emerytur i rent. By∏a to trzecia modyfikacja
uregulowaƒ prawnych w zakresie waloryzacji emerytur i rent od wejÊcia
w ˝ycie z dniem 1 stycznia nowego systemu emerytalno-rentowego.
W tekÊcie pierwotnym ustawy sformu∏owano w art. 88 ust. 1 g∏ówny cel
waloryzacji, a mianowicie zachowanie przez emerytury i renty co najmniej realnej ich wartoÊci w odniesieniu do wzrostu cen towarów i us∏ug
konsumpcyjnych ogó∏em. Wprowadzenie tej regulacji by∏o zapewne podyktowane koniecznoÊcià uwzgl´dnienia wielokrotnie prezentowanego
stanowiska Trybuna∏u Konstytucyjnego w tym zakresie366. Przeprowadzo362
363
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RPO-426944-III/02 z 17.02.2004 r Oznacza∏o to, ˝e przy ustalaniu wysokoÊci
emerytury osoba, która majàc ustalone prawo do renty z tytu∏u niezdolnoÊci
do pracy wnioskuje o rzyj´cie za podstaw´ wymiaru emerytury podstaw´ wymiaru renty, sk∏adnik emerytury wynoszàcy 24% kwoty bazowej oblicza si´ na
podstawie kwoty bazowej obowiàzujàcej w dacie zg∏oszenia wniosku o emerytur´. Rzecznik w swoim wystàpieniu postulowa∏ koniecznoÊç respektowania
powy˝szej uchwa∏y zarówno do emerytów, którzy nabyli prawo do emerytur na
podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o emeryturach i renach z FUS, jak i na
podstawie przepisów wczeÊniejszych, tj. art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
17 paêdziernika 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, a tak˝e do osób, które
przed przejÊciem na emerytur´ pobiera∏y Êwiadczenia przedemerytalne na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu, bowiem
wszystkie te przepisy analogicznie regulujà spraw´ podstawy wymiaru przy zamianie ich Êwiadczeƒ na emerytury.
III ZP 1/99, OSNAPiUS 1999 Nr 19, poz. 620.
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Pismo z 10.03.2004 r.
III UZP 7/02.
RPO-426944-III/02 z 22.04.2004 r.
Uzasadniajàc to stanowisko Minister Polityki Spo∏ecznej wskaza∏, ˝e kwestia
b´dàca przedmiotem orzeczenia Sàdu Najwy˝szego z 29.10.2002 r. nie wyst´powa∏a w okresie obowiàzywania ustawy z 17.10.1991 r. o rewaloryzacji. Przepis art. 10 tej ustawy, okreÊlajàcy sposób ustalania wysokoÊci emerytury
i renty, w tym równie˝ emerytury przys∏ugujàcej osobie, która jako podstaw´
wymiaru tego Êwiadczenia wskaza∏a podstaw´ wymiaru renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy, nie zawiera∏ nakazu stosowania do obliczenia tzw. cz´Êci socjalnej – aktualnie obowiàzujàcej kwoty bazowej.
Dz.U. Nr 191, poz. 1954. zw∏aszcza sformu∏owanego w orzeczeniach
z 20.11.1995 r., K 23/95, OTK ZU 1995, poz. 14, z 17.07. 1996 r., K 8/96,
OTK ZU 1996, poz. 32 i z 15.10.1997 r., K 11/97, OTK ZU 1997, poz. 39.
W orzeczeniach tych konsekwentnie prezentowano poglàd, ˝e prawo do emerytury i renty obejmuje tak˝e prawo do jej waloryzacji. Trybuna∏ tak˝e stwierdza∏, ˝e istota prawa do waloryzacji emerytur i rent polega na zapewnieniu tym
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ne nowelizacje sta∏y si´ przedmiotem licznych skarg, kierowanych do
Rzecznika w ostatnim czasie przez emerytów i rencistów i ich organizacje
przedstawicielskie. Jest oczywiste, ˝e nowe zasady waloryzowania emerytur i rent oznaczaç b´dà ni˝sze podwy˝ki Êwiadczeƒ nawet o kilkadziesiàt
z∏otych miesi´cznie w niektórych latach. Wobec braku ustawowej gwarancji, ˝e celem waloryzacji jest zachowanie realnej wartoÊci Êwiadczeƒ
mogà powstaç uzasadnione wàtpliwoÊci, czy przeprowadzona zmiana zasad waloryzacji pozostaje w zgodzie z wynikajàcym z art. 67 ust. 1 Konstytucji prawem do waloryzacji emerytury lub renty, majàcej na celu zachowanie realnej wartoÊci Êwiadczenia. Ponadto w skargach podnoszony
jest problem odejÊcia od sformu∏owanej w przepisach ustawy zasady, ˝e
wskaênik waloryzacji obejmowa∏ nie tylko wskaênik wzrostu cen, ale by∏
tak˝e powi´kszony o co najmniej 20% realnego wzrostu wynagrodzeƒ
w poprzednim roku kalendarzowym. Niewàtpliwie wprowadzenie w to
miejsce jedynie mo˝liwoÊci ustalenia w ustawie bud˝etowej dodatkowego
wskaênika waloryzacji mo˝e w praktyce oznaczaç, ˝e emerytury i renty
podwy˝szane b´dà z uwzgl´dnieniem jedynie wskaênika cen, co w perspektywie doprowadzi do pogorszenia relacji przeci´tnych Êwiadczeƒ
w stosunku do wynagrodzeƒ i oznaczaç b´dzie odsuni´cie emerytów
i rencistów od udzia∏u w korzyÊciach, wynikajàcych ze wzrostu gospodarczego. Zasady waloryzacji, b´dàc parametrem wyznaczajàcym zasady podzia∏u wytworzonego dochodu, majà zasadnicze znaczenie dla realizacji
polityki dochodowej spo∏eczeƒstwa. Powszechnie przyjmuje si´, ˝e waloryzacja odzwierciedlajàca wzrost kosztów utrzymania stanowi niezb´dne
minimum sprawiedliwego podzia∏u dochodów mi´dzy pokoleniami. Wprowadzenie zasadniczych zmian w zasadach waloryzacji Êwiadczeƒ d∏ugoterminowych odby∏o si´ w ramach programu racjonalizacji finansów publicznych, w tym funduszy ubezpieczeƒ spo∏ecznych. Nie mo˝e podlegaç
dyskusji, ˝e w realizacji programu racjonalizacji finansów publicznych
powinny uczestniczyç wszystkie grupy spo∏eczne. Jednak w ocenie skar˝àcych skala tego uczestnictwa w odniesieniu do emerytów i rencistów

cd. przypisu ze str. 117
Êwiadczeniom zachowania realnej wartoÊci. Ju˝ pod rzàdami obecnej Konstytucji –
w wyrokach z 22.09.1999 r., K. 5/99, OTK ZU Nr 5/1999, poz. 100,
z 20.12.1999 r., K. 4/99, OTK ZU Nr 7/1999, poz. 165, z 8.05.2000 r., SK 22/99,
OTK ZU Nr 3/2000, poz. 107 i z 22.10.2001 r., SK 16/01, OTK ZU Nr 7/2001, poz.
214 – Trybuna∏ potwierdza∏ wczeÊniejsze stanowisko, i˝ prawo do waloryzacji
Êwiadczeƒ emerytalno-rentowych stanowi jeden z elementów konstytucyjnego
prawa do zabezpieczenia spo∏ecznego, gwarantowanego przez art. 67 ust. 1 Konstytucji.
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narusza zasady proporcjonalnoÊci, powodujàc równoczeÊnie naruszenie
zasad sprawiedliwoÊci spo∏ecznej. W skargach kwestionowany jest tak˝e
przyj´ty w art. 194a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. sposób stopniowej
likwidacji starego portfela. Termin otrzymania emerytury i renty
z uwzgl´dnieniem 100% przeci´tnego wynagrodzenia uzale˝niony zosta∏
od daty urodzenia Êwiadczeniobiorcy. Przyj´te kryterium powoduje, ˝e
osoby urodzone przed 1 stycznia 1930 r. otrzymajà emerytury i renty
z zastosowaniem 100% przeci´tnego wynagrodzenia w roku 2006 w wieku 76 lat, a osoby urodzone po 31 grudnia 1929 r. otrzymajà emerytury
i renty z zastosowaniem nowej kwoty bazowej w wysokoÊci 100% przeci´tnego wynagrodzenia dopiero od 1 marca 2010 r., przy czym dla niektórych nastàpi to dopiero w wieku 80 lat. W ocenie skar˝àcych to rozwiàzanie pozostaje w kolizji z konstytucyjnymi zasadami równoÊci i sprawiedliwoÊci spo∏ecznej. Z tych wzgl´dów Rzecznik zwróci∏ si´ do Ministra
Polityki Spo∏ecznej367 z proÊbà o przedstawienie stanowiska wobec przedstawionych problemów. Po otrzymaniu odpowiedzi Rzecznik rozwa˝y
mo˝liwoÊç dalszych dzia∏aƒ w tej sprawie.
c. Zasady potràcania z emerytur i rent
Z nap∏ywajàcych do Rzecznika. skarg wynika∏o, ˝e cz´Êç emerytów
i rencistów zosta∏a zaskoczona obni˝eniem z dniem 1 stycznia 2004 r.
wysokoÊci wyp∏acanego im Êwiadczenia, w zwiàzku z pobraniem wy˝szej
sk∏adki na ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie z art. 199 pkt 2 ustawy
z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym
Funduszu Zdrowia368 wysokoÊç sk∏adki na ubezpieczenie zdrowotne od
dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. wynosi 8,25% podstawy wymiaru i jest o 0,25% wy˝sza od wysokoÊci sk∏adki pobieranej
w 2003 r. Skutkiem podwy˝szenia wysokoÊci sk∏adki na ubezpieczenie
zdrowotne od 1 stycznia 2004 r. jest obni˝enie kwoty wyp∏acanego Êwiadczenia w stosunku do kwoty Êwiadczenia, przekazanego w grudniu
2003 r. W Êwietle zaÊ art. 27 ust. 8 tej ustawy za osob´ pobierajàcà emerytur´ lub rent´ sk∏adk´ jako p∏atnik oblicza, pobiera z kwoty emerytury
lub renty i odprowadza ZUS, KRUS, inna instytucja emerytalno-rentowa
wyp∏acajàcego Êwiadczenia albo bank lub inny podmiot dokonujàcy wyp∏aty emerytury lub renty z zagranicy. ZUS przekaza∏ Rzecznikowi stanowisko, zgodnie z którym organy rentowe nie majà podstaw do wydawania
decyzji w tych sprawach, poniewa˝ zmiana wysokoÊci sk∏adek na ubezpieczenie zdrowotne nie ma wp∏ywu na zmian´ uprawnieƒ do Êwiadczeƒ

367
368

RPO- 488390-III/04 z 16.11.2004 r.
Dz.U. Nr 45, poz. 381 ze zm.
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z ubezpieczenia spo∏ecznego ani na zmian´ wymiaru tego Êwiadczenia.
Stanowisko to budzi wàtpliwoÊci przede wszystkim dlatego, ˝e brak decyzji organu rentowego z zakresu wymierzania i pobierania sk∏adek pozbawia zainteresowanych mo˝liwoÊci odwo∏ania do w∏aÊciwego sàdu w terminach i na zasadach okreÊlonych w przepisach Kpc o post´powaniu
w sprawach z zakresu ubezpieczeƒ spo∏ecznych. Takie odwo∏anie przys∏uguje zgodnie z art. 148 ust. 3 ustawy od decyzji Prezesa Funduszu
w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego. Katalog spraw, w których decyzj´ wydaje Prezes Funduszu, nie obejmuje jednak spraw z zakresu wymierzania i pobierania sk∏adek, które nale˝à do
w∏aÊciwoÊci organów ubezpieczenia spo∏ecznego. Z tego wzgl´du przepisami ustawy dokonano zmiany art. 36 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników369. W ramach tej zmiany rozszerzono katalog decyzji wydawanych przez Prezesa Kasy o sprawy wymierzania
i pobierania sk∏adek na ubezpieczenie zdrowotne i wprowadzono zastrze˝enie, ˝e decyzje z tego zakresu podejmowane sà przez Prezesa Kasy
w sprawach spornych. Zdaniem Rzecznika taka regulacja odpowiada
standardom demokratycznego paƒstwa prawnego oraz zapewnia dost´p
do sàdu. Nie mo˝na przecie˝ wykluczyç b∏´du organów przy podejmowaniu decyzji z zakresu wymierzania i pobierania sk∏adek na ubezpieczenie
zdrowotne. Powstaje zatem problem zasadnoÊci ograniczenia powy˝szej
regulacji prawnej tylko do ustawy o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników
i braku wprowadzenia podobnych zmian przepisów w systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz w systemie zaopatrzenia s∏u˝b mundurowych.
Zwracajàc si´ w tej sprawie do Ministra Polityki Spo∏ecznej Rzecznik poprosi∏370 o zaj´cie stanowiska. W odpowiedzi Minister371 wskaza∏, ˝e w∏aÊciwym rozwiàzaniem by∏o wprowadzenie odpowiedniego przepisu
w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ analogicznie do obowiàzujàcych rozwiàzaƒ przyj´tych dla podatku dochodowego od osób fizycznych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa372. Stosownie do art. 75 § 1 wymienionej wy˝ej ustawy, je˝eli
podatnik kwestionuje zasadnoÊç pobrania przez p∏atnika podatku albo
wysokoÊç pobranego podatku, mo˝e z∏o˝yç wniosek o stwierdzenie nadp∏aty podatku bezpoÊrednio do urz´du skarbowego w∏aÊciwego wed∏ug
miejsca zamieszkania – bez poÊrednictwa p∏atnika. Wychodzàc naprzeciw
sugestiom Rzecznika, Minister Polityki Spo∏ecznej poinformowa∏, ˝e do
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czasu ewentualnego przyj´cia zaproponowanego rozwiàzania prawnego
oddzia∏y zak∏adu b´dà wydawaç decyzje na wniosek zainteresowanego
emeryta lub rencisty (wydanie decyzji dla wszystkich emerytów i rencistów to koszt ok. 9 mln z∏). W ocenie Ministra Polityki Spo∏ecznej zaproponowane rozwiàzanie ma charakter tymczasowy i nie rozwiàzuje problemu, ale przynajmniej w cz´Êci spe∏ni oczekiwania zainteresowanych emerytów i rencistów, a przede wszystkim da mo˝liwoÊç odwo∏ania do sàdu.
Przedmiotem skarg sta∏y si´ równie˝ zasady potràcania ze Êwiadczeƒ
emerytalnych i rentowych z tytu∏u odp∏atnoÊci za pobyt w domu pomocy
spo∏ecznej373. Do tego problemu374 obszerne stanowisko przedstawi∏ Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej375.
d. Wydawanie zaÊwiadczeƒ potwierdzajàcych wysokoÊç wynagrodzenia. Dokument potwierdzajàcy uprawnienia emerytów i rencistów
Zgodnie z § 20 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r.
w sprawie post´powania o Êwiadczenia emerytalno-rentowe i zasad
wyp∏aty tych Êwiadczeƒ376 dokumentem potwierdzajàcym wysokoÊç wynagrodzenia w celu ustalenia podstawy wymiaru Êwiadczeƒ emerytalno-rentowych jest zaÊwiadczenie wystawione przez pracodawc´ na druku
okreÊlonym przez ZUS (druk ZUS Rp-7) lub legitymacja ubezpieczeniowa, zawierajàca odpowiednie wpisy o okresach ubezpieczenia i osiàganych w tych okresach wynagrodzeniach. Obowiàzuje przy tym generalna
zasada, ˝e zaÊwiadczenia zawierajàce wysokoÊç osiàganych wynagrodzeƒ
lub dochodu powinny byç wystawione przez pracodawc´ na podstawie
dokumentacji p∏acowej. Stanowi o tym w szczególnoÊci art. 125 ust. 1
ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Zgodnie zaÊ z art. 121 tej ustawy
wyciàgi z akt stanu cywilnego, zaÊwiadczenia wydawane w celu ustalenia
uprawnieƒ do Êwiadczeƒ oraz pisma o wydanie tych dokumentów sà
373
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Dz.U. z 1998 r. Nr 8, poz. 25 ze zm.
RPO-461619-III/04 z 15.03.2004 r.
Pismo z 27.04.2004 r.
Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.
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Regulujàce ten problem przepisy art. 140 ustawy o emeryturach i rentach
z FUS ulega∏y kilkakrotnym zmianom. Ostatnio z dniem 1.01.2004 r. na podstawie art. 66 pkt 3 ustawy z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorzàdu
terytorialnego przepis art. 140 ust. 4 pkt 3 otrzyma∏ brzmienie, w Êwietle
którego potràcenia z tego tytu∏u nie mogà przekraczaç 65% miesi´cznego
Êwiadczenia. Z analizy skarg wynika, ˝e dzia∏ajàce na podstawie tego przepisu
organy rentowe potràcajà 65% emerytury lub renty, co w praktyce oznacza
zwi´kszenie o 5 punktów procentowych dotychczas potràcanej kwoty. W wielu
wypadkach prowadzi to do sytuacji, w której kwota potràcenia przewy˝sza
kwot´ odp∏atnoÊci za pobyt w domu pomocy spo∏ecznej, ustalanà na podstawie
przepisów ustawy o pomocy spo∏ecznej.
RPO-463341-III/04 z 8.03.2004 r.
Pismo z 2.04.2004 r. wyjaÊniajàce zawi∏oÊci w metodyce ustalania op∏at oraz
dokonywanych z nich potràceƒ. PodkreÊlono w nim, ˝e podstaw´ dla tych
czynnoÊci stanowià wy∏àcznie przepisy ustawy o pomocy spo∏ecznej.
Dz.U. Nr 10, poz. 49 ze zm.
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wolne od op∏at. Powszechnie znane k∏opoty z uzyskaniem dokumentacji
p∏acowej dla potrzeb ustalania prawa do emerytury lub renty zmodyfikowa∏y poprzednio obowiàzujàce zasady. Obecnie osoba nie majàca mo˝liwoÊci uzyskania wskazanych dowodów mo˝e przed∏o˝yç organowi rentowemu kopie dokumentacji p∏acowej sporzàdzone przez archiwum lub
przez inne instytucje przechowujàce dokumentacj´ danego zak∏adu pracy, bàdê prywatne firmy przechowalnicze. Ustawà z dnia 18 grudnia
2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz
o zmianie niektórych ustaw377 dokonano nowelizacji przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach378. W jej wyniku, od 1 kwietnia
2003 r. przedsi´biorcy, archiwa paƒstwowe oraz Stowarzyszenie Archiwistów Polskich mogà wykonywaç dzia∏alnoÊç gospodarczà w dziedzinie
przechowywania dokumentacji osobowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania. Nowelizacja wype∏ni∏a istniejàcà luk´ prawnà polegajàcà na tym, i˝ dzia∏alnoÊç w tym zakresie by∏a dotychczas prowadzona przez wskazane wy˝ej podmioty w oparciu o przepisy ustawy z dnia
19 listopada 1999 r. – Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej379, jednak˝e bez
okreÊlenia op∏at za tego rodzaju us∏ugi. W nowym stanie prawnym maksymalna wysokoÊç op∏at zosta∏a okreÊlona w rozporzàdzeniu Ministra
Kultury z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie okreÊlenia maksymalnej wysokoÊci op∏at za sporzàdzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym
okresie przechowywania380. Wydawanie – na podstawie posiadanych materia∏ów archiwalnych – uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciàgów,
a tak˝e zaÊwiadczeƒ ma obecnie szeroki zakres. Powszechne jest zatem
odczucie, ˝e kompletowanie dokumentacji p∏acowej, niezb´dnej do ustalenia wysokoÊci Êwiadczenia emerytalno-rentowego lub przeliczenia jego
wysokoÊci, pociàga za sobà koniecznoÊç ponoszenia op∏at. Cz´Êç osób,
zmuszona do ponoszenia tego typu op∏at, kwestionuje w skargach do
Rzecznika ich legalnoÊç w powo∏aniu si´ na art. 121 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Wydaje si´, ˝e tego typu wàtpliwoÊci nie powsta∏yby, gdyby przepis ten uleg∏ odpowiedniej modyfikacji w ramach przeprowadzonej w 2002 r. zmiany przepisów regulujàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà w dziedzinie przechowywania dokumentacji osobowej i p∏acowej
pracodawców. Rzecznik zwróci∏ si´ do Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej w sprawie zmiany art. 121 ustawy emerytalnej381. W od377
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Dz.U. Nr 241, poz. 2074.
Ustawa z 14.07.1983 r. – Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396 ze zm.
Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.
Dz.U. Nr 135, poz. 1270.
RPO-452513-III/03 z 12.01.2004 r.
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powiedzi Minister stwierdzi∏382, ˝e resort ten stoi na stanowisku, ˝e przepis ust. 1 art. 121 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, stwierdzajàcy,
˝e wyciàgi z akt stanu cywilnego, zaÊwiadczenia wydawane w celu ustalenia uprawnieƒ do Êwiadczeƒ oraz pisma o wydanie tych dokumentów
sà wolne od op∏at, odnosi si´ wy∏àcznie do wyciàgów i zaÊwiadczeƒ wydawanych przez Urz´dy Stanu Cywilnego oraz zaÊwiadczeƒ o zatrudnieniu i wynagrodzeniu wydawanych przez pracodawców i ich nast´pców
prawnych. Rzecznik w dalszym ciàgu analizowaç b´dzie nap∏ywajàce
skargi na praktyk´ stosowania powo∏anych wy˝ej przepisów.
Rzecznik doszed∏ równie˝ do wniosku, ˝e pilnym zadaniem ustawodawczym jest uregulowanie podstaw do wydawania emerytom i rencistom
odpowiednich legitymacji, potwierdzajàcych ich uprawnienia. Z dniem
1.01.2003 r. na podstawie ustawy z 18.12.2002 r. o zmianie ustawy
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz o zmianie niektórych innych
ustaw art. 41 ust. 10 ustawy otrzyma∏ nowe brzmienie, zgodnie z którym
Zak∏ad zosta∏ zwolniony z przekazywania powy˝szych informacji w przypadku pobierania sk∏adek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent.
Od tej daty nie ma zatem formalnych podstaw do wysy∏ania przez Zak∏ad
emerytom i rencistom dowodu potwierdzajàcego kwot´ przekazanej emerytury lub renty. Trudno sobie jednak wyobraziç konsekwencje wycofania
si´ Zak∏adu z wysy∏ania takich odcinków wszystkim osobom otrzymujàcym Êwiadczenia. Nale˝y mieç na wzgl´dzie, ˝e emeryci i renciÊci uprawnieni sà do szeregu ulg i przywilejów, a ich realizacja nast´puje po okazaniu dowodu potwierdzajàcego prawo do Êwiadczeƒ emerytalno-rentowych. Dokumentowanie uprawnieƒ odcinkiem emerytury albo renty lub
wyciàgiem z konta bankowego pozostaje w kolizji z potrzebà zagwarantowania Êwiadczeniobiorcom odpowiedniego poziomu ochrony prywatnoÊci.
Wprowadzenie ustawowego obowiàzku wydawania legitymacji emerytom
i rencistom, potwierdzajàcych ich uprawnienia do ró˝nego rodzaju ulg
i zni˝ek, jest zatem konieczne przede wszystkim w celu doprowadzenia
do zgodnoÊci omawianych przepisów z Konstytucjà. W wystàpieniu do
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej Rzecznik podkreÊli, ˝e
382

Pismo z 15.02.2004 r. Przepis ten, zdaniem resortu, odnosi si´ wy∏àcznie do
zaÊwiadczeƒ wydawanych dla potrzeb emerytalno-rentowych przez tych pracodawców i ich nast´pców prawnych, którzy przechowujà dokumentacj´ p∏acowà
na innych zasadach ni˝ prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej. W przypadku
bowiem, gdy jest to archiwum przy zak∏adzie pracy, ale prowadzone na zasadach okreÊlonych w art. 51a i nast´pnych ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zdaniem resortu ma ono prawo pobieraç op∏aty za wydawane kopie i odpisy przechowywanych dokumentów. KoniecznoÊç pobierania
tych op∏at przez te podmioty wynika z ponoszonych przez nie kosztów.
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aktualnie brak jest podstaw prawnych do wysy∏ania emerytom i rencistom, których Êwiadczenia emerytalno-rentowe przekazywane sà na rachunek bankowy, odcinków wyp∏aty Êwiadczeƒ383. W odpowiedzi Minister
ten przyjà∏ za uzasadniony poglàd384, ˝e niezb´dna jest kompleksowa
zmiana uregulowaƒ w tym zakresie. Na podstawie zmienionego art. 68
ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych wydane zosta∏o rozporzàdzenie Ministra Polityki Spo∏ecznej z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru legitymacji emeryta-rencisty oraz trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotu.

B. Ubezpieczenie chorobowe
1. Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe osób prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà
Rzecznik wcià˝ otrzymuje znacznà iloÊç skarg zwiàzanych z przyj´tymi
zasadami ubezpieczenia chorobowego osób prowadzàcych dzia∏alnoÊci
pozarolniczà, w tym dzia∏alnoÊç gospodarczà. Od wejÊcia w ˝ycie nowego
systemu ubezpieczeƒ spo∏ecznych problem ten by∏ przedmiotem wystàpieƒ Rzecznika kierowanych385 do Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej.
W odpowiedzi Minister zaznaczy∏, ˝e nie mo˝e zgodziç si´ z zarzutem,
˝e wyra˝one w ustawie oczekiwanie terminowego op∏acania sk∏adek w zamian za przynale˝noÊç do ubezpieczenia chorobowego narusza ochron´
ubezpieczeniowà osób prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà. W uzasadnionych przypadkach ZUS mo˝e bowiem wyraziç zgod´ na op∏acenie
sk∏adki chorobowej po terminie. Przy rozpatrywaniu takich wniosków
brany jest pod uwag´ ca∏okszta∏t sprawy, a wi´c czy nie wyst´pujà zaleg∏oÊci w op∏acaniu sk∏adek, czy sà one op∏acane po terminie, jak wielka
jest kwota niedop∏aty, jak równie˝ cz´stotliwoÊç sk∏adania zwolnieƒ
lekarskich. Minister zapewni∏ równie˝, ˝e osoby, które poprzednio nie zap∏aci∏y sk∏adek w terminie i w pe∏nej wysokoÊci, ale póêniej op∏acajà je
ju˝ w prawid∏owej wysokoÊci i w odpowiednim terminie, mimo braku z∏o˝enia ponownego wniosku o obj´cie ubezpieczeniem chorobowym, sà
traktowane jak osoby, które z∏o˝y∏y taki wniosek (wniosek dorozumiany).
383
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RPO-460108-III/04 z 3.03.2004 r.
Pismo z 23.03.2004 r.
RPO-349626-III/00 z 7.11.2000 r., z 3.07.2002 r. oraz z 27.08.2002 r. Wystàpienia dotyczy∏y regulacji zawartej w art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze
zm.). Z analizy skarg wynika∏a potrzeba wprowadzenia w przepisach ustawy
zmian, stwarzajàcych osobom, które pod wp∏ywem b∏´du lub wskutek szczególnych okolicznoÊci nieprawid∏owo op∏aci∏y sk∏adk´ na ubezpieczenie chorobowe
realnych mo˝liwoÊci dalszego pozostawania w ubezpieczeniu chorobowym.
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Majàc na uwadze powy˝sze w dniu 27 sierpnia 2002 r. Rzecznik zwróci∏
si´ z wnioskiem do Przewodniczàcego Sejmowej Komisji Polityki Spo∏ecznej i Rodziny o usankcjonowanie takiej praktyki dzia∏ania organów rentowych poprzez odpowiednià nowelizacj´ przepisów ustawy o systemie
ubezpieczeƒ spo∏ecznych. W ocenie Rzecznika podj´cie takiej inicjatywy
ustawodawczej wzmocni∏oby poziom ochrony ubezpieczeniowej osób prowadzàcych dzia∏alnoÊç pozarolniczà i wy∏àczy∏oby decyzje z tego zakresu
ze sfery swobodnego uznania organów rentowych386. W zwiàzku z tym
Rzecznik wystàpi∏ te˝ do Prezesa Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych387
o przedstawienie stanowiska. Z odpowiedzi Prezesa Zak∏adu wynika, ˝e
powszechne jest korzystanie przez oddzia∏y Zak∏adu z mo˝liwoÊci wyra˝ania zgody na op∏acenie sk∏adek po terminie, je˝eli zw∏oka by∏a spowodowana szczególnymi okolicznoÊciami. Ka˝dy wniosek jest wnikliwie analizowany, a przy jego rozpatrywaniu brane sà pod uwag´ okolicznoÊci podane we wniosku oraz dotychczasowy przebieg ubezpieczeƒ zainteresowanego. Ponadto Zak∏ad uznaje, i˝ pozostajàc w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym (na zasadach dorozumianego wniosku) osoby op∏acajàce sk∏adki w terminie i w pe∏nej wysokoÊci, pomimo, ˝e nie z∏o˝y∏y formalnego wniosku do tego rodzaju ubezpieczenia388.
2. Podstawa wymiaru zasi∏ku chorobowego
Do Rzecznika kierowane sà tak˝e skargi dotyczàce ograniczenia wysokoÊci podstawy wymiaru zasi∏ku chorobowego przys∏ugujàcego za okres
po ustaniu ubezpieczenia chorobowego. Zasady ustalania wysokoÊci zasi∏ków chorobowych, a tym samym podstawy ich wymiaru reguluje ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o Êwiadczeniach pieni´˝nych z ubezpieczenia spo∏ecznego w razie choroby i macierzyƒstwa389. Zdaniem skar˝àcych
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Sejm nowelizowa∏ w latach 2002 i 2003 r. kilkakrotnie ustaw´ z 13.10.1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych, ale ˝adna z nich nie wprowadzi∏a zmian
w zasadach dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Obecnie do Rzecznika
nadal nap∏ywajà skargi dotyczàce wy∏àczenia z ubezpieczenia chorobowego
osób, które przez ostatni okres kilku lat op∏acajà prawid∏owo sk∏adki na ubezpieczenie chorobowe z tego powodu, ˝e w latach poprzednich op∏aci∏y sk∏adk´
po terminie lub w nienale˝nej wysokoÊci. Oznacza∏oby to, ˝e organy rentowe
nie stosujà zasady, zgodnie z którà póêniejsze op∏acanie sk∏adki w prawid∏owej
wysokoÊci i w odpowiednim terminie powoduje traktowanie takich osób jako
obj´tych ubezpieczeniem chorobowym.
RPO-405031-III/02 z 23.01.2004 r.
Prezes Zak∏adu zwróci∏ ponadto uwag´, i˝ generalnie z przepisów ustawy
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych wynika, ˝e jednym z podstawowych obowiàzków p∏atników sk∏adek jest terminowe op∏acanie i rozliczanie sk∏adek na
ubezpieczenia spo∏eczne.
Dz.U. Nr 60, poz. 636 ze zm.
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przyj´ta regulacja ograniczajàca podstaw´ wymiaru zasi∏ku za okres po
ustaniu ubezpieczenia narusza konstytucyjnà zasad´ równego traktowania, jak równie˝ zasad´ sprawiedliwoÊci spo∏ecznej, a tak˝e pozostaje
w sprzecznoÊci z obowiàzujàcà w systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych zasadà wzajemnoÊci i proporcjonalnoÊci Êwiadczeƒ i sk∏adek. Op∏acajàc
sk∏adk´ na ubezpieczenie chorobowe bez ograniczania jej górnego pu∏apu
ubezpieczeni b´dàcy pracownikami majà prawo oczekiwaç, ˝e zasi∏ek
chorobowy b´dzie ustalany w relacji do podstawy wymiaru tej sk∏adki,
niezale˝nie od tego czy przys∏ugiwaç b´dzie w trakcie pozostawania
w ubezpieczeniu, czy te˝ za okres po ustaniu ubezpieczenia. Rzecznik,
podzielajàc te argumenty, zwróci∏ si´ do Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej390 w tej sprawie. Z udzielonej obszernej odpowiedzi391 wynika, ˝e Minister Polityki Spo∏ecznej nie widzi ˝adnej nieprawid∏owoÊci w ograniczeniu podstaw wymiaru zasi∏ku chorobowego przys∏ugujàcego za okres po
ustaniu tytu∏u ubezpieczenia chorobowego do 200% przeci´tnego wynagrodzenia (tak ustalone przeci´tne wynagrodzenie nie obni˝a si´
o 18,71%). Z dniem 1 lipca 2004 r. przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych
innych ustaw dokonano zmiany brzmienia art. 46 ustawy o Êwiadczeniach pieni´˝nych z ubezpieczenia spo∏ecznego w razie choroby i macierzyƒstwa, polegajàcej na obni˝eniu z 200% do 100% przeci´tnego wynagrodzenia jako podstawy wymiaru zasi∏ku chorobowego wyp∏acanego po
ustaniu ubezpieczenia chorobowego. Rzecznik prowadzi prace nad zbadaniem mo˝liwoÊci skutecznego zakwestionowania konstytucyjnoÊci takiej
zmiany brzmienia art. 46 ustawy o Êwiadczeniach pieni´˝nych z ubezpieczenia spo∏ecznego w razie choroby i macierzyƒstwa.
3. Zasady orzekania o uszczerbku na zdrowiu
Na podstawie analizy jednej ze skarg Rzecznik powzià∏ wàtpliwoÊci
w sprawie konstytucyjnoÊci art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 30 paêdziernika
2002 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym z tytu∏u wypadków przy pracy i chorób zawodowych392. Na podstawie tego upowa˝nienia wydane zosta∏o rozporzàdzenie Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 18 grudnia
390
391
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RPO-453266-III/03 z 16.12.2003 r.
Pismo z dnia 26.01.2004 r. W uzasadnieniu tego stanowiska wskazano, ˝e jest
rzeczà oczywistà, ˝e nie wszyscy ubezpieczeni w jednakowym stopniu korzystajà, a nawet z natury rzeczy w ogóle mogà skorzystaç z pe∏nego zakresu
Êwiadczeƒ z ubezpieczenia chorobowego. Z zasi∏ku macierzyƒskiego korzystajà
g∏ównie m∏ode kobiety, a przecie˝ trudno sobie wyobraziç ˝eby z powodu ewentualnego macierzyƒstwa ustalono dla nich wy˝szà stop´ procentowà sk∏adki na
ubezpieczenie chorobowe ni˝ dla m´˝czyzn.
Dz.U. Nr 199, poz. 1673 ze zm.
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2002 r. w sprawie szczegó∏owych zasad orzekania o sta∏ym lub d∏ugotrwa∏ym uszczerbku na zdrowiu, trybu post´powania przy ustalaniu tego
uszczerbku oraz post´powania o wyp∏at´ jednorazowego odszkodowania393. Art. 11 ust. 5 ustawy, upowa˝niajàcy do okreÊlenia szczegó∏owych
zasad orzekania o sta∏ym lub d∏ugotrwa∏ym uszczerbku na zdrowiu, nie
zawiera wytycznych do uregulowania tych kwestii w rozporzàdzeniu394.
Z tego te˝ powodu Rzecznik wystàpi∏ do Ministra Polityki Spo∏ecznej395
o przedstawienie stanowiska w tej sprawie. W odpowiedzi Minister Polityki Spo∏ecznej poinformowa∏396, ˝e w procesie legislacyjnym projektowany
przepis art. 11 ust. 5 by∏ poddany wst´pnej kontroli równie˝ pod kàtem
jego zgodnoÊci z zasadami tworzenia prawa, w tym „konstruowania” wydawania rozporzàdzeƒ (uwzgl´dniajàcymi wymagania konstytucyjne) i intencje projektodawcy i ustawodawcy wyda∏y si´ czytelne. W przekonaniu
Ministra omawiana regulacja zawiera wymagane konstytucyjne treÊci.
W tej sytuacji niezb´dne b´dzie wystàpienie Rzecznika z wnioskiem do
Trybuna∏u Konstytucyjnego w sprawie przeprowadzenia kontroli konstytucyjnoÊci kwestionowanej regulacji.

C. Ubezpieczenie spo∏eczne rolników prowadzàcych
dzia∏alnoÊç gospodarczà
Ustawà z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu
spo∏ecznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw397 znowelizowano
art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym
rolników398 oraz wprowadzono przepisy przejÊciowe dla osób dotychczas
podlegajàcych ubezpieczeniu rolniczemu przy jednoczesnym prowadzeniu
dzia∏alnoÊci gospodarczej. Istota tych zmian sprowadza si´ do znacznego
zaostrzenia warunków na podstawie których rolnik prowadzàcy jednoczeÊnie dzia∏alnoÊç gospodarczà mo˝e pozostaç w ubezpieczeniu rolniczym.
W kierowanych do Rzecznika skargach kwestionowane sà przede wszyst393
394

395
396
397
398

Dz.U. Nr 234, poz. 1974
Zgodnie z orzecznictwem Trybuna∏u Konstytucyjnego ustawowe wytyczne dotyczàce treÊci aktu wykonawczego nie muszà byç zawarte wy∏àcznie w przepisie
formu∏ujàcym upowa˝nienie do wydania rozporzàdzenia. Mogà byç zrekonstruowane z pozosta∏ych przepisów ustawy. Przy okreÊlaniu szczegó∏owych zasad
orzekania o sta∏ym lub d∏ugotrwa∏ym uszczerbku na zdrowiu w zwiàzku z wypadkiem lub chorobà zawodowà odwo∏anie do przepisów wykonawczych zapewne by∏o uzasadnione stopniem komplikacji tej materii (np. wyroki z:
6.05.2003 r., P 21/01, 20.05.2003 r., K 56/02, 10.12.2003 r., K 49/01).
RPO-436291-III/03 z 18.05.2004 r.
Pismo z 22.06.2004 r.
Dz.U. Nr 91, poz. 873 ze zm.
Dz.U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 ze zm.
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kim nowe kryteria wyboru ubezpieczenia rolniczego w sytuacji równoleg∏ego prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej i rolniczej, a w szczególnoÊci
uzale˝nienie mo˝liwoÊci pozostawania w ubezpieczeniu rolniczym od formy opodatkowania dzia∏alnoÊci gospodarczej. W ocenie skar˝àcych forma
opodatkowania (zrycza∏towany podatek dochodowy) nie przesàdza o wysokoÊci osiàganych dochodów albo o rozmiarach prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej i z tego wzgl´du zastosowanie tego kryterium uwa˝ajà za
niew∏aÊciwe i nieobiektywne. Skar˝àcy kwestionujà te˝ przepisy przejÊciowe, a w szczególnoÊci art. 5 ust. 1 ustawy nowelizujàcej. Zgodnie
z tym przepisem rolnik, prowadzàcy pozarolniczà dzia∏alnoÊç gospodarczà
lub wspó∏pracujàcy przy prowadzeniu tej dzia∏alnoÊci, podlegajàcy ubezpieczeniu spo∏ecznemu rolników w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy, jest
zobowiàzany, w terminie do dnia 30 wrzeÊnia 2004 r. udokumentowaç
Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego, w jakiej formie jest opodatkowana prowadzona przez niego pozarolnicza dzia∏alnoÊç gospodarcza
lub dzia∏alnoÊç, przy której jest osobà wspó∏pracujàcà, a w przypadku
prowadzenia dzia∏alnoÊci w 2003 r. tak˝e wysokoÊç nale˝nego podatku za
ten rok. W opinii skar˝àcych taka regulacja narusza konstytucyjnà zasad´ paƒstwa prawa. W takiej sytuacji nale˝a∏oby braç pod uwag´ jedynie
dochody (wysokoÊç podatku) osiàgni´te po dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy
(po dniu 2 maja 2004 r.). Nale˝y podkreÊliç, ˝e w 2003 r. przepisy z zakresu ubezpieczenia spo∏ecznego rolników nie uzale˝nia∏y prawa do pozostania w rolniczym ubezpieczeniu od kwoty op∏aconego podatku z tytu∏u
prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej. W Êwietle prawa rolnicy mogli
osiàgaç z tytu∏u dzia∏alnoÊci gospodarczej dowolnie wysokie dochody i nie
wp∏ywa∏o to na mo˝liwoÊç wyboru ubezpieczenia. Ponadto wysoka kwota
podatku w 2003 r. nie musi oznaczaç, ˝e dzia∏alnoÊç wykonywana
w 2004 r. przyniesie dochody na takim samym poziomie. W opinii skar˝àcych regulacja zawarta w art. 5 ustawy nowelizujàcej zamyka drog´
wyboru ubezpieczenia tym z nich, którzy dotychczas podlegali opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Przepis art. 9 ustawy z dnia 20 listopada
1998 r. o zrycza∏towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiàganych przez osoby fizyczne399 przewiduje, ˝e pisemne oÊwiadczenie o wyborze opodatkowania w formie rycza∏tu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy podatnik sk∏ada naczelnikowi
urz´du skarbowego w∏aÊciwemu wed∏ug miejsca zamieszkania podatnika
nie póêniej ni˝ do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Oznacza to, ˝e
cz´Êç osób podlegajàcych dotychczas ubezpieczeniu spo∏ecznemu rolni-
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ków i op∏acajàcych podatek z tytu∏u prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej w innej formie ni˝ rycza∏t, nie b´dzie mia∏a do dnia 30 wrzeÊnia
2004 r. ˝adnych mo˝liwoÊci zmiany w trakcie roku podatkowego formy
opodatkowania, a wi´c tym samym od dnia 1 paêdziernika 2004 r. zostanà takie osoby z mocy ustawy wy∏àczone z ubezpieczenia rolniczego. Wtedy zostanà obj´te obowiàzkowym ubezpieczeniem z tytu∏u prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej. Mo˝e to sk∏oniç niektóre z tych osób do rezygnacji z prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej, w szczególnoÊci o charakterze sezonowym lub przynoszàcej niewielkie dochody. W zwiàzku
z tym Rzecznik zdecydowa∏ si´ przedstawiç te problemy Ministrowi Polityki Spo∏ecznej400. W odpowiedzi Minister ten wyjaÊni∏, ˝e osoby prowadzàce pozarolniczà dzia∏alnoÊç gospodarczà do czasu nowelizacji art. 5 ustawy
o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników tj. do 1997 r. by∏y obj´te systemem
powszechnego ubezpieczenia spo∏ecznego. Wprowadzenie nowelizacji poprzez dodanie art. 5a umo˝liwi∏o rolnikom obj´tych obowiàzkowym ubezpieczeniem spo∏ecznym przez okres 1 roku prowadzenie dzia∏alnoÊci
gospodarczej i pozostawanie w tym ubezpieczeniu. Nowelizacja mia∏a na
celu o˝ywienie gospodarki na terenach wiejskich. Kilkuletnie funkcjonowanie tak skonstruowanego przepisu umo˝liwi∏o przenikni´cie do systemu ubezpieczenia spo∏ecznego rolników osób nie b´dàcych de facto rolnikami. Kolejna nowelizacja art. 5a mia∏a na celu pozostawienie w ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników tylko tych rolników i domowników, dla
których dzia∏alnoÊç gospodarcza stanowi dodatkowe êród∏o dochodu.
WÊród zmian wprowadzonych ustawà z dnia 2 kwietnia 2004 r. znalaz∏y si´ tak˝e nowe regulacje dotyczàce wysokoÊci sk∏adek od osób obj´tych ubezpieczeniem spo∏ecznym rolników i prowadzàcych równoczeÊnie
pozarolniczà dzia∏alnoÊç gospodarczà. Osoby te zobowiàzane sà – stosownie do art. 8 ust. 3a i art. 17 ust. 2 ustawy – do op∏acania sk∏adek na
ubezpieczenie chorobowe, macierzyƒskie i wypadkowe oraz emerytalno-rentowe w podwójnej wysokoÊci401. Rzecznik sta∏ si´ adresatem skarg na
Kas´ Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego, która ustala w wydawanych
decyzjach wydawanych takim osobom podwy˝szony wymiar sk∏adki ju˝ od
drugiego kwarta∏u, czyli od dnia od 1 kwietnia 2004 r. Z wyjaÊnieƒ Centrali KRUS wynika, ˝e polecono podleg∏ym placówkom, aby wyda∏y decyzje
wymierzajàce sk∏adki uzupe∏niajàce do podwójnej wysokoÊci osobom, które prowadzi∏y dzia∏alnoÊç gospodarczà przed 2 maja 2004 r., wyznaczajàc
termin ich zap∏aty w ciàgu 14 dni od otrzymania decyzji. Stanowisko to

400
399

Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.
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RPO-476278-III/04 z 8.07.2004 r.
Pismo z 20.07.2004 r.
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zosta∏o uzgodnione z Ministerstwem Polityki Spo∏ecznej. Z kolei Ministerstwo na uzasadnienie takiego stanowiska powo∏a∏o fakt, ˝e w ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników funkcjonuje wy∏àcznie sk∏adka za okresy kwartalne, a zatem sk∏adka w podwójnej wysokoÊci powinna obowiàzywaç równie˝ w kwartale, w którym nastàpi∏a zmiana ustawy. W ocenie Rzecznika
stanowisko sprowadzajàce si´ do obcià˝enia ubezpieczonych podwy˝szonà
sk∏adkà za okres sprzed zmiany ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia 2004 r.,
nie znajduje uzasadnienia prawnego. Z tego wzgl´du Rzecznik zwróci∏ si´
do Ministra Polityki Spo∏ecznej o wydanie Prezesowi KRUS polecenia
zmiany stanowiska w tej kwestii402. W odpowiedzi403 Minister Polityki Spo∏ecznej stwierdzi∏, ˝e uwa˝a dzia∏ania podj´te przez KRUS za zgodne
z obowiàzujàcymi przepisami. W zwiàzku z brakiem przekonujàcych argumentów prawnych dla takiego rozumowania, Rzecznik ponownie zwróci∏
si´ do Ministra Polityki Spo∏ecznej o zrewidowanie stanowiska404. W odpowiedzi Minister Polityki Spo∏ecznej405 stwierdzi∏, ˝e zmiana zasad ogólnych
dotyczàcych decyzji o podleganiu ubezpieczeniu spo∏ecznemu w tym terminu op∏aty sk∏adek wynikajàcych z faktu obj´cia ubezpieczeniem spo∏ecznym, które wesz∏y w ˝ycie z dniem 2 maja 2004 r. nie wymaga∏a uregulowania w przepisach przejÊciowych terminu op∏acenia podwy˝szonej
sk∏adki przez rolników prowadzàcych pozarolniczà dzia∏alnoÊç gospodarczà. Zmienione zasady b´dà bowiem mia∏y zastosowanie w ka˝dym przypadku, gdy rolnik podejmie prowadzenie pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej w trakcie kwarta∏u (np. w trzecim miesiàcu kwarta∏u). W zwiàzku
z powy˝szym Minister Polityki Spo∏ecznej nie podzieli∏ stanowiska co do
braku uzasadnienia dla decyzji podwy˝szajàcych sk∏adki za II kwarta∏
2004 r. Z uwagi jednak na ró˝nice interpretacyjne powo∏anych artyku∏ów
Minister dopuszcza mo˝liwoÊç zaj´cia innego stanowiska przez sàdy.

D. Regulacja prawa do renty strukturalnej
Rzecznik dokona∏ analizy obowiàzujàcego stanu prawnego w powy˝szym zakresie. Wobec powzi´cia wàtpliwoÊci co do konstytucyjnoÊci regu-

Prawo do zabezpieczenia spo∏ecznego

lacji prawnej wystàpi∏ do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi406. Program
rent strukturalnych dla rolników finansowany jest ze Êrodków Unii Europejskiej. Renty strukturalne (wczesne emerytury w rolnictwie) sà uregulowane w art. 10-12 rozporzàdzenia 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r.
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz zmieniajàcego i uchylajàcego niektóre rozporzàdzenia407. Natomiast warunki nabywania prawa do renty
strukturalnej okreÊla rozporzàdzenie wykonawcze Rady Ministrów z dnia
30 kwietnia 2004 r.408 do art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 listopada
2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze Êrodków pochodzàcych z Sekcji gwarancji EFO i GR409. Zdaniem Rzecznika warunki nabywania prawa do renty strukturalnej powinny zostaç uregulowane na
poziomie ustawy, tak, jak mia∏o to miejsce w odniesieniu do rent strukturalnych finansowanych z bud˝etu paƒstwa na podstawie przepisów
ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie410. W konsekwencji Rzecznik stwierdzi∏, ˝e regulacji takiej mo˝na postawiç zarzut naruszenia art. 31 ust. 3 Konstytucji. W odpowiedzi411 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi stwierdzi∏, ˝e warunki przyznawania renty
strukturalnej uregulowane sà w art. 10-12 rozporzàdzenia Rady (WE) Nr
1257/1999, a zatem by∏oby niew∏aÊciwe ponowne regulowanie tej materii
w przepisach cytowanej ustawy. W zwiàzku z tym ustawa o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich ze Êrodków pochodzàcych z Sekcji Gwarancji
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ma jedynie
charakter kompetencyjny i umo˝liwia, ∏àcznie z wydanym na jej podstawie aktem wykonawczym, stosowanie rozporzàdzenia Rady (WE)
Nr 1257/1999 na gruncie krajowym. Stosownie do przepisów rozporzàdzenia Rady (WE) Nr 1257/1999, paƒstwa cz∏onkowskie opracowujà plany rozwoju wsi, które zawierajà zgodnie z art. 43 tego rozporzàdzenia
406
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RPO-481763-III/04 z 24.08.2004 r.
Pismo z 20.09.2004 r.
RPO-481763-III/04 z 14.10.2004 r. Rzecznik wskaza∏, ˝e nowelizacja ustawy
z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników nie zmieni∏a dotychczasowej treÊci przepisu art. 40 ust. 1 ustawy ustalajàcego zasad´, ˝e sk∏adki na ubezpieczenie op∏aca si´ co kwarta∏ i ˝e termin p∏atnoÊci przypada ostatniego dnia
pierwszego miesiàca danego kwarta∏u. Rzecznik poinformowa∏, ˝e w odpowiedziach przytaczane jest przedstawione powy˝ej stanowisko. Jest przy tym wielce
prawdopodobne, ˝e sàdy przy rozstrzyganiu takich spraw podzielà to stanowisko.
Pismo z 25.10.2004 r.
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RPO-482356-III/04 z 14.09.2004 r.
Dz.U. WE L 160 z 26.06.1999 r. ze zm.
W sprawie szczegó∏owych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na
uzyskiwanie rent strukturalnych obj´tej planem rozwoju obszarów wiejskich
(Dz.U. Nr 114, poz. 1191).
Dz.U. Nr 229, poz. 2273 ze zm. Ustawa z 28.11.2003 r. nie zawiera przepisów,
regulujàcych choçby w sposób ramowy warunki i uzyskiwania rent strukturalnych. W tej sytuacji przepisy rozporzàdzenia Rady Ministrów z 30.04.2004 r.
nie spe∏niajà warunków, unormowanych w art. 92 ust. 1 Konstytucji. Ponadto
rozporzàdzenie nie mo˝e zawieraç treÊci zastrze˝onych do regulacji ustawowych (por. wyrok Trybuna∏u Konstytucyjnego z 24.03.2003 r., P 14/01, OTK-A
Nr 3/2002, poz. 22).
Dz.U. Nr 52, poz. 539 ze zm.
Pismo z 19.10.2004 r.

132

INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2004

m.in. opis proponowanej strategii, wybrane priorytety rozwoju wsi, opis
przedsi´wzi´ç rozwa˝anych w celu wdro˝enia planów, w szczególnoÊci
systemy pomocy. Renty strukturalne sà jednym z rodzajów pomocy uj´tych w planie rozwoju wsi. Opracowane plany rozwoju wsi paƒstwa
cz∏onkowskie przekazujà Komisji Europejskiej, która ocenia, czy sà one
zgodne z rozporzàdzeniem Rady (WE) Nr 1257/1999. W celu wykonania
rozporzàdzenia Rady (WE) Nr 1257/1999 w powy˝szym zakresie, ustawa
z dnia 28 listopada 2003 r. zawiera upowa˝nienie dla ministra w∏aÊciwego do spraw rozwoju wsi, do opracowania w porozumieniu z ministrami
w∏aÊciwymi do spraw: finansów publicznych, rozwoju regionalnego, pracy
i Êrodowiska, projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich, po zasi´gni´ciu opinii sejmików województw i izb rolniczych, a tak˝e zwiàzków zawodowych rolników indywidualnych i spo∏eczno-zawodowych organizacji
rolników o ogólnokrajowym zakresie dzia∏ania oraz Krajowej Izby Gospodarczej. Projekt ten zatwierdza Rada Ministrów. po przyj´ciu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Komisj´ Europejskà. Minister w∏aÊciwy
do spraw rozwoju wsi og∏asza Plan, w drodze obwieszczenia, w Monitorze
Polskim. Ponadto Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie w pe∏ni podzieli∏
zarzut zawarcia w wymienionym rozporzàdzeniu Rady Ministrów treÊci
zastrze˝onych dla regulacji ustawowych412. W ocenie Rzecznika problem
niekonstytucyjnoÊci rozporzàdzenia nie prowadzi do naruszenia wolnoÊci
i praw cz∏owieka i obywatela i z tego wzgl´du nie zosta∏y podj´te prace,
zwiàzane z przygotowaniem odpowiedniego wniosku do Trybuna∏u Konstytucyjnego. W tej sytuacji Rzecznik uzna∏ za niezb´dne zasygnalizowanie problemu Prezesowi Rzàdowego Centrum Legislacji413. W odpowiedzi
na to wystàpienie Prezes zwróci∏ si´ do Ministra RiRW z proÊbà o podj´cie prac legislacyjnych dotyczàcych zmiany wymienionej ustawy414.

E. Zaopatrzenie inwalidów wojennych, kombatantów
i osób represjonowanych
Do Rzecznika wp∏yn´∏o w ciàgu 2004 r. prawie tysiàc skarg, oprotestowujàcych przeprowadzone zmiany stanu prawnego, które doprowadzi∏y
do ograniczenia uprawnieƒ inwalidów wojennych oraz by∏ych wi´êniów
obozów koncentracyjnych. Podnoszone w tych skargach sprawy by∏y
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W szczególnoÊci Minister nie móg∏ zgodziç si´ z tym, ˝e warunki nabywania
prawa do renty strukturalnej stanowià ograniczenia w zakresie korzystania
z konstytucyjnych wolnoÊci i praw i w zwiàzku z tym mogà byç ustanowione
tylko w ustawie.
RPO-482356-III/04 z 23.11.2004 r.
Pismo z dnia 21.12.2004 r.
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przedmiotem kolejnych wystàpieƒ Rzecznika, skierowanych do Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej415. BezpoÊrednim powodem tych
skarg by∏a zmiana stanu prawnego, wprowadzona ustawà z dnia 11 paêdziernika 2002 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych
i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o kombatantach oraz niektórych
osobach b´dàcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zasi∏kach rodzinnych, piel´gnacyjnych i wychowawczych416. W opinii skar˝àcych regulacja ta doprowadzi∏a do naruszenia zasady jednakowego traktowania inwalidów wojennych i ofiar represji wojennych, ukszta∏towanej
przepisami ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów
wojennych i wojskowych oraz ich rodzin417. Ustosunkowujàc si´ do tych
zarzutów Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej przedstawi∏ obszerne wyjaÊnienia418. Je˝eli chodzi o poruszanà w skargach spraw´
wprowadzonych w 1991 r. zmian w systemie zaopatrzenia inwalidów wojennych w zakresie wyp∏at Êwiadczeƒ zbiegowych, tj. emerytury z rentà
inwalidy wojennego, to zmiany te mia∏y na celu popraw´ sytuacji inwalidów wojennych ci´˝ej poszkodowanych na zdrowiu, którzy nie byli w stanie wypracowaç wysokiej emerytury. Przed 1991 r. wymiar rent wojennych by∏ zró˝nicowany w zale˝noÊci od tego, czy zainteresowany mia∏ wy∏àcznie prawo do renty inwalidy wojennego, czy te˝ ∏àczy∏ prawo do renty
inwalidy wojennego z prawem do emerytury. W przypadku osób majàcych prawo wy∏àcznie do renty inwalidy wojennego podstawa wymiaru
Êwiadczenia wynosi∏a 100% przeci´tnego wynagrodzenia netto, natomiast
w przypadku osób, u których nast´powa∏o ∏àczenie prawa do renty inwalidy wojennego z prawem do emerytury podstawa wymiaru Êwiadczenia
wynosi∏a 75% przeci´tnego wynagrodzenia netto. Po wejÊciu w ˝ycie ustawy z 17.10.1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania
emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw oraz ustawy z dnia
26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wymiar rent
inwalidów wojennych posiadajàcych jednoczeÊnie prawo do emerytur
podwy˝szono przez: 1) zwi´kszenie podstawy wymiaru z 75% na 100%
przeci´tnego wynagrodzenia, 2) przyj´cie za podstaw´ wymiaru przeci´tnego wynagrodzenia brutto, mimo ˝e renty inwalidów wojennych zosta∏y
zwolnione od podatku. W zwiàzku ze zwi´kszeniem wysokoÊci renty
inwalidy wojennego o 45% przeci´tnego wynagrodzenia dla inwalidów
415
416
417
418

RPO-457620-III/03 z 27.01, RPO-451418-III/03 z 4.02 oraz z 20.04.2004 r.
Dz.U. Nr 181, poz. 1515.
Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87 ze zm.
Pisma z 26.01, z 11.03 oraz z 17.05.2004 r.
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wojennych uprawnionych do pobierania emerytury – wprowadzona zosta∏a zasada wyp∏aty pó∏tora Êwiadczenia: pe∏na renta inwalidy wojennego +
po∏owa emerytury publicznego transportu kolejowego i autobusowego,
które uleg∏y zmniejszeniu w 2001 r., 3) stworzenia warunków umo˝liwiajàcych realizacj´ uprawnieƒ inwalidów wojennym do zni˝ek z tytu∏u op∏acania sk∏adki na obowiàzkowe ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci cywilnej
posiadaczy pojazdów samochodowych lub na dobrowolne ubezpieczenie
takich pojazdów, jak te˝ przys∏ugujàcych kombatantom zni˝ek z tytu∏u
op∏acania sk∏adki na obowiàzkowe ubezpieczenie. W stanie obowiàzujàcym przed wejÊciem w ˝ycie przepisów ustawy zmieniajàcej z dnia
11.10.2002 r. osoby, które zosta∏y zaliczone do jednej z grup inwalidów
w zwiàzku z pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3 i art. 4
ust. 1 ustawy o kombatantach, mog∏y korzystaç z uprawnienia do zni˝ki
z tytu∏u op∏aconej sk∏adki na obowiàzkowe ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy pojazdów samochodowych lub na dobrowolne
ubezpieczenie casco pojazdów samochodowych na podstawie przepisów
rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawach
niektórych ulg przys∏ugujàcych inwalidom wojennym i wojskowym, albo
mog∏y skorzystaç ze zni˝ki z tytu∏u op∏aconej sk∏adki na ubezpieczenie
obowiàzkowe pojazdów samochodowych na podstawie przepisów ustawy
o kombatantach oraz niektórych osobach b´dàcych ofiarami represji wojennych oraz okresu powojennego. Obecnie osoby te nie sà uprawnione
do refundacji sk∏adki na obowiàzkowe ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci
cywilnej posiadaczy pojazdów samochodowych lub na dobrowolne ubezpieczenie casco pojazdów samochodowych na podstawie przepisów art.
23b ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich
rodzin. Ale osoby te uprawnione sà do dodatku kompensacyjnego, który
zosta∏ wprowadzony w przepisach ustawy o kombatantach przepisami
ustawy zmieniajàcej z dnia 11.10.2002 r. Wprowadzony dodatek kompensacyjny stanowi 15% dodatku kombatanckiego. Dodatkiem tym zosta∏y zastàpione przys∏ugujàce dotychczas niektóre zni˝ki i ulgi, takie
jak: zni˝ka w wysokoÊci 10% ceny zakupu od Skarbu Paƒstwa lub gminy
lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na w∏asnoÊç, zwolnienie
z abonamentowych op∏at telewizyjnych i radiowych, z op∏at za 20 telefonicznych jednostek licznikowych miesi´cznie oraz 50% ulga za abonament telefoniczny, jak te˝ przys∏ugujàca ulga w op∏atach rejestracyjnych
od pojazdów samochodowych oraz 50% zni˝ki w op∏acaniu sk∏adek na
ubezpieczenie obowiàzkowe pojazdów samochodowych. Je˝eli chodzi
o zni˝k´ w wysokoÊci 10% ceny zakupu od Skarbu Paƒstwa lub gminy
lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na w∏asnoÊç, to ze zni˝ki

Prawo do zabezpieczenia spo∏ecznego

135

tej korzysta∏y jedynie nieliczne osoby lepiej sytuowane. Do czasu zastàpienia tej zni˝ki zanotowano kilka ˝àdaƒ refundacji powy˝szej zni˝ki ze
strony gmin, co wskazywa∏o ˝e zni˝ka ta stosowana by∏a sporadycznie.
Gdy chodzi o zwolnienie z abonamentowych op∏at telewizyjnych i radiowych, to likwidacja tego zwolnienia zosta∏a uzasadniona faktem, i˝ ze
zwolnieƒ tych korzysta∏o 59,2% uprawnionych. Ponadto zgodnie osoby
przekraczajàce 75 lat sà uprawnione do zwolnienia z tych op∏at z mocy
prawa, a osobom b´dàcym inwalidami wojennymi przys∏uguje ustawowe
zwolnienie z op∏at abonamentowych za u˝ywanie odbiorników radiowych
i telewizyjnych. Ârodowisko kombatantów w ciàgu najbli˝szych kilku lat
w wi´kszoÊci zostanie zwolnione z wymienionych op∏at z uwagi na osiàgni´cie wskazanego wieku. Rezygnacja z dotychczasowej zni˝ki dotyczàcej
op∏at za 20 telefonicznych jednostek licznikowych miesi´cznie oraz 50%
ulgi za abonament telefoniczny konieczna by∏a ze wzgl´du na brak podstaw prawnych do wzywania osób zainteresowanych do corocznego
przedstawiania operatorowi telekomunikacyjnemu odpowiednich dokumentów i wià˝àcy si´ z tym problem weryfikacji takich uprawnieƒ. Sytuacja ta nara˝a∏a Paƒstwowy Fundusz Kombatantów na powa˝ne straty.
Zdaniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej wprowadzenie
rozwiàzaƒ dotyczàcych dodatku kompensacyjnego sprzyja realizacji zasady sprawiedliwoÊci spo∏ecznej, gdy˝ wszyscy uprawnieni otrzymujà ten
dodatek. Pomoc w postaci dodatku kompensacyjnego wreszcie trafia tak˝e do osób mieszkajàcych w ma∏ych oÊrodkach, na wsiach, do osób o niskim statusie materialnym, stanowiàc dodatkowe wsparcie finansowe.
Dodatek ten jest wyp∏acany miesi´cznie w wysokoÊci 21,53 z∏, obok dodatku kombatanckiego w wysokoÊci 143,53 z∏. i rycza∏tu energetycznego
w wysokoÊci 97,43 z∏. Ponadto dodatek ten, tak samo jak dodatek kombatancki i rycza∏t energetyczny, nie jest opodatkowany podatkiem dochodowym.. Z dalszych wyjaÊnieƒ tego Ministra wynika∏o, ˝e u podstaw podj´cia nowej regulacji w sprawie dokumentowania uprawnieƒ inwalidów
wojennych i osób represjonowanych le˝a∏a potrzeba wdro˝enia przepisów
art. 170 ustawy z 6.02.1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Na podstawie tego przepisu z dniem 1.01.1999 r. utraci∏ moc w zakresie prawa do bezp∏atnych leków art. 13 ustawy o ziw i art. 12 ustawy
„kombatanckiej”. Stosownie do przepisów ustawy z 23.01.2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ, w której utrzymano rozwiàzania zawarte w tym zakresie w ustawie z 6.02.1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, osoby represjonowane (kombatanci, którzy zostali
zaliczeni do jednej z grup inwalidów na skutek inwalidztwa pozostajàcego
w zwiàzku z pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3 i art. 4 ust.
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1 ustawy o kombatantach), posiadajàce uprawnienia przewidziane
w ustawie o ziw nie sà inwalidami wojennymi (wojskowymi) w rozumieniu
art. 6-8 lub art. 30 ustawy o ziw. W zwiàzku z tym nie majà prawa do
bezp∏atnych Êwiadczeƒ zdrowotnych, w tym leków. Wobec takiego stanowiska, w zwiàzku trwajàcymi pracami nad rzàdowym projektem ustawy
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych (druk nr 2976), Rzecznik wystàpi∏ do Przewodniczàcej Sejmowej Komisji Zdrowia419 z wnioskiem o wprowadzenie rozwiàzania, zapewniajàcego osobom represjonowanym utrzymanie prawa do bezp∏atnych leków.
Zdaniem Rzecznika mo˝na mieç uzasadnione wàtpliwoÊci, czy wynikajàca
z art. 19 Konstytucji, specjalna opieka paƒstwa nad weteranami walk
o niepodleg∏oÊç, a zw∏aszcza inwalidami wojennymi pozwala na wprowadzenie tak licznych ograniczeƒ w zakresie realizowanego ju˝ modelu tej
opieki. Uprawnienia te powinny mieç charakter trwa∏y, a paƒstwo powinno powstrzymaç si´ równie˝ od ograniczania rozwiàzaƒ ju˝ wprowadzonych, a tym bardziej ingerowaç w uprawnienia ju˝ nabyte. Potwierdza to
stanowisko, mi´dzy innymi, wyrok Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia 9
marca 2004 r.420 Ostatecznie przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków
publicznych421 potwierdzone zosta∏o prawo inwalidów wojennych, ich
ma∏˝onków pozostajàcych na ich wy∏àcznym utrzymaniu oraz wdów
i wdowców po poleg∏ych ˝o∏nierzach i zmar∏ych inwalidach wojennych
uprawnionych do renty rodzinnej do bezp∏atnego zaopatrzenia w leki. Ponadto inwalidom wojennym i wojskowym przys∏uguje prawo do bezp∏atnych wyrobów medycznych. Zgodnie z tymi przepisami równie˝ osobom
represjonowanym przys∏uguje prawo do bezp∏atnego zaopatrzenia w leki
oraz do bezp∏atnych wyrobów medycznych. W podsumowaniu mo˝na zatem stwierdziç, ˝e w wyniku ostatnio przeprowadzonych zmian ustawodawczych osoby represjonowane utraci∏y uprawnienia do ulgi w op∏atach
rejestracyjnych pojazdów samochodowych oraz 50% zni˝k´ w op∏atach
sk∏adek na ubezpieczenie obowiàzkowe pojazdów samochodowych, natomiast cz∏onkowie rodzin osób represjonowanych prawo do bezp∏atnych
leków. Zmiana standardu opieki paƒstwa nad weteranami walk o niepodleg∏oÊç wynika∏a z ograniczonych mo˝liwoÊci paƒstwa i dotyczy∏a przede
wszystkim takich ulg, które przys∏ugiwa∏y nie tylko kombatantom, ale
i innym podmiotom. W ocenie Rzecznika zakres ostatnio wprowadzonych
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odst´pstw od rozwiàzaƒ ju˝ wprowadzonych nie jest jednak na tyle szeroki, aby w tym wypadku mo˝na by∏o mówiç o naruszeniu prawa weteranów walk o niepodleg∏oÊç do szczególnej opieki ze strony paƒstwa, o których mowa w art. 19 Konstytucji. Z tego wzgl´du Rzecznik poinformowa∏
skar˝àcych, ˝e nie wystàpi z odpowiednim wnioskiem do Trybuna∏u Konstytucyjnego.

F. Âwiadczenia rodzinne i pomoc spo∏eczna
1. Zasady ustalania kryterium dochodowego
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o Êwiadczeniach rodzinnych422
oraz ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej423 przewiduje
ustalanie prawa do Êwiadczeƒ w oparciu o kryterium dochodowe. Zdaniem Rzecznika taki sposób wyznaczania dochodu wobec osób rozliczajàcych si´ z podatku na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r.
o zrycza∏towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiàganych przez osoby fizyczne424 nie pozostaje w bezpoÊrednim zwiàzku
z celem i zasadniczà treÊcià przepisów ustawy o Êwiadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy spo∏ecznej i prowadzi do naruszenia konstytucyjnych zasad równoÊci i sprawiedliwoÊci spo∏ecznej oraz pozostaje
w sprzecznoÊci z art. 71 ust. 1 Konstytucji. Wyst´pujàc do Ministra Polityki Spo∏ecznej z wnioskiem o dokonanie odpowiednich zmian zakwestionowanych przepisów425 Rzecznik przypomnia∏ stanowisko Trybuna∏u
Konstytucyjnego, sformu∏owane przy okazji rozpatrywania jego wniosków
w podobnych sprawach. Zgodnie z tym stanowiskiem pomoc socjalna
udzielana ze strony w∏adz publicznych rodzinom, znajdujàcym si´
w trudnej sytuacji materialnej i spo∏ecznej musi mieç szczególny charakter, a przyj´ta konstrukcja ustalania dochodu nie mo˝e prowadziç do
pozbawienia osób biednych prawa do nale˝nego wsparcia tylko z tego powodu, ˝e êród∏em ich dochodów jest dzia∏alnoÊç zarobkowa uniemo˝liwiajàca zweryfikowanie rzeczywistych dochodów426.W odpowiedzi427 Minister
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RPO-457620-III/03 z 6.07.2004 r.
K 12/02, OTK ZU Nr 3A/2004, poz. 19.
Dz.U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.
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Dz.U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.
Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm. Zgodnie z przepisami ustawy o Êwiadczeniach rodzinnych ustalenie prawa do Êwiadczeƒ wymaga do∏àczenia do wniosku zaÊwiadczenia o dochodzie podlegajàcym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zaÊwiadczeƒ lub oÊwiadczeƒ dokumentujàcych
wysokoÊç innych dochodów.
Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.
RPO-474765-III/04 z 21.05.2004 r.
Por. wyrok z 18.01.2000 r., K. 17/99, OTK ZU Nr 1/2000, poz. 4, wyrok
z 15.10.2001 r., K. 12/01, OTK ZU Nr 7/2001, poz. 213.
Pismo z 29.06.2004 r.

138

INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2004

Prawo do zabezpieczenia spo∏ecznego

139

Polityki Spo∏ecznej nie podzieli∏ zarzutów o braku zwiàzku przyj´tych rozwiàzaƒ z celem i zasadniczà treÊcià przepisów ustawy o Êwiadczeniach
rodzinnych. Ustalajàc w tej ustawie dochód rodziny odwo∏ano si´ do
przepisów z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych. W Êlad za
tym, podobnie jak to jest w systemie podatkowym, przyj´to odmienne zasady badania dochodów w stosunku do osób opodatkowanych wed∏ug
zasad ogólnych (gdzie badany jest dochód) oraz w stosunku do osób opodatkowanych wed∏ug zasad zrycza∏towanych (gdzie badany jest przychód
a nie dochód). Z uwagi na fakt, i˝ w przypadku osób rozliczajàcych si´
podatkiem ustalanym wed∏ug form zrycza∏towanych, nie ma ewidencji
dochodów, osoby ubiegajàce si´ o Êwiadczenia rodzinne sk∏adajà tylko
oÊwiadczenie w tej sprawie. Aby by∏o ono porównywalne z kategorià dochodów zaÊwiadczanych przez pozosta∏ych wnioskodawców o Êwiadczenia
rodzinne, obj´tych przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, z inicjatywy Ministerstwa Finansów zamieszczono w ustawie o Êwiadczeniach rodzinnych przepis ograniczajàcy
dowolnoÊç w oÊwiadczanych kwotach, która rodzi∏aby ryzyko nieuzasadnionego wy∏udzania Êwiadczeƒ. Tym samym uwzgl´dniono indywidualnà
sytuacj´ ka˝dej osoby zainteresowanej, co jest istotnym walorem tego
rozwiàzania. Natomiast art. 8 ust. 5 pkt 2 ustawy o pomocy spo∏ecznej
dotyczy jedynie ustalania dochodu z dzia∏alnoÊci opodatkowanej na zasadach okreÊlonych w przepisach o zrycza∏towanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiàganych przez osoby fizyczne. Taka forma
opodatkowania jest kwestià wyboru podatnika (art. 9a ust. 1 w zwiàzku
z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych428), który kalkulujàc op∏acalnoÊç prowadzonej
dzia∏alnoÊci decyduje si´ na stosowanie formy zrycza∏towanej. Osoba prowadzàca dzia∏alnoÊç gospodarczà ma wybór w kwestii wysokoÊci sk∏adek
p∏aconych do ZUS, które jednak nie mogà byç ni˝sze ni˝ pewne minimum okreÊlone ustawowo. W zwiàzku z tak przyj´tà konstrukcjà op∏acania sk∏adek osoby uzyskujàce wysoki przychód mogà op∏acaç wy˝sze
sk∏adki, natomiast inne osoby mogà op∏acaç sk∏adki od najni˝szej podstawy, w konsekwencji wysokoÊç przysz∏ych Êwiadczeƒ emerytalno-rentowych b´dzie si´ ró˝niç. Âwiadczenia z pomocy spo∏ecznej skierowane sà
w pierwszej kolejnoÊci do osób najubo˝szych. Art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy spo∏ecznej okreÊla jej cele. Jest ona instytucjà polityki spo∏ecznej
paƒstwa, majàcà na celu umo˝liwienie osobom i rodzinom przezwyci´˝anie trudnych sytuacji ˝yciowych, których nie sà one w stanie pokonaç,

wykorzystujàc w∏asne uprawnienia, zasoby i mo˝liwoÊci. Od dnia 1 maja
2004 r. w systemie pomocy spo∏ecznej zasz∏y daleko idàce zmiany. Cz´Êç
Êwiadczeƒ obligatoryjnych, z których do tej pory korzysta∏y rodziny osób
prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà (przede wszystkim zasi∏ek sta∏y)
przesz∏a do systemu Êwiadczeƒ rodzinnych. Obecnie wi´c pomoc spo∏eczna jest ostatnim ogniwem w systemie zabezpieczenia spo∏ecznego, ma
objàç osoby i rodziny znajdujàce si´ w ci´˝kiej sytuacji ze wzgl´du na wykazywanà bezradnoÊç w radzeniu sobie z problemami ˝yciowymi, osoby
niepe∏nosprawne, wymagajàce opieki ze wzgl´du na wiek i stan zdrowia.
Mimo tak okreÊlonych celów pomocy spo∏ecznej ustawa nie wy∏àcza osób
prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà z kr´gu osób uprawnionych do
pomocy spo∏ecznej. Nale˝a∏o jednak w stosunku do tych osób okreÊliç jasne i precyzyjne zasady ustalania dochodu. Przedstawione w tej sprawie
wyjaÊnienia nie rozwia∏y wàtpliwoÊci Rzecznika w zakresie konstytucyjnoÊci zasad ustalania dochodu wobec osób rozliczajàcych si´ z podatku
w formie zrycza∏towanej.
2. Uprawnienia z tytu∏u sprawowania opieki nad dzieckiem
Rzecznik przedstawi∏ Ministrowi Polityki Spo∏ecznej problem zró˝nicowania uprawnieƒ do pomocy ze strony Paƒstwa wobec osób sprawujàcych osobistà opiek´ nad dzieckiem w zale˝noÊci od tego, czy podmiotem
tych uprawnieƒ jest osoba b´dàca pracownikiem, czy te˝ osoba prowadzàca dzia∏alnoÊç gospodarczà429. Rzecznik oczekuje na przedstawienie
przez Ministra Polityki Spo∏ecznej stanowiska w tej sprawie.
3. Zasi∏ek rodzinny na dziecko uczàce si´ w szkole wy˝szej
W nap∏ywajàcych do Rzecznika skargach na rozwiàzanie, wprowadzone przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o Êwiadczeniach
rodzinnych430, podnoszony jest problem ograniczenia prawa do zasi∏ku
rodzinnego na pe∏nosprawne dziecko w wieku powy˝ej 18 roku ˝ycia, pobierajàce nauk´ w szkole wy˝szej. Brak prawa do zasi∏ku rodzinnego
w Êwietle przepisów ustawy przek∏ada si´ automatycznie na brak prawa
do dodatków do zasi∏ku rodzinnego, w tym równie˝ dodatku z tytu∏u samotnego wychowywania dziecka, który zastàpi∏ Êwiadczenia finansowane
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Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.
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RPO-488355-III/04 z 7.12.2004 r. Przes∏ankà prawa do urlopu wychowawczego jest pozostawanie w stosunku pracy i posiadanie co najmniej szeÊciomiesi´cznego okresu zatrudnienia. Urlop ten nie przys∏uguje osobie prowadzàcej
dzia∏alnoÊç gospodarczà, a tak˝e osobie wspó∏pracujàcej przy prowadzeniu takiej dzia∏alnoÊci. Ograniczenie to rodzi jednak dalsze skutki w sferze uprawnieƒ do Êwiadczeƒ z ubezpieczenia spo∏ecznego i w∏aÊnie ta kwestia jest przedmiotem wystàpienia.
Dz.U. Nr 28, poz. 2255 ze zm.
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z funduszu alimentacyjnego. Na skutek takiej regulacji osoby pobierajàce
dotychczas Êwiadczenia z funduszu alimentacyjnego, niezale˝nego od zasi∏ku rodzinnego okreÊlonego w ustawie z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasi∏kach rodzinnych, piel´gnacyjnych i wychowawczych431, znalaz∏y si´ w sytuacji braku Êrodków do ˝ycia. Z analizy nap∏ywajàcych skarg wynika
ponadto, ˝e wiele osób z tego grona stoi przed koniecznoÊcià podj´cia
bardzo trudnej decyzji o przerwaniu nauki. W przysz∏oÊci takie osoby,
jako nie posiadajàce wysokich kwalifikacji, mogà znaleêç si´ na rynku
pracy w szczególnie trudnej sytuacji. Wówczas jako osoby bezrobotne
wymagaç b´dà wsparcia innymi Êwiadczeniami finansowymi z bud˝etu
paƒstwa. Rzecznik wystàpi∏ do Ministra Polityki Spo∏ecznej, z proÊbà
o wyra˝enie stanowiska w sprawie mo˝liwoÊci rozwiàzania tego problemu
w ramach prac nad zmianà ustawy o Êwiadczeniach rodzinnych432.
W udzielonej odpowiedzi Minister433 podkreÊli∏, ˝e studenci na podstawie
obecnie obowiàzujàcego stanu prawnego mogà korzystaç z ró˝nego typu
form pomocy paƒstwa. W koƒcowym stadium znajdujà si´ prace nad
ustawà o szkolnictwie wy˝szym, ustawà o wy˝szych szko∏ach zawodowych, ustawà o po˝yczkach i kredytach studenckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw, gdzie przyjmuje si´ kryteria dochodowe okreÊlone
w ustawie o Êwiadczeniach rodzinnych, jako uprawniajàce studenta do
pomocy socjalnej. Ustawy te znacznie rozszerzajà kràg osób uprawnionych i zakres nale˝nej studentom pomocy. Ponadto obecnie opracowywane sà programy pomocy uczniom studentom wspó∏finansowane z bud˝etu paƒstwa i Êrodków unijnych dla m∏odzie˝y ze Êrodowisk wiejskich.
Ten stan rzeczy leg∏ u podstaw nie przyznania w ustawie o Êwiadczeniach
rodzinnych prawa do zasi∏ku rodzinnego dla m∏odzie˝y studiujàcej na
wy˝szych uczelniach. Prawa tego osoby studiujàce nie posiada∏y równie˝
w poprzednim stanie prawnym. Ani zasi∏ki rodzinne przyznawane na
podstawie ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasi∏kach rodzinnych, piel´gnacyjnych i wychowawczych, ani Êwiadczenia pieni´˝ne realizowane
zgodnie z ustawà z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym, nie
by∏y kierowane do tej grupy osób. JednoczeÊnie zwrócono uwag´, ˝e granica wieku uprawniajàca do Êwiadczeƒ rodzinnych zosta∏a podniesiona
w stosunku do dotychczas obowiàzujàcych rozwiàzaƒ dotyczàcych zasi∏ków rodzinnych z 20 lat na 21 lat, co pozwala m∏odzie˝y uczàcej si´ bez
przeszkód zakoƒczyç nauk´ w szkole. Wskazaç nale˝y, ˝e Trybuna∏ Kon-
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Dz.U. z 1998 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.
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stytucyjny uzna∏, ˝e zasi∏ki rodzinne dla rodziców doros∏ych dzieci sà rozwiàzaniem dalekim od promowania wysi∏ków na rzecz poprawy wyników
w nauce, samodzielnoÊci i zaradnoÊci. W∏aÊciwym instrumentem pomocy
paƒstwa dla uczàcej si´ i studiujàcej m∏odzie˝y jest system stypendialny,
który Êwiadczenia stypendialne kieruje bezpoÊrednio do ràk uprawnionego studenta434. W orzeczeniu tym Trybuna∏ podkreÊli∏, ˝e tworzàc systemy redystrybucyjne ustawodawca korzysta z w∏adztwa do kszta∏towania
norm prawnych. Granice swobody w korzystaniu z tego w∏adztwa wyznaczajà, jak w wypadku ka˝dej regulacji ustawowej, normy konstytucyjne.
Normy te pozostawiajà ustawodawcy znaczny zakres swobody co do kierunków, zakresu i form regulacji Êwiadczeƒ finansowanych z bud˝etu
paƒstwa, sk∏adajàcych si´ na system tzw. os∏ony socjalnej. W ocenie Trybuna∏u Konstytucyjnego socjalno-pomocowy charakter tych Êwiadczeƒ
pozwala ustawodawcy na okreÊlenie pe∏nego pu∏apu dojrza∏oÊci psychofizycznej i spo∏ecznej podopiecznego, po osiàgni´ciu którego mo˝na zak∏adaç wi´ksze szanse zdobywania Êrodków utrzymania na drodze w∏asnej
aktywnoÊci zainteresowanej osoby. Rzecznik nie stwierdza mo˝liwoÊci
skutecznego dzia∏ania w zakresie rozszerzenia uprawnieƒ do zasi∏ku rodzinnego na dzieci uczàce si´ w szkole wy˝szej.
4. Brak prawa do zasi∏ku rodzinnego na ma∏˝onka
Zarzàd G∏ówny Polskiego Zwiàzku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
przedstawi∏ Rzecznikowi problem zlikwidowania z dniem 1 maja 2004 r.
prawa do zasi∏ku rodzinnego dla ma∏˝onków435. W ocenie Zwiàzku zlikwidowanie prawa do zasi∏ku rodzinnego dla ma∏˝onków powoduje dalsze
ubo˝enie rodzin emeryckich w sytuacji rosnàcych kosztów utrzymania.
Pozbawienie prawa do zasi∏ków rodzinnych przek∏ada si´, zdaniem skar˝àcych, na utrat´ innych praw m.in. w zakresie ulgowych przejazdów
Êrodkami publicznego transportu zbiorowego. Rzecznik poprosi∏ Ministra
Polityki Spo∏ecznej o przedstawienie stanowiska w tej sprawie436. W odpowiedzi Minister potwierdzi∏437, ˝e zgodnie z obowiàzujàcà od 1 maja
2004 r. ustawà o Êwiadczeniach rodzinnych, zasi∏ek rodzinny przys∏uguje
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Orzeczenie Trybuna∏u Konstytucyjnego z 25.02.1997 r., K. 21/95, OTK z 1997
nr 1, poz. 7.
W poprzednio obowiàzujàcym stanie prawnym, ukszta∏towanym przepisami
ustawy z 1.12.1994 r. o zasi∏kach rodzinnych, piel´gnacyjnych i wychowawczych, zasi∏ek rodzinny przys∏ugiwa∏ na ma∏˝onka, je˝eli spe∏nia∏ jeden z nast´pujàcych warunków: 1) sprawowa∏ opiek´ nad dzieckiem, któremu przys∏ugiwa∏ zasi∏ek piel´gnacyjny, 2) ukoƒczy∏ 60 lat (kobieta) lub ukoƒczy∏ 65 lat
(m´˝czyzna), 3) by∏ niepe∏nosprawny w stopniu znacznym lub umiarkowanym.
RPO-482422-III/04 z 23.08.2004 r.
Pismo z 14.09.2004 r.
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wy∏àcznie na dziecko. Zasi∏ek rodzinny nie przys∏uguje na ma∏˝onka, bez
wzgl´du na to, czy opiekuje si´ dzieckiem niepe∏nosprawnym, czy sam
jest osobà starszà lub niepe∏nosprawnà. Ustawa przewiduje jednak, ˝e
ma∏˝onek opiekujàcy si´ dzieckiem niepe∏nosprawnym jest uprawniony
do Êwiadczenia piel´gnacyjnego, a ma∏˝onek niepe∏nosprawny oraz ma∏˝onek w zaawansowanym wieku (75 lat) do zasi∏ku piel´gnacyjnego. Ponadto wskaza∏, ˝e wobec zmiany stanu prawnego z dniem 1 maja 2004.,
przepis art. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do
ulgowych przejazdów Êrodkami publicznego transportu zbiorowego438 na
podstawie którego do dwóch przejazdów w ciàgu roku z ulgà 37% przy
przejazdach Êrodkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego
w pociàgach osobowych, pospiesznych i ekspresowych uprawnieni sà
emeryci i renciÊci oraz ich wspó∏ma∏˝onkowie, na którym pobierane sà
zasi∏ki rodzinne, jest przepisem „martwym” – na ma∏˝onków bowiem nie
sà ju˝ pobierane zasi∏ki rodzinne. Przepis ten wymaga zmiany i dostosowania do aktualnego stanu prawnego. Prawo do ulgowych przejazdów powinno zostaç uzale˝nione od spe∏nienia innych warunków ni˝ pobieranie
zasi∏ku rodzinnego na ma∏˝onka. W tym celu Ministerstwo Polityki Spo∏ecznej niezw∏ocznie podejmie rozmowy z Ministerstwem Infrastruktury
w celu zmiany brzmienia powy˝szego przepisu. Rzecznik b´dzie monitorowa∏ zmiany przepisów w tym zakresie.
5. Zasady prowadzenia egzekucji ze Êwiadczeƒ pieni´˝nych z pomocy
spo∏ecznej
Na tle wp∏ywajàcych skarg wy∏oni∏ si´ problem egzekucji ze Êwiadczeƒ
pieni´˝nych z pomocy spo∏ecznej nale˝noÊci z tytu∏u obowiàzku alimentacyjnego, którym Rzecznik zainteresowa∏ Ministra SprawiedliwoÊci oraz
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej439. WàtpliwoÊci Rzecznika wynikajà z tego, ˝e celem pomocy spo∏ecznej jest zaspokojenie
niezb´dnych potrzeb ˝yciowych a tak˝e umo˝liwienie bytowania w warunkach odpowiadajàcych godnoÊci cz∏owieka. Z konstytucyjnego okre438
439

Dz.U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 ze zm.
RPO-466155-III/04 z 23.03.2004 r. Jak wynika z jednej z takich skarg, skar˝àcemu przyznano zasi∏ek wyrównawczy w wysokoÊci 418 z∏ miesi´cznie. Jednak z uwagi na to, ˝e posiada on zad∏u˝enie w stosunku do funduszu alimentacyjnego nastàpi∏o zaj´cie zasi∏ku. W wyniku tego zasi∏ek wyp∏acany jest
w kwocie 167,20 z∏, natomiast kwota 250,80 z∏ przekazywana jest na konto
komornika sàdowego. Zgodnie z art. 831 § 1 pkt 2 Kpc sumy przyznane przez
Skarb Paƒstwa generalnie nie podlegajà egzekucji z wyjàtkiem w∏aÊnie egzekucji z tytu∏u obowiàzku alimentacyjnego. W Êwietle zaÊ art. 1083 § 1 Kpc dochody te podlegajà egzekucji na zaspokojenie do trzech piàtych cz´Êci. Dzia∏anie komornika w tej sprawie jest zgodne z przepisami i z tego wzgl´du sàd postanowieniem oddali∏ skarg´ na czynnoÊci komornika.
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Êlenia godnoÊci ludzkiej jako zasady przewodniej statusu jednostki wynika w szczególnoÊci, ˝e konkretne prawa i wolnoÊci muszà byç stosowane
w taki sposób, aby s∏u˝y∏y jej realizacji. Obowiàzek poszanowania
i ochrony godnoÊci na∏o˝ony zosta∏ na w∏adze publiczne, których dzia∏ania nie mogà prowadziç do tworzenia sytuacji prawnych lub faktycznych
odbierajàcych jednostce poczucie godnoÊci. W wyroku z dnia 4 kwietnia
2001 r. Trybuna∏ Konstytucyjny stwierdzi∏, ˝e „przes∏ankà tak rozumianej godnoÊci cz∏owieka jest mi´dzy innymi istnienie pewnego minimum
materialnego, zapewniajàcego jednostce mo˝liwoÊci funkcjonowania
w spo∏eczeƒstwie oraz stworzenie ka˝demu cz∏owiekowi szans na pe∏ny
rozwój osobowoÊci w otaczajàcym go Êrodowisku kulturowym i cywilizacyjnym”440. Zapewnienie odpowiedniego poziomu ˝ycia obywatelom, którzy utracili lub doznali ograniczenia zdolnoÊci do pracy lub zostali obcià˝eni nadmiernymi kosztami utrzymania rodziny odbywa si´ poprzez zabezpieczenie spo∏eczne, w tym poprzez Êwiadczenia pieni´˝ne z systemu
pomocy spo∏ecznej. Poglàd, ˝e rodzic powinien dzieliç si´ z dzieckiem
skromnym dochodem jest zgodny z utrwalonym orzecznictwem. Sàd Najwy˝szy w uchwale pe∏nego sk∏adu Izby Cywilnej z dnia 9 czerwca
1976 r.441 wskaza∏, ˝e rodzice muszà podzieliç si´ z dzieckiem nawet
najmniejszymi dochodami. Przepis art. 135 § 1 Kro uzale˝nia zakres
Êwiadczeƒ alimentacyjnych nie tylko od usprawiedliwionych potrzeb
uprawnionego, ale tak˝e od zarobkowych i majàtkowych mo˝liwoÊci zobowiàzanego. Przy ocenie tego przepisu oraz art. 138 Kro nie mo˝na jednak
abstrahowaç od obowiàzków wynikajàcych z innych przepisów. Art. 96
Kro nak∏ada na rodziców obowiàzek troski o fizyczny i duchowy rozwój
dziecka, zaÊ wedle art. 133 § 1 Kro rodzice obowiàzani sà do Êwiadczeƒ
alimentacyjnych wzgl´dem dziecka, które nie jest w stanie utrzymaç si´
samodzielnie tak˝e wtedy, gdy nie znajduje si´ w niedostatku. Jednak˝e
pozostajàca po przeprowadzeniu egzekucji w Êwietle art. 831 § 1 pkt 2
i art. 1083 § 1 Kpc kwota do dyspozycji osoby pobierajàcej Êwiadczenie
pieni´˝ne z pomocy spo∏ecznej w postaci zasi∏ku sta∏ego wyrównawczego
powoduje, ˝e taka osoba zostaje pozbawiona w aktualnych warunkach
niezb´dnej ochrony egzystencji biologicznej, w∏aÊnie owego prawa zapewniajàcego pewne minimum materialne. Prowadzi to zatem do sytuacji,
w której faktyczny rozmiar Êwiadczenia przestaje byç odpowiedni do okolicznoÊci, które uzasadnia∏y udzielenie pomocy spo∏ecznej. W odpowiedzi
Minister SprawiedliwoÊci wskaza∏ ˝e orzekajàc o alimentach sàd bierze za
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podstaw´ rozstrzygni´cia potrzeby uprawnionego oraz zarobkowe i majàtkowe mo˝liwoÊci zobowiàzanego wed∏ug stanu istniejàcego w dacie orzekania (art. 316 § 1 Kpc), ale zasàdza alimenty nie tylko wymagalne w dacie orzekania, lecz tak˝e alimenty na przysz∏oÊç. Przysz∏oÊç z regu∏y niesie za sobà zmiany, szczególnie w zakresie potrzeb ma∏oletnich dzieci,
a cz´sto tak˝e w zakresie zarobkowych i majàtkowych mo˝liwoÊci zobowiàzanych, dlatego w art. 138 Kro przewidziana zosta∏a mo˝liwoÊç zmiany zasàdzonych alimentów w razie zmiany stosunków442. Podobne stanowisko zajà∏ w swojej odpowiedzi Minister Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo∏ecznej443. W opinii Rzecznika nades∏ane wyjaÊnienia nie zawiera∏y
odpowiedzi na wszystkie wyst´pujàce w takich sprawach wàtpliwoÊci,
jednak aktualnie nie stwierdza si´ mo˝liwoÊci skutecznego podj´cia problemu zmiany zasad prowadzenia egzekucji ze Êwiadczeƒ pieni´˝nych
z pomocy spo∏ecznej.
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Pismo z 19.04.2004 r.
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9. Ochrona zdrowia
A. Funkcjonowanie systemu ubezpieczenia
zdrowotnego
Wp∏ywajàce do Rzecznika Praw Obywatelskich od poczàtku 2004 r.
skargi obywateli w sprawach dotyczàcych ochrony zdrowia, nacechowane by∏y du˝à nerwowoÊcià, wynikajàcà z niepewnoÊci co do mo˝liwoÊci
uzyskania niezb´dnych Êwiadczeƒ zdrowotnych w najbli˝szej przysz∏oÊci oraz dalszego rozwoju sytuacji w tym wzgl´dzie. Korespondencja ta
oraz sygna∏y p∏ynàce z organizacji obywatelskich oraz Êrodków masowej
informacji, wyraênie wskazywa∏y na systematyczne pogarszanie si´ poczucia bezpieczeƒstwa zdrowotnego w spo∏eczeƒstwie. SpoÊród przyczyn
tych niekorzystnych zjawisk wskazaç nale˝y przede wszystkim na toczàce si´ post´powanie przed Trybuna∏em Konstytucyjnym, zakoƒczone
wyrokiem og∏oszonym w styczniu 2004 r.444, stwierdzajàcym niekonstytucyjnoÊç podstawowej cz´Êci przepisów ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia445 oraz okreÊlajàcym utrat´
mocy tych przepisów z dniem 31 grudnia 2004 r. Na∏o˝y∏y si´ na to rozpowszechniajàce si´ opinie, i˝ z∏a kondycja finansowa cz´Êci publicznych zak∏adów opieki zdrowotnej, brak wystarczajàcych Êrodków na leczenie i utrzymanie pacjentów, spowodowaç mo˝e zaprzestanie dzia∏alnoÊci tych placówek. OkreÊlony wp∏yw na nastroje spo∏eczne wywiera∏y
doniesienia massmediów o ró˝nych zawirowaniach przy kontraktowaniu Êwiadczeƒ zdrowotnych na 2004 r., b´dàcych skutkiem sk∏onnoÊci
organów NFZ do narzucania Êwiadczeniodawcom mniej korzystnych
warunków kontraktów, ograniczania kontraktów z podmiotami spoza
regionu itp. Ponadto niepokój spo∏eczny budzi∏y sygna∏y dotyczàce realizacji ustaleƒ dokonanych mi´dzy Ministrem Zdrowia a lekarzami
z Porozumienia Zielonogórskiego, Êwiadczàce o zró˝nicowanym podejÊciu czy te˝ wr´cz ignorowaniu tych ustaleƒ przez Central´ i poszczególne wojewódzkie oddzia∏y NFZ. W sytuacji, jaka powsta∏a po przedmiotowym wyroku Trybuna∏u Konstytucyjnego, na plan pierwszy wysun´∏y si´ dwie kwestie o zasadniczym znaczeniu – potrzeba stworzenia
444
445

Z 7.01.2004 r. K 14/03.
Dz.U. Nr 45 poz. 391 ze zm.
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systemu ubezpieczeƒ zdrowotnych, zapewniajàcego racjonalne funkcjonowanie s∏u˝by zdrowia i gwarantujàcego realizacj´ prawa obywateli do
równego dost´pu do Êwiadczeƒ zdrowotnych, a tak˝e zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych spo∏eczeƒstwa w 2004 r., czyli w sytuacji przejÊciowej – w ramach niedoskona∏ych i uznanych za niekonstytucyjne przepisów prawa. Nowa ustawa o Êwiadczeniach zdrowotnych finansowanych
ze Êrodków publicznych446, powstajàca pod presjà czasu zwiàzanà
z okreÊleniem przez Trybuna∏ Konstytucyjny stosunkowo krótkiego terminu utraty mocy przepisów dotychczasowych, stworzy∏a swego rodzaju
model przejÊciowy, porzàdkujàc istotne elementy systemu finansowania
ochrony zdrowia, zdestabilizowanego w konsekwencji wadliwych rozwiàzaƒ systemowych.
W odniesieniu do zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych spo∏eczeƒstwa
w sytuacji przejÊciowej stwierdziç nale˝y, ˝e niemal od poczàtku
2004 r. pojawia∏y si´ ró˝ne zdarzenia, potwierdzajàce trafnoÊç stanowiska Trybuna∏u Konstytucyjnego o dysfunkcjonalnoÊci systemu ochrony
zdrowia opartego o finansowanie przez NFZ. W maju dosz∏o do konfliktu mi´dzy NFZ a szpitalami powiatowymi na tle zasad finansowania
Êwiadczeƒ zdrowotnych, uznanych przez Êwiadczeniodawców za krzywdzàce, ze wzgl´du na niedoszacowanie wartoÊci oraz limitowanie
iloÊciowe okreÊlonych procedur medycznych. Blisko 30 szpitali powiatowych z województwa lubelskiego i Êwi´tokrzyskiego wypowiedzia∏o
umowy z NFZ, zaÊ Zwiàzek Powiatów Polskich w imieniu organów za∏o˝ycielskich tych szpitali, zapowiada∏ rozszerzenie akcji. Rzecznik wystà446

Ustawa z 27.08.2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
Êrodków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135). W obecnym kszta∏cie ustawa
ta umo˝liwi∏a funkcjonowanie systemu finansowania ochrony zdrowia w 2005
r., dajàc czas na podj´cie dzia∏aƒ dla stworzenia racjonalnego i wydajnego
systemu ochrony zdrowia. O przejÊciowym, jedynie porzàdkujàcym charakterze regulacji przyj´tych w ustawie przesàdza przede wszystkim fakt, ˝e w ich
rezultacie nie powsta∏ jakoÊciowo nowy system finansowania ochrony zdrowia. Potwierdzajà to m. in. cyklicznie powtarzajàce si´, tak˝e w mijajàcym roku, trudnoÊci z finansowaniem Êwiadczeƒ zdrowotnych w ostatnim kwartale.
Nie zosta∏y stworzone mechanizmy umo˝liwiajàce pe∏ne urzeczywistnienie zasady „pieniàdz idzie za pacjentem”, w odniesieniu do finansowania Êwiadczeƒ
udzielanych osobom z terenu innych oddzia∏ów wojewódzkich Narodowego
Funduszu Zdrowia. Poza regulacjà pozostajà sprawy wykorzystania przez
Êwiadczeniodawców Êrodków finansowych, które pacjenci i ich rodziny sà
sk∏onni legalnie wydaç na leczenie (wspó∏finansowanie Êwiadczeƒ, dodatkowe
ubezpieczenia zdrowotne). Jednym ze skutków tej sytuacji zdaje si´ byç praktyka Êwiadczenia przez sektor prywatny dla osób dobrze sytuowanych nieskomplikowanych procedur zdrowotnych, zaÊ wykonywanie przez Êwiadczeniodawców publicznych procedur przypadków skomplikowanych i wysokonak∏adowych, co pog∏´bia k∏opoty finansowe.
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pi∏ w tej sprawie do Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Gospodarki
i Pracy, pe∏niàcego wówczas obowiàzki Ministra Zdrowia447 wskazujàc,
˝e niepewnoÊç co do tego, jak wyglàdaç b´dzie dost´p do Êwiadczeƒ medycznych po up∏ywie okresu wypowiedzenia umów, godzi w poczucie
bezpieczeƒstwa zdrowotnego obywateli, i tak znacznie ju˝ nadwàtlonego
po orzeczeniu przez Trybuna∏ Konstytucyjny niekonstytucyjnoÊci wi´kszoÊci przepisów ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ. W wystàpieniu do Prezesa Zwiàzku Powiatów Polskich, zach´cajàc do umiarkowania, Rzecznik wskaza∏ na odpowiedzialnoÊç w∏adz samorzàdowych
za sprawy ochrony zdrowia oraz pozostajàce w dyspozycji tych w∏adz
jako organów za∏o˝ycielskich publicznych zak∏adów opieki zdrowotnej
instrumenty nadzoru nad dzia∏alnoÊcià tych placówek m.in. w zakresie
gospodarki finansowej i prawid∏owoÊci gospodarowania mieniem. Po
wystàpieniu Rzecznika, konflikt zosta∏ za˝egnany. Na prze∏omie czerwca
i lipca 2004 r. zaistnia∏ jednak kolejny konflikt, zwiàzany z finansowaniem Êwiadczeƒ medycznych. By∏ on nast´pstwem nowej polityki NFZ,
polegajàcej na finansowaniu nie kosztów leczenia pacjentów, ale kosztów wykonanych w ramach tego leczenia procedur medycznych Za podstaw´ wyceny tych procedur przyj´to katalogi Êwiadczeƒ medycznych
opracowane przez NFZ. W praktyce pierwszego pó∏rocza okaza∏o si´, ˝e
suma kosztów procedur zastosowanych w leczeniu pacjenta, nie zawsze
dorównywa∏a kosztom leczenia pacjenta w poprzednim roku, z zastosowaniem tych samych procedur. Niekorzystne skutki nowej polityki, najbardziej odczu∏y kliniki i szpitale wysokospecjalistyczne, które otrzyma∏y mniej Êrodków finansowych ni˝ w poprzednim roku, choç leczy∏y wi´cej pacjentów. Cz´Êç szpitali zagrozi∏a wypowiedzeniem kontraktów
z NFZ, cz´Êç zaÊ, w tym dwie kliniki dzieci´ce z Warszawy, nie przed∏u˝y∏a kontraktów na drugie pó∏rocze. Podejmujàc interwencj´ w tej sprawie, w wystàpieniu do Ministra Zdrowia448 Rzecznik podkreÊli∏, ˝e sposób finansowania dzia∏alnoÊci klinik i szpitali powinien t´ dzia∏alnoÊç
umo˝liwiaç, a nie blokowaç – poprzez niedoszacowanie kosztów, generujàce zad∏u˝enie placówek, zaÊ przy podejmowaniu dzia∏aƒ zmierzajàcych do zdyscyplinowania i racjonalizacji wydatków, zwiàzanych
z leczeniem pacjentów, nie wolno zapominaç o tym˝e pacjencie – podmiocie, któremu Konstytucja w art. 68 zapewni∏a prawo do ochrony
zdrowia oraz zobowiàza∏a w∏adze publiczne do zapewnienia równego dost´pu do Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej finansowanej ze Êrodków publicz-
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RPO-474098-XII/04 z 25.05.2004 r.
RPO-478854-XII/04 z 6.07.2004 r. Odpowiedê Ministra Zdrowia z 1.09.2004 r.
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nych. W zwiàzku z tà interwencjà Narodowy Fundusz Zdrowia dokona∏
zmian w katalogach Êwiadczeƒ zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Ponadto w lecznictwie
szpitalnym wprowadzono szereg nowych procedur m.in. w dziedzinie
pediatrii, pulmonologii i kardiochirurgii oraz podwy˝szono wartoÊç
punktowà cz´Êci Êwiadczeƒ. Dopuszczono te˝ mo˝liwoÊç renegocjacji
umów zawartych ze Êwiadczeniodawcami.
Podobnie jak w latach poprzednich, w ostatnich miesiàcach 2004 r.,
limity zawarte w umowach mi´dzy organami NFZ a poszczególnymi zak∏adami opieki zdrowotnej wyczerpa∏y si´ lub by∏y na wyczerpaniu.
Brak Êrodków finansowych sprawi∏, ˝e szereg zak∏adów opieki zdrowotnej zawiesi∏o praktycznie swojà dzia∏alnoÊç. Planowane zabiegi przek∏adane by∏y na nast´pny rok, zaÊ limity przyj´ç przez lekarzy specjalistów
zosta∏y wyczerpane. Powsta∏a sytuacja, w której udzielanie Êwiadczeƒ
medycznych przez zak∏ady opieki zdrowotnej ponad zakontraktowane
limity powodowa∏o dalsze zad∏u˝anie tych zak∏adów, z drugiej zaÊ strony odmowy udzielania niezb´dnych Êwiadczeƒ pozostawa∏y w kolizji
z konstytucyjnymi gwarancjami ochrony zdrowia obywateli oraz narusza∏y prawa osób uprawnionych do korzystania ze Êwiadczeƒ zdrowotnych finansowanych ze Êrodków publicznych. Cz´Êç publicznych placówek ochrony zdrowia pod ró˝nymi pretekstami wprowadza odp∏atnoÊç
za Êwiadczenia udzielane osobom uprawnionym do bezp∏atnej opieki
medycznej. Budzi∏o to s∏uszne protesty uprawnionych, którzy mieli prawo do uzyskania nale˝nych im Êwiadczeƒ zdrowotnych na dotychczasowym poziomie i w ramach ubezpieczenia. Rzecznik Praw Obywatelskich
w ramach podj´tej interwencji zwróci∏ si´ do Ministra Zdrowia449 o informacje na temat przewidywanych dzia∏aƒ w celu zapewnienia niezb´dnego poziomu bezpieczeƒstwa zdrowotnego obywateli. Z uzyskanych wyjaÊnieƒ wynika, ˝e dzi´ki wy˝szemu ni˝ przewidywano sp∏ywowi
sk∏adek na ubezpieczenie zdrowotne, w 2004 r. zmieniano kilkakrotnie
plan finansowy NFZ, zwi´kszajàc Êrodki na finansowanie Êwiadczeƒ
zdrowotnych ∏àcznie o prawie 5%, w tym na lecznictwo szpitalne o blisko 12% w stosunku do pierwotnych za∏o˝eƒ. W ramach dzia∏aƒ doraênych, w grudniu 2004 r. rozdzielono mi´dzy oddzia∏y wojewódzkie NFZ
kwot´ 623 mln. z∏. z przeznaczeniem na sfinansowanie Êwiadczeƒ
zdrowotnych. Podj´te te˝ zosta∏y dzia∏ania o wymiarze d∏ugofalowym.
Opracowany zosta∏ raport: „Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce –

449

RPO-489694-XII/04 z 18.11.2003 r. Odpowiedê Ministra Zdrowia z 11.01.
2005 r.
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Zielona Ksi´ga”, umo˝liwiajàcy przejÊcie do kolejnego etapu naprawy
systemu ochrony zdrowia. Powo∏any te˝ zosta∏ specjalny zespó∏ w celu
opracowania propozycji dotyczàcych ogólnych warunków umów
o udzielenie Êwiadczeƒ zdrowotnych, w tym zasad finansowania tych
Êwiadczeƒ przez NFZ450.

B. Dost´p do Êwiadczeƒ z ubezpieczenia zdrowotnego
Dramatyczna sytuacja finansowa cz´Êci placówek s∏u˝by zdrowia, zad∏u˝enie tych placówek nierzadko w stopniu zagra˝ajàcym normalnemu
funkcjonowaniu, odbija∏o si´ niekorzystnie na dost´pnoÊci do Êwiadczeƒ
zdrowotnych oraz jakoÊci Êwiadczonych us∏ug. Problematyki tej dotyczy∏o ok. 40% ogólnej liczby skarg wp∏ywajàcych do Rzecznika w 2004 r.
z zakresu ochrony zdrowia. WÊród nich, najwi´kszà grup´ stanowi∏y
skargi na utrudniony dost´p (d∏ugie kolejki) do specjalistycznych Êwiadczeƒ medycznych udzielanych w szpitalach oraz lecznictwie otwartym,
w tym g∏ównie do Êwiadczeƒ wysokospecjalistycznych i wysokokosztowych, do lecznictwa uzdrowiskowego, do drogich procedur diagnostycznych, niektórych leków oraz przedmiotów ortopedycznych i leczniczych
Êrodków technicznych. Wi´kszoÊç tych spraw by∏a badana w trybie indywidualnym, w uzasadnionych wypadkach podejmowane by∏y stosowne
interwencje. Poczàwszy od wejÊcia w ˝ycie Konstytucji451, kolejni Rzecznicy Praw Obywatelskich upominali si´ o realizacj´ na∏o˝onego na w∏adze publiczne mocà art. 68 ust. 1 Konstytucji obowiàzku zapewnienia
obywatelom, niezale˝nie od ich sytuacji materialnej, równego dost´pu do
Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych
oraz okreÊlenia w ustawie zakresu i warunków udzielania tych Êwiadczeƒ. Konstytucja zobowiàzuje zatem do wydania ustawy, która b´dzie
okreÊla∏a nale˝ny obywatelom „zakres udzielania Êwiadczeƒ”, a wi´c to,
co powszechnie nazywa si´ „koszykiem” Êwiadczeƒ medycznych, co
w konsekwencji powinno prowadziç do ustalenia standardów leczenia
konkretnych schorzeƒ. Po raz kolejny sprawa ta podj´ta zosta∏a w lipcu
2004 r. w wystàpieniu skierowanym do Ministra Zdrowia452 w zwiàzku
z licznymi skargami pacjentów oraz Êwiadczeniodawców na odmow´ finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia procedur medycznych,
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Mocà zarzàdzenia Ministra Zdrowia z 13.09.2004 r. w sprawie powo∏ania Zespo∏u do spraw koordynacji i monitorowania wdra˝ania przepisów ustawy
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych
(Dz. Urz. MZ Nr 12 poz. 109 ze zm.).
Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483.
RPO-476888-XII/04 z 1.07.2004 r. Odpowiedê Ministra Zdrowia z 30.07.2004 r.
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które nie znalaz∏y si´ w uchwa∏ach Zarzàdu NFZ dotyczàcych warunków
przetargów na udzielanie Êwiadczeƒ zdrowotnych453. Wskazujàc na nie
uregulowanie w obowiàzujàcej wówczas ustawie o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ sprawy stworzenia „koszyka” Êwiadczeƒ nale˝nych
w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, Rzecznik zaakcentowa∏ wàtpliwoÊci dotyczàce oparcia finansowania opieki zdrowotnej o opracowane
przez urz´dników NFZ katalogi Êwiadczeƒ medycznych, okreÊlajàce warunki i zakres udzielania Êwiadczeƒ, a wi´c kreujàce de facto mocà „prawa powielaczowego” pozytywny „koszyk” Êwiadczeƒ finansowanych ze
Êrodków publicznych. PodkreÊli∏ ponadto, ˝e niezale˝nie od efektów, jakie przyniosà prace nad stworzeniem nowej ustawy o ubezpieczeniu
zdrowotnym, problemy zwiàzane z kontraktowaniem Êwiadczeƒ zdrowotnych i zwiàzanymi z tym procedurami nie zaniknà. Istnieje wi´c obawa,
˝e nawyki tworzenia powielaczowego prawa pozostanà, a luki w prawie
b´dà wype∏niane w sposób przypadkowy i niezgodny z Konstytucjà. Potwierdzeniem trafnoÊci tej obawy (przy odmiennej ocenie i stanowisku
Ministra Zdrowia wyra˝onym w odpowiedzi na wystàpienie), a równoczeÊnie – tymczasowego charakteru ustawy o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych, jest utrzymanie pod rzàdami nowej ustawy wprowadzonego prawem powielaczowym „pozytywnego koszyka” Êwiadczeƒ, a tak˝e kreowanie tà drogà przez NFZ standardów procedur medycznych.
Wspó∏finansowanie dzia∏alnoÊci zak∏adów opiekuƒczo-leczniczych
i piel´gnacyjno-opiekuƒczych jest jednà z form realizacji wynikajàcego
z art. 68 ust. 3 Konstytucji zobowiàzania w∏adz publicznych do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej osobom niepe∏nosprawnym i osobom w podesz∏ym wieku. Kolejnym przejawem regulowania prawa osób
ubezpieczonych do Êwiadczeƒ medycznych z pomocà „prawa powielaczowego”, zdajà si´ byç wprowadzone od poczàtku 2004 r. ograniczenia

453

Za∏àczniki pn. „Szczegó∏owe materia∏y informacyjne o przedmiocie post´powania
w sprawie zawierania umów o udzielanie Êwiadczeƒ zdrowotnych ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia ...” do uchwa∏y Nr 220/2003 Zarzàdu
NFZ z 25.09.2003 r. w sprawie og∏oszenia konkursu ofert na zawieranie umów
o udzielanie Êwiadczeƒ zdrowotnych od 1.01.2004 r. oraz okreÊlenia przedmiotu
konkursu ofert, warunków wymaganych od Êwiadczeniodawców oraz kryteriów
oceny spe∏niania tych warunków, zmienionej uchwa∏à Nr 226/2003
z 30.09.2003 r. Zarzàdu NFZ w sprawie zmiany uchwa∏y Nr 220/2003 Zarzàdu
NFZ z 25.09.2003 r. w sprawie og∏oszenia konkursu ofert na zawieranie umów
o udzielanie Êwiadczeƒ zdrowotnych od 1.01.2004 r. oraz okreÊlenia przedmiotu
konkursu ofert, warunków wymaganych od Êwiadczeniodawców oraz kryteriów
oceny spe∏niania tych warunków (publikowane na stronie internetowej NFZ).
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w dost´pie osób w podesz∏ym wieku do opieki d∏ugoterminowej. Wed∏ug
przyj´tych przez NFZ zasad, podstawà skierowania pacjenta do zak∏adów opiekuƒczo-leczniczych i piel´gnacyjno-opiekuƒczych jest, poza
spe∏nieniem wymagaƒ okreÊlonych w stosownym rozporzàdzeniu454, ocena pacjenta wed∏ug tzw. zmodyfikowanej skali Barthel. NFZ za∏o˝y∏ finansowanie Êwiadczenia jedynie tym pacjentom, którzy w tej skali sklasyfikowani zostali na poziomie od 0 do 40 punktów, zaÊ w przypadku
wy˝szej wartoÊci punktowej – zosta∏o ono uzale˝nione od indywidualnej
zgody organu NFZ. Ponadto ograniczono mo˝liwoÊç uzyskania omawianego Êwiadczenia przez pacjentów w terminalnej fazie choroby nowotworowej nowotworowej. OkreÊlono te˝ Êredni czas pobytu pacjenta w ZOL
i ZPO na 3 do 6 miesi´cy, z mo˝liwoÊcià przed∏u˝enia pobytu za zgodà
NFZ. Po wprowadzeniu powy˝szych zasad nie tylko w sprawach osób
ubiegajàcych si´ o przyj´cie, ale tak˝e ju˝ przebywajàcych w takich zak∏adach, do Rzecznika zwróci∏o si´ wielu pacjentów ZOL i ZPO – osób
w podesz∏ym wieku oraz o ograniczonych mo˝liwoÊciach samodzielnego
˝ycia – którym mocà stosownych aktów administracyjnych przyznano
do˝ywotnio prawo pobytu w tych placówkach. W zwiàzku z interwencjà
Rzecznika455 wyjaÊniono, ˝e pacjenci umieszczeni w ZOL i ZPO przed
1 stycznia 2004 r., korzystaç b´dà ze Êwiadczenia na dotychczasowych
zasadach. Opiek´ nad pacjentami ocenionymi powy˝ej 40 punktów
w skali Barthel, NFZ finansowaç b´dzie w ramach kontraktów na Êwiadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, piel´gniarki Êrodowiskowej oraz piel´gniarskiej opieki d∏ugoterminowej nad ob∏o˝nie i przewlekle chorymi przebywajàcymi w domu. Ponadto odr´bnie zakontraktowano Êwiadczenia udzielane pacjentom w terminalnej fazie choroby nowotworowej, w ramach opieki d∏ugoterminowej, w formie oddzia∏ów medycyny paliatywnej, hospicjum stacjonarnego, hospicjum domowego oraz
hospicjum domowego dla dzieci.
Znaczne zamieszanie w pierwszych tygodniach 2004 r. wywo∏a∏y wprowadzone przez Central´ NFZ nowe wymogi dotyczàce dokumentowania
uprawnieƒ do zni˝ki na zakup przedmiotów ortopedycznych, leczniczych
Êrodków technicznych i Êrodków pomocniczych. Osoby ubiegajàce si´ o taki zakup zobowiàzane by∏y wczeÊniej uzyskaç w wojewódzkim oddziale NFZ
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Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej z 30.12.1998 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zak∏adów opiekuƒczo-leczniczych
i piel´gnacyjno-opiekuƒczych oraz szczegó∏owych zasad ustalania odp∏atnoÊci
za pobyt w tych zak∏adach (Dz.U. Nr 166, poz. 1265).
RPO-472544-XII/04 z 20.06.2004 r. Odpowiedê Ministra Zdrowia z 30.07.
2004 r.
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specjalnà kart´, którà wype∏niaç mia∏ lekarz zlecajàcy korzystanie z tych
Êrodków, zaÊ potwierdzaç – apteka, w której dokonano zakupu. Wskutek
niedostosowania organizacji wydawania kart w niektórych oddzia∏ach NFZ
do rzeczywistej skali potrzeb, tworzy∏y si´ ogromne kolejki oczekujàcych,
w wi´kszoÊci osób w podesz∏ym wieku i niepe∏nosprawnych. Uznajàc, ˝e
taka sytuacja ra˝àco koliduje z zasadami dobrej administracji, Rzecznik
zwróci∏ si´ do Ministra Zdrowia456 o spowodowanie podj´cia niezb´dnych
kroków na rzecz usprawnienia organizacji przedsi´wzi´cia. Po interwencji,
wprowadzono niezb´dne zmiany, a przede wszystkim zwi´kszono liczb´
urz´dników wydajàcych dokumenty osobom uprawnionym.
Do Rzecznika zwrócili si´ Êwiadczeniodawcy, organizacje pozarzàdowe
dzia∏ajàce w obszarze ochrony zdrowia oraz zainteresowane osoby fizyczne, o pomoc w stworzeniu mo˝liwoÊci wspó∏uczestniczenia pacjentów
w kosztach leczenia z zastosowaniem m.in. protez, implantów, aparatów
ortodontycznych dla dzieci, poprzez zakup tych przedmiotów ze Êrodków
w∏asnych. Pacjenci chcàcy zaanga˝owaç w∏asne Êrodki finansowe na zakup protez lub implantów dla skrócenia czasu oczekiwania na leczenie,
obcià˝ani sà tak˝e pozosta∏ymi kosztami leczenia. W odpowiedzi na wystàpienie Rzecznika457 w tej sprawie, Prezes NFZ potwierdzi∏, ˝e mo˝liwoÊç wspó∏uczestniczenia pacjentów w kosztach Êwiadczeƒ zdrowotnych
z zastosowaniem np. endoprotez i implantów poprzez zakup tych˝e materia∏ów medycznych ze Êrodków w∏asnych, wiàza∏aby si´ z potrzebà zmian
przepisów ustawowych.
Pod wp∏ywem korespondencji od rodziców dzieci chorych na mukowiscydoz´ – jednà z najcz´Êciej wyst´pujàcych chorób przewlek∏ych, uwarunkowanych genetycznie, w zasadzie nieuleczalnà, o post´pujàcym przebiegu powodujàcym zmiany w uk∏adzie oddechowym i pokarmowym
dziecka – Rzecznik458 zwróci∏ si´ do Ministra Zdrowia z proÊbà o przeanalizowanie obecnych warunków hospitalizacji i finansowania leczenia dzieci i doros∏ych chorych na t´ chorob´, na tle mo˝liwoÊci i obowiàzków
w∏adz publicznych. W ramach terapii wymagane jest specjalistyczne leczenie i rehabilitacja oraz ciàg∏oÊç opieki medycznej. Natomiast refundacjà w ramach ubezpieczenia zdrowotnego obj´te sà tylko leki podstawowe. Na rodzicach zaÊ spoczywa g∏ówny ci´˝ar finansowania opieki nad
chorym dzieckiem, która wià˝e si´ z wysokimi kosztami. W niektórych
przypadkach prowadzi to do ograniczenia, a nawet zaniechania koniecz456

457
458

RPO-460424-XIII/03 z 12.01.2004r. Odpowiedê Ministra Zdrowia z 23.01.
2004 r.
RPO-462407-XII/04 z 20.04.2004 r. Odpowiedê Prezesa NFZ z 22.07.2004 r.
RPO-492614-XII/04 z 20.12.2004 r.
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nych i zalecanych dzia∏aƒ medycznych, a w efekcie do pogorszenia stanu
zdrowia chorego dziecka.
Po wejÊciu w ˝ycie ustawy o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych459, pojawi∏y si´ rozbie˝noÊci interpretacyjne, dotyczàce zakresu przedmiotowego kompetencji dyrektorów oddzia∏ów wojewódzkich NFZ do za∏atwiania spraw indywidualnych. Art.
109 ustawy, do spraw indywidualnych z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego zalicza sprawy dotyczàce obj´cia ubezpieczeniem zdrowotnym
i ustalenia prawa do Êwiadczeƒ. Rozbie˝noÊci w rozumieniu tej normy
dotyczà tego, czy pozwala ona, czy te˝ nie, na ustalenie w drodze indywidualnej decyzji – prawa do refundowania kosztów terapii lekami nie podlegajàcymi refundacji na zasadach okreÊlonych w ustawie oraz kosztów
procedur medycznych nie obj´tych umowami o udzielanie Êwiadczeƒ
zdrowotnych lub nie realizowanych w ramach programów zdrowotnych.
W swym wystàpieniu do Ministra Zdrowia460, Rzecznik opowiedzia∏ si´ za
przyj´ciem wyk∏adni, ˝e upowa˝nienie dotyczy nie tylko wydawania decyzji w sprawie obj´cia ubezpieczeniem dobrowolnym, ale równie˝ ustalenia
prawa do Êwiadczeƒ, w tym do Êwiadczeƒ ponadstandardowych i wysokokosztowych. RównoczeÊnie Rzecznik wskaza∏ na problem zakresu regulacji w drodze decyzji indywidualnych w sprawach, w których post´powanie wszcz´te zosta∏o przed datà wejÊcia ustawy w ˝ycie, a tak˝e w sprawach, w których terapia rozpocz´ta zosta∏a przed tà datà i zachodzi potrzeba jej kontynuowania. Minister Zdrowia podzieli∏ poglàd o potrzebie
rozpatrywania spraw sprzed wejÊcia w ˝ycie ustawy wed∏ug zasad dotychczasowych oraz przedstawi∏ szczegó∏owe wyjaÊnienia w tym wzgl´dzie. Zaprezentowa∏ natomiast odmienne stanowisko w sprawie wyk∏adni
przedmiotowego art. 109 ustawy uznajàc, ˝e w przepisie tym „nie wyst´pujà ju˝ wyrazy »w szczególnoÊci«, co zamyka mo˝liwoÊç stosowania rozszerzajàcej interpretacji polegajàcej na wydawaniu, w oparciu o ww. przepis, indywidualnych decyzji w sprawie refundacji leków.” W tej sprawie
Rzecznik rozwa˝a dalsze dzia∏ania.
Majàc na wzgl´dzie wàtpliwoÊci co do prawid∏owoÊci rozstrzygni´cia
decyzjà jednego z wojewódzkich organów NFZ, dotyczàcego odmowy refundacji kosztów leczenia pacjentki lekiem GLIVEC461, Rzecznik zdecydowa∏ o przystàpieniu do post´powania przed Sàdem Pracy i Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych. Post´powanie w toku.

459
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Z dniem 1.10.2004 r.
RPO-488714-XII/04 z 4.11.2004 r. Odpowiedê Ministra Zdrowia z 14.12.2004 r.
RPO-481551-XII/04 z 31.12.2004 r.
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C. Przestrzeganie praw pacjentów zak∏adów
opieki zdrowotnej
Podobnie jak w roku poprzednim, Rzecznik do priorytetów w swej dzia∏alnoÊci zaliczy∏ czuwanie nad przestrzeganiem praw pacjentów korzystajàcych ze Êwiadczeƒ medycznych w publicznych placówkach s∏u˝by zdrowia. Utrwalonà praktykà sta∏y si´ wizytacje szpitali i innych placówek
s∏u˝by zdrowia, b´dàcych samodzielnymi publicznymi zak∏adami opieki
zdrowotnej. Wizytacje te podejmowane by∏y jako planowe przedsi´wzi´cia
o charakterze kontrolnym i profilaktycznym, ale tak˝e jako przedsi´wzi´cia doraêne, inspirowane stosunkowo nielicznymi skargami pacjentów kierowanymi do Rzecznika462. Wnioski z przeprowadzonych wizytacji wskazujà, ˝e prawa pacjentów okreÊlone w stosownych aktach prawnych, sà na
ogó∏ respektowane. Pacjentom udost´pniana jest informacja o ich stanie
zdrowia. Przestrzegane jest prawo do wyra˝ania zgody (lub odmowy) na
udzielenie okreÊlonych Êwiadczeƒ zdrowotnych, po uzyskaniu odpowiedniej informacji o mo˝liwych konsekwencjach pozytywnej oraz odmownej
decyzji chorego. W wizytowanych placówkach nie stwierdzono przypadków
ani nie odnotowano skarg pacjentów na ra˝àce naruszenia prawa do intymnoÊci i poszanowania godnoÊci w czasie udzielania Êwiadczeƒ zdrowotnych, jakkolwiek problem ten podj´ty zosta∏ w kilku listach do Rzecznika.
Nie ograniczano prawa do kontaktów osobistych, telefonicznych lub korespondencyjnych z osobami z zewnàtrz. Zapewniono chorym opiek´ duszpasterskà oraz mo˝liwoÊç uczestnictwa w nabo˝eƒstwach. Odnotowywane
w toku wizytacji uchybienia by∏y przedmiotem wystàpieƒ do dyrekcji wizytowanych placówek oraz do organów za∏o˝ycielskich.
W toku wizytacji szpitali dla nerwowo i psychicznie chorych – obok problematyki praw pacjenta – szczególnà uwag´ zwracano na przestrzeganie
prawa i obowiàzujàcych procedur, dotyczàcych podj´cia leczenia bez zgody
pacjenta oraz stosowania w toku leczenia Êrodków przymusu bezpoÊredniego. W placówkach obj´tych wizytacjami, nie stwierdzono wymagajàcych
interwencji przypadków naruszenia obowiàzujàcych zasad przyjmowania
bez zgody pacjenta do leczenia. Natomiast zasadnicze wàtpliwoÊci co do
zgodnoÊci z prawem, budzi praktyka stosowana we wszystkich wizytowanych placówkach, dotyczàca Êrodka przymusu w postaci przytrzymania
oraz przymusowego stosowania leków. Wed∏ug wyjaÊnieƒ osób funkcyjnych
wizytowanych szpitali, przytrzymanie i przymusowe zastosowanie leków nie
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sà traktowane jako Êrodki przymusu bezpoÊredniego, a jako normalna procedura stosowana w leczeniu. Poszczególne przypadki nie znajdujà wi´c
stosownego odzwierciedlenia w dokumentacji medycznej, nie sà te˝ poddawane ocenie zasadnoÊci ich zastosowania. Przeprowadzone badania wykaza∏y tak˝e, i˝ w cz´Êci wizytowanych placówek dochodzi∏o do uchybieƒ
w stosowaniu standardów dotyczàcych unieruchomienia. Najcz´Êciej
stwierdzanym odst´pstwem od obowiàzujàcych zasad, by∏o niewystarczajàce dokumentowanie zlecenia zastosowania Êrodka przymusu, a zw∏aszcza
przed∏u˝ania czasu stosowania tego Êrodka. Odnotowano fakty podejmowania decyzji o zastosowania Êrodka przymusu na podstawie decyzji piel´gniarki, bez stosownego zapisu w dokumentacji medycznej, a nawet bez
obowiàzkowej weryfikacji tej decyzji przez lekarza. Informacje o stwierdzonych uchybieniach ka˝dorazowo przekazywane by∏y w∏aÊciwym miejscowo
sàdom opiekuƒczym, z proÊbà o podj´cie prawem przewidzianych dzia∏aƒ.
WÊród korespondencji wp∏ywajàcej do Rzecznika Praw Obywatelskich
w sprawach dotyczàcych sfery ochrony zdrowia, stosunkowo du˝y odsetek
skarg w 2004 r. (10%) dotyczy∏ b∏´dów w sztuce lekarskiej, bàdê te˝ naruszeƒ zasad etyki i deontologii lekarskiej oraz zwiàzanego z tym post´powania w sprawach odpowiedzialnoÊci zawodowej. Skargi pochodzi∏y nie tylko
od pacjentów lecz równie˝ od lekarzy skar˝àcych si´ na post´powanie
w sprawie odpowiedzialnoÊci zawodowej. Zarzuty dotyczy∏y przede wszystkim niezrozumia∏ej dla stron i poszkodowanych przewlek∏oÊci post´powania przed okr´gowymi rzecznikami odpowiedzialnoÊci zawodowej. Zjawiskiem doÊç powszechnym by∏o naruszanie obowiàzujàcej procedury463,
w myÊl której jedynie Naczelny Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
mo˝e przed∏u˝yç na czas oznaczony post´powanie, które nie zosta∏o zakoƒczone w ciàgu 3 miesi´cy, zaÊ Naczelny Sàd Lekarski – jeÊli nie zosta∏o
zakoƒczone w ciàgu 6 miesi´cy. Zdarza∏y si´ post´powania prowadzone
dwa a nawet trzy lata bez stosownego przed∏u˝enia. Ponad wszelkà miar´
w niektórych post´powaniach przed∏u˝ane by∏y czynnoÊci wst´pne, majàce na celu ocen´ wiarygodnoÊci informacji o przewinieniu z zakresu lekarskiej odpowiedzialnoÊci zawodowej. Nagminnie przy tym, skar˝àcy nie byli
informowani o fakcie i przyczynach przed∏u˝enia post´powania. Istotnym
problemem by∏a doÊç swobodna interpretacja nakazu odpowiedniego stosowania przepisów post´powania karnego464. Nakazu tego niektóre organy
463

462

W 2004 r. wp∏yn´∏o 58 skarg na naruszenia praw pacjentów placówek ochrony
zdrowia, w tym 33 dotyczàce osób leczonych w szpitalach dla nerwowo i psychicznie chorych.
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§ 28 rozporzàdzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej z 26.09.1990 r.
w sprawie post´powania w przedmiocie odpowiedzialnoÊci zawodowej lekarzy
(Dz.U. Nr 69, poz. 406).
Przepisy o post´powaniu w przedmiocie odpowiedzialnoÊci zawodowej lekarzy
odwo∏ujà si´ do kodeksu post´powania karnego w dwóch formach. Po pierwsze
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odpowiedzialnoÊci zawodowej w prowadzonym post´powaniu nie traktowa∏y stosowania norm wyprowadzanych z przepisów Kpk, dostosowanych do
specyfiki tego post´powania jako obowiàzku, ale dowolnego posi∏kowania
si´ tymi normami, popartego wyczuciem lub intuicjà. W skargach notowane by∏y tak˝e zarzuty stronniczoÊci rzeczników odpowiedzialnoÊci zawodowej i sàdów lekarskich, powodowanej solidarnoÊcià zawodowà wobec obwinionych lekarzy, niejednoznacznoÊci opinii bieg∏ych, które w toku post´powania interpretowane sà wy∏àcznie w jednà stron´. W niektórych post´powaniach w sprawach dotyczàcych odpowiedzialnoÊci za b∏àd w sztuce
lekarskiej, toczàcych si´ jednoczeÊnie przed organami odpowiedzialnoÊci
zawodowej lekarzy oraz organami prokuratury wyst´powa∏y bardzo ró˝niàce si´, czy wr´cz przeciwstawne opinie – ekspertyzy bieg∏ych. Wskazywano
te˝ na przypadki powo∏ywania bieg∏ych, zatrudnionych w tej samej jednostce organizacyjnej, co obwiniony lekarz, przy ograniczonych mo˝liwoÊciach wy∏àczenia takiego bieg∏ego, którego ekspertyza jest cz´sto koronnym dowodem w post´powaniu przeciwko koledze. Zdarza∏y si´ przypadki
odmawiania stronie wglàdu do akt sprawy mimo jednoznacznego zapisu
art. 156 § 2 Kpk. Nale˝y podkreÊliç, ˝e w obecnym stanie prawnym brak
jest przepisów, które pozwoli∏yby na odwo∏anie rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej bàdê wyciàgni´cia wobec niego innych konsekwencji
w zwiàzku z nagannym wykonywaniem swoich obowiàzków zwiàzanych
z ochronà interesu publicznego. Brak jest te˝ czytelnych mechanizmów
oraz instrumentów nadzoru instancyjnego nad tymi organami ze strony
Naczelnego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej. Zwracali si´ równie˝
do Rzecznika o pomoc pacjenci, którzy napotykali na utrudnienia w dost´pie do dokumentacji medycznej, niepomierne wyd∏u˝anie terminów
wydania ˝àdanych dokumentów, ˝àdania wygórowanych op∏at za sporzàdzenie i udost´pnienie wyciàgów, odpisów i kopii, a niejednokrotnie wr´cz
odmowy ich wydania mimo jednoznacznego obowiàzku w tej mierze.
W sprawach tych podejmowane by∏y interwencje w trybie indywidualnym.

D. Problemy pracowników ochrony zdrowia
W 2004 r. nie zmieni∏a si´ w istotnym stopniu sytuacja pracowników
ochrony zdrowia. W dalszym ciàgu z∏a sytuacja finansowa cz´Êci placócd. przypisu ze str. 155
w postaci klauzuli generalnej, zawartej w art. 57 ust. 1 ustawy o izbach lekarskich
– stanowiàcej, ˝e w sprawach nieuregulowanych w ustawie o izbach lekarskich
w przedmiocie post´powania w sprawie odpowiedzialnoÊci zawodowej stosuje si´
odpowiednio przepisy Kodeksu post´powania karnego. Po drugie przez wskazanie
konkretnych sytuacji procesowych. Sama ustawa o izbach lekarskich czyni to
w art. 49 ust. 1, w którym mowa jest o okolicznoÊciach wy∏àczajàcych Êciganie.
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wek s∏u˝by zdrowia, zad∏u˝enie tych placówek niekorzystnie rzutowa∏a
na warunki pracy osób wykonujàcych zawody medyczne. Nadal notowano przypadki zalegania z wyp∏atà nale˝nego uposa˝enia lub jego cz´Êci.
Nie zrealizowano zobowiàzaƒ wynikajàcych z tzw. „ustawy 203”465. Coraz
silniej dostrzegana jest w Êrodowisku potrzeba racjonalnej, opartej
o sprawiedliwe zasady, wyceny wartoÊci pracy lekarzy, piel´gniarek i po∏o˝nych oraz personelu pomocniczego, zatrudnionego w szpitalach.
W czasie kontaktów z lekarzami i piel´gniarkami w ramach wizytacji
szpitali, wskazywana jest potrzeba rozwa˝enia sprawy opartego o sprawiedliwe zasady wspó∏p∏acenia przez pacjentów za Êwiadczone us∏ugi medyczne oraz wprowadzenia ubezpieczeƒ dobrowolnych. Potrzeba wprowadzenia do obiegu prawnego w Polsce zasad dotyczàcych czasu pracy lekarzy obowiàzujàcych w Unii Europejskiej466 wzbudza obawy Êrodowiska,
czy nie spowoduje koniecznoÊci wprowadzenia znacznych zmian w stosunku do dotychczasowych zasad pe∏nienia dy˝urów lekarskich. Wed∏ug
sygna∏ów p∏ynàcych z instytucji i organizacji zajmujàcych si´ ochronà
zdrowia, a tak˝e bezpoÊrednich kontaktów w wizytowanych szpitalach,
zarysowuje si´ luka pokoleniowa wÊród lekarzy – specjalistów ró˝nych
specjalnoÊci medycznych oraz piel´gniarek i po∏o˝nych. Sytuacja wÊród
lekarzy jest nast´pstwem ograniczonego dost´pu m∏odych lekarzy i lekarzy dentystów do kszta∏cenia specjalizacyjnego. Natomiast niedobór na
rynku pracy piel´gniarek i po∏o˝nych mo˝e w nied∏ugim czasie powstaç,
w zwiàzku z brakiem wystarczajàcej liczby szkó∏ i uczelni kszta∏càcych
piel´gniarki, a tak˝e wskutek coraz szerzej nap∏ywajàcych atrakcyjnych
ofert zatrudnienia piel´gniarek w innych krajach Unii Europejskiej. Brak
norm przejÊciowych w odniesieniu do nowych, zaostrzonych warunków
stawianych pracownikom by∏ego NFZ, którzy na mocy prawa stali si´
pracownikami nowego NFZ, sk∏oni∏ Rzecznika do wystàpienia do Trybuna∏u Konstytucyjnego o ocen´ konstytucyjnoÊci przepisu art. 112 ust. 2
ustawy o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków
publicznych467. Post´powanie jest w toku.
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Art. 4a ustawy z 16.12.1994 r. o negocjacyjnym systemie kszta∏towania przyrostu przeci´tnych wynagrodzeƒ u przedsi´biorców oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz.U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.), wprowadzony ustawà z 22.12.
2000 r. o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kszta∏towania przyrostu
przeci´tnych wynagrodzeƒ u przedsi´biorców oraz o zmianie niektórych ustaw
i ustawy o zak∏adach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 45).
Dyrektywa 2-3/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 4.11.
2003 r. dotyczàca niektórych aspektów organizacji czasu pracy.
RPO-485907-XII/04 z 25.11.2004 r.
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10. Ochrona praw rodziny, dziecka
i osób niepe∏nosprawnych
A. Wspieranie rodziny w pe∏nieniu
jej podstawowych funkcji
Celem reformy systemu pozaubezpieczeniowych Êwiadczeƒ rodzinnych by∏o uporzàdkowanie rynku Êwiadczeƒ na rzecz rodziny468. Wprowadzenie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o Êwiadczeniach rodzinnych469 wywo∏a∏o jednak niezadowolenie spo∏eczne. Opóênienia wyp∏at
Êwiadczeƒ, którym mo˝na by∏o zapobiec470 uderzy∏y w rodziny pozostajàce w obszarach najdotkliwszej biedy. Nadal czekajà na ca∏oÊciowe rozwiàzanie problemy wywo∏ane likwidacjà funduszu alimentacyjnego,
w cz´Êci tylko wyciszone nowelizacjà ustawy z 30 lipca 2004 r.471 Trwa∏e
zmiany w strukturze spo∏ecznej i kondycji polskich rodzin472 spowodowa∏o wprowadzenie w ustawie dodatku z tytu∏u samotnego wychowania
dziecka, który mia∏ w pewnym zakresie rekompensowaç utrat´ Êwiadczeƒ z funduszu alimentacyjnego. Ta nowa „oferta” okaza∏a si´ niezwykle atrakcyjna dla rodzin o niskich dochodach. Nieprecyzyjne uregulowanie kryteriów uzyskiwania dodatku, stymulujàce nadu˝ycia spowodowa∏o, ˝e olbrzymia rzesza rodziców473, którzy dotàd nie mieli potrzeby
468

469
470
471

472

473

By∏y niepowiàzane ze sobà i niejednolite z uwagi na podstawy prawne udzielania Êwiadczeƒ, kràg podmiotów uprawnionych do Êwiadczeƒ a tak˝e p∏atników
Êwiadczeƒ.
Dz.U. Nr 228, poz. 2255.
RPO-470337-XI/04 z 7.04.2004 r. do Wiceprezesa Rady Ministrów.
Wszystkie osoby, które w kwietniu 2004 r. otrzymywa∏y Êwiadczenia z funduszu
otrzyma∏y w okresie od 1.05. do 31.12.2004 r. dodatek w wysokoÊci 70% Êwiadczenia wyp∏acanego przez fundusz w kwietniu (przy uwzgl´dnieniu kwoty dodatku dla samotnie wychowujàcych wyp∏acanego na podstawie art. 12 ustawy) nie
wi´cej, ni˝ 300 z∏; dodatek ten otrzyma∏y te˝ osoby uczàce si´ do 24 r. ˝ycia,
w tym studenci, którzy nie pozostajà na utrzymaniu rodziców w zwiàzku z ich
Êmiercià lub zasàdzeniem od obojga z nich alimentów (Dz.U. Nr 192, poz. 1963).
Ogromny wzrost spraw o rozwód i separacj´ oraz spadek liczby zawieranych
ma∏˝eƒstw przy wzroÊcie wskaênika urodzeƒ dzieci pozama∏˝eƒskich.
W 2003 r. z funduszu korzysta∏o tylko 550 tys. dzieci, we wrzeÊniu z dodatku
dla samotnie wychowujàcych dzieci korzysta∏o 812 tys.; wniosków przybywa∏o
nadal (informacja Dyr. Dep. Spraw Socjalnych MPS na posiedzeniu Sejmowej
Komisji Polityki Spo∏ecznej i Rodziny w dniu 23.09.2004 r.) i na poczàtku
grudnia by∏o ich 927 tys. (Stanowisko rzàdu wobec obywatelskiego projektu
ustawy Fundusz Alimentacyjny – druk nr 3392).
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wymuszania na drugim rodzicu obowiàzku alimentacyjnego wobec
wspólnych dzieci, a nawet – byç mo˝e – tworzyli nieêle funkcjonujàce rodziny zacz´∏a uzyskiwaç formalny status osoby samotnej. Po kolejnych
spotkaniach Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich
wraz z zespo∏em eksperckim, RPD zwróci∏ si´ do Rzecznika o zaskar˝enie przepisów ustawy474. W dniu 6 kwietnia 2004 r. Rzecznik z∏o˝y∏ do
Trybuna∏u Konstytucyjnego wniosek o zbadanie przepisów ustawy475,
w którym wskaza∏, ˝e wprowadzenie nieuzasadnionego i nieprecyzyjnego
kryterium „samotnego wychowywania”, które przesàdza o nabyciu okreÊlonych w art. 11 i 12 ustawy dodatków przez osoby funkcjonujàce poni˝ej progu wsparcia dochodowego rodziny i formalnie pozostajàce
w stanie bez˝ennym prowadzi do naruszenia konstytucyjnej zasady równoÊci. Jego dowolnoÊç prowadzi do wy∏àczenia z kr´gu odbiorców dodatku osób, które pozostajà w zwiàzku ma∏˝eƒskim (tak˝e nowym) i faktycznie samotnie wychowujà dziecko, ale te˝ umo˝liwia dost´p licznej
grupie rodziców, którzy faktycznie wychowujà dziecko wspólnie z drugim
z rodziców dziecka. Rozwiàzanie to dyskryminuje pozosta∏e grupy dzieci
w rodzinach funkcjonujàcych poni˝ej kryterium dochodowego wsparcia
rodziny i narusza podstawowe zasady uznawane dotàd w polskim systemie prawnym i Konstytucji476 – zasad´ odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej
obojga rodziców; ochrony ma∏˝eƒstwa i rodziny oraz zakazu innej ingerencji, ni˝ w∏adzy sàdowej, we w∏adz´ rodzicielskà. W Êwietle art. 48 ust.
2 Konstytucji niedopuszczalne jest podejmowanie przez rodzica arbitralnej decyzji co do praw rodzicielskich drugiego z rodziców (z∏o˝enie
oÊwiadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka), podobnie jak niedopuszczalne jest uznanie prawa rodzica do „zwolnienia si´” od obowiàzku
wychowania swojego dziecka. Decyzja dotyczàca ograniczenia lub pozbawienia praw rodzicielskich pozostaje wy∏àcznie w dyspozycji w∏adzy sàdowej, zatem wszelkie pozasàdowe dzia∏ania, w tym regulacje innych
w∏adz publicznych uzale˝niajàce skutki prawne od uznania, ˝e rodzic
nie wychowuje dziecka muszà wywo∏ywaç wàtpliwoÊci natury konstytu-

474

475

476

Art. 8 pkt 3 i 4, art. 11 i art. 12 ustawy o Êwiadczeniach rodzinnych z uwagi
na niezgodnoÊç z art. 18, art. 32, art. 48 Konstytucji RP oraz z art. 27 Konwencji o prawach dziecka.
O zbadanie zgodnoÊci art. 8 pkt 3 i art. 11 w zw. z art. 3 pkt 17 oraz art. 8 pkt
4 i art. 12 w zw. z art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 28.11.2003 r. o Êwiadczeniach
rodzinnych (Dz.U. Nr 28, poz. 2255) z art. 32 ust. 1, art. 18 Konstytucji oraz
art. 48 Konstytucji w zwiàzku z art. 27 Konwencji o prawach dziecka (Dz.U.
z 1991 r. Nr 120, poz. 586 ze zm.).
Art. 92–113 i art. 128 – 144 Kro oraz art. 18, 71 ust. 1 i art. 48 ust. 2 Konstytucji.
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cyjnej. Ustawodawca powinien rozwa˝yç zagro˝enie zachwiania równowagi bud˝etowej paƒstwa wobec ewentualnoÊci masowego dostosowywania si´ najbiedniejszych rodzin do wymogów zwiàzanych z nabyciem nowego uprawnienia, ale tak˝e inne powa˝ne koszty spo∏eczne z tym zwiàzane: obcià˝enie sàdów znacznà iloÊcià spraw rozwodowych i o separacj´
oraz nast´pstwa bytowych i psychicznych problemów dzieci ze zwiàzków
rozbitych. Rozwiàzania ustawy stanowià zach´t´ do ustalania przez
rodziców swego statusu jako osoby formalnie samotnej i prowadzà do
erozji odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej. W miejsce zastrze˝one dla praw
rodzicielskich i odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej wkracza paƒstwo, przejmujàc finansowe obowiàzki rodzica, gdy regulacje konstytucyjne nakazujà paƒstwu respektowaç podmiotowoÊç i wi´zi rodzinne swych obywateli477. Kwestionowane przepisy uprzywilejowujà wy∏àcznie rodziców,
którzy nie pozostajà w zwiàzkach ma∏˝eƒskich i nie przyznajà si´ do
wspólnego wychowywania dziecka. Nie realizujà te˝ wytycznej polityki
paƒstwa okreÊlonej w art. 71 ust. 1 zd. 2 Konstytucji – nie zabezpieczajà
szczególnej pomocy innym rodzinom b´dàcym w trudnej sytuacji materialnej i spo∏ecznej, w tym wielodzietnym, które nie uzyskujà ˝adnego
dodatkowego wsparcia. Rzecznik nie mia∏ podstaw do skorygowania tego
stanowiska w uwagach do rzàdowego projektu zmiany ustawy w wersji
z dnia 3.06.2004 r. przedstawionych Ministrowi Polityki Spo∏ecznej478,
gdy˝ samo wprowadzenie dodatku dla grupy rodzin wielodzietnych nie
mog∏o usunàç tak podstawowych wad ustawy479. Wa˝nym celem szerszych prac legislacyjnych powinno byç zwi´kszenie odpowiedzialnoÊci
osób zobowiàzanych do alimentacji480 – konieczne jest wprowadzenie
pracy na cele spo∏ecznie u˝yteczne jako zasadniczego Êrodka wobec
d∏u˝ników alimentacyjnych oraz za∏o˝enie rejestru d∏u˝ników alimentacyjnych i jasne okreÊlenie konsekwencji prawnych zwiàzanych z umiesz-
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czeniem w tym rejestrze. Wprowadzenie nowelà ustawy z 30 lipca
2004 r.481 mo˝liwoÊci przeprowadzenia wywiadu Êrodowiskowego lub
skorzystania z jego wyników równie˝ nie zmieni∏o stanu prawnego, choç
niewàtpliwie stworzy∏o nowà sytuacj´ faktycznà (wychowujàcy dziecko
„samotnie” muszà si´ teraz staraç, aby nie wykazywaç zwiàzków z drugim rodzicem). Skoro jednak ustawodawca nie sprecyzowa∏ kryterium
samotnego wychowywania dziecka, które spe∏nia∏oby wymogi przyzwoitej
legislacji oraz rygory okreÊlone w art. 48 ust 2 Konstytucji nadal nie jest
mo˝liwe ustalenie, kiedy rodzic wychowuje dziecko wspólnie z drugim
rodzicem. Nie usuni´to te˝ – niekonstytucyjnej w Êwietle art. 71 ust. 1 –
nierównoÊci w grupie rodzin znajdujàcych si´ w trudnej sytuacji materialnej i spo∏ecznej482. W Sejmie nadal trwajà prace nad projektami, których celem jest usuni´cie niedostatków reformy483.
Bez okreÊlenia roli rodziców w ˝yciu szko∏y i zabezpieczenia, poprzez
demokratyczne procedury, ich udzia∏u w dzia∏alnoÊci szkó∏ nie jest mo˝liwa zmiana jakoÊci funkcjonowania polskiej szko∏y. W odpowiedzi na apel
Podkomisji Sejmowej Rzecznik przedstawi∏484 szczegó∏owe uwagi do artyku∏ów, których wprowadzenie lub doprecyzowanie w ustawie o systemie
oÊwiaty485 jest konieczne dla ustalenia jasnych regu∏ funkcjonowania
szko∏y obywatelskiej. Rzecznik zaproponowa∏ uporzàdkowanie art. 55
ustawy (m.in. poprzez wprowadzenie podstawowego katalogu praw
ucznia, z uwzgl´dnieniem ich ograniczeƒ oraz okreÊlenie uprawnieƒ samorzàdu szkolnego). Wobec potrzeby informowania w statucie szko∏y
o zasadach wspó∏pracy mi´dzy szko∏à a rodzicami i indywidualnych
uprawnieniach rodziców, ale przede wszystkim w Êwietle konstytucyjnego
wymogu ustawowego okreÊlenia procedur rozpatrywania petycji wniosków i skarg486, zmiany wymaga równie˝ art. 60 ust. 1 ustawy. Z tego sa481

477

478
479

480

Zgodnie z art. 18 Konstytucji ma∏˝eƒstwo jako zwiàzek kobiety i m´˝czyzny, rodzina, macierzyƒstwo i rodzicielstwo znajduje si´ pod ochronà i opiekà. Liczne
przepisy konstytucyjne przyzna∏y dzieciom szczególny status (art. 72 ust. 1),
uzna∏y prawo dziecka do wychowania w rodzinie za model wychowania (art. 18,
art. 71) i potwierdzi∏y odpowiedzialnoÊç rodziców za jego wychowanie (art. 48,
art. 53 ust. 3, art. 70 ust. 3).
RPO-477116-XI/04 z 16.06.2004 r.
Zaproponowane w projekcie z 3.06.2004 r. wsparcie dla dzieci w rodzinach
wielodzietnych by∏o zresztà znaczàco ni˝sze ni˝ w rodzinach osób „samotnie
wychowujàcych” dziecko.
Pytanie o szczegó∏owy zakres prac nad rozwiàzaniami usprawniajàcymi egzekwowanie alimentów Rzecznik skierowa∏ do Ministra SprawiedliwoÊci ju˝
w trakcie prac nad ustawà o Êwiadczeniach rodzinnych (RPO-457236-XI/03
z dnia 6.01.2004 r.).
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Art. 23 pkt 4a i 4b i 23 ust. 5 pkt 4 ustawy oraz § 14 ust. 3 rozporzàdzenia
z dnia 27.09.2004 r. MPS w sprawie sposobu i trybu post´powania w sprawach o Êwiadczenia rodzinne (Dz.U. Nr 213, poz. 2162) wydanego na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy.
Stanowisko takie zawar∏ Rzecznik w piÊmie procesowym do TK (RPO-467689-XI/04 z 21.12.2004 r.) oraz wystàpieniu do Marsza∏ka Sejmu (RPO-470646-XI/04 z 21.12.2004 r.)
Obywatelskim projektem ustawy Fundusz Alimentacyjny (druk Nr 3392), rzàdowym projektem ustawy o post´powaniu wobec d∏u˝ników alimentacyjnych
(druk Nr 3393) oraz poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o Êwiadczeniach rodzinnych (druk Nr 3510).
W wystàpieniu z dnia 22.01.2004 r., adresowanym do Przewodniczàcej oraz
Ministra Edukacji – RPO-461149-XI/03.
Ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 ze zm.).
Art. 63 Konstytucji RP.
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mego powodu niezb´dne jest uzupe∏nienie art. 54 ust. 1 ustawy o uregulowanie procedury, zw∏aszcza odwo∏awczej. Fundamentalne znaczenie
majà wprowadzenie zasady obligatoryjnoÊci dzia∏ania rady rodziców i jasnej procedury jej wyboru487, uczestnictwo uczniów w radzie szko∏y
w szkole podstawowej i gimnazjum488, jak te˝ faktyczny udzia∏ tych organów w ˝yciu szko∏y489. Ze wzgl´du na wag´ poruszonych problemów Minister uzna∏a490 koniecznoÊç ich szczegó∏owego przeanalizowania, jednak
do dziÊ491 nie wp∏yn´∏o stanowisko w sprawie. Pok∏osiem konferencji zatytu∏owanej „Misja-Pasja-Kompetencja. Status nauczyciela i jego przygotowanie do zawodu” zorganizowanej przez Rzecznika we wspó∏pracy
z Ma∏opolskim Forum Edukacyjnym (Kraków, 25.10.2004 r.) sà propozycje zmian legislacyjnych, które Rzecznik przekaza∏ Ministrowi492. Oprócz
obligatoryjnych, zaopatrzonych w znacznie szersze kompetencje rad szkó∏
i rad oÊwiatowych na poziomie gmin i powiatów zak∏adajà one wprowadzenie w miejsce Krajowej Rady OÊwiatowej – zgodnie z projektem opracowanym w ramach programu „Edukacja dla rozwoju” – silnie umocowanej Rady Edukacji Narodowej z jej agendami terytorialnymi. Analiza „Procedur post´powania nauczycieli i metod wspó∏pracy szkó∏ z policjà w sytuacjach zagro˝enia dzieci oraz m∏odzie˝y przest´pczoÊcià i demoralizacjà, w szczególnoÊci narkomanià, alkoholizmem i prostytucjà”493 przeprowadzona w nast´pstwie skarg do Rzecznika wykaza∏a, ˝e zasadniczà wadà programu jest nadmiar ingerencji policji i jej zb´dne zaanga˝owanie
w ˝ycie szko∏y przy braku odpowiedniej ochrony praw i wolnoÊci uczniów
i ich rodziców. Powa˝nym uchybieniem jest nieuwzgl´dnienie w „Procedurach” obowiàzujàcego stanu prawnego494. Nie sà w∏aÊciwie sprecyzowane
zadania nauczycieli – zawiadomienie policji powinno byç ostatecznoÊcià
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i nast´powaç wy∏àcznie w sytuacjach tego wymagajàcych495. Uczeƒ, nauczyciel oraz rodzic powinni dok∏adnie wiedzieç, jakie sytuacje mogà
skutkowaç zawiadomieniem policji lub sàdu i jakie sà podstawy prawne
prowadzonych dzia∏aƒ. Dzia∏ania wobec uczniów zagro˝onych demoralizacjà i pope∏niajàcych na terenie szko∏y czyny karalne, których uregulowanie jest potrzebà niekwestionowanà, muszà byç precyzyjne i zgodne
z obowiàzujàcym prawem oraz standardami w zakresie ochrony praw
cz∏owieka. „Procedury” odnoszàce si´ do tak delikatnej materii, jak prawa
i wolnoÊci osobiste uczniów i ich rodziców, zawierajà wiele stwierdzeƒ
ogólnikowych i nieprecyzyjnych, co mo˝e prowadziç do nadu˝yç i nadinterpretacji prawa. Minister Edukacji496 uzna∏, ˝e „Procedury” sà stosowane równolegle z innymi obowiàzujàcymi w szkole zasadami post´powania
(opis dzia∏aƒ w zakresie wspó∏pracy z rodzicami znajduje si´ w szczególnoÊci w programie wychowawczym szko∏y oraz szkolnym programie profilaktyki), zaÊ „Ingerencja policji jest przewidziana tylko w sytuacjach
szczególnie zagra˝ajàcych zachowaƒ uczniów. O wezwaniu na teren szko∏y Policji ka˝dorazowo decyduje dyrektor szko∏y, który ocenia, czy istniejàca sytuacja wymaga takiego rozwiàzania”. Zapewni∏, ˝e prowadzone sà
intensywne szkolenia w zakresie stosowania procedur, a uwagi Rzecznika
b´dà przekazywane dyrektorom szkó∏ i nauczycielom w trakcie wdra˝ania
Programu. Do Rzecznika nadal jednak docierajà g∏osy o potrzebie weryfikacji „Procedur”497.
Wielu rodziców przekaza∏o Rzecznikowi skierowane do MENiS protesty
w sprawie przeprowadzenia w niektórych szko∏ach ankiety dotyczàcej,
m.in., sfery ˝ycia intymnego i rodzinnego uczniów. Informacje o sposobie
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Art. 53 ustawy z dnia o systemie oÊwiaty.
Obecny zapis art. 51 ust. 1a ustawy jest sprzeczny z art. 72 ust. 3 Konstytucji.
Art. 42 ust. 1, wspomniany ju˝ art. 54 oraz art. 36a ust. 5 ustawy.
Odpowiedê z 17.02.2004 r.
Kolejne pisma RPO w sprawie z 21.05.2004 r. i 28.10.2004 r.
RPO-380368-XI/01 z 22.12.2004 r. (wczeÊniejsze wystàpienie w tej sprawie
skierowane by∏o 13.06.2001 r. do Marsza∏ków obu Izb Parlamentu w trakcie
prac nad nowelizacjà ustawy o systemie oÊwiaty).
Modu∏u Krajowego Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Spo∏ecznemu
i Przest´pczoÊci wÊród Dzieci i M∏odzie˝y, opracowanego przez mi´dzyresortowy Zespó∏ powo∏any na podstawie zarzàdzenia Prezesa RM Nr 37
z 25.03.2002 r. (M.P. Nr 14, poz. 207) i przyj´tego przez Rad´ Ministrów
13.01.2004 r.
Art. 32 ust 2 i ust. 5 ustawy z 5.12.1996 r. o zawodzie lekarza (Dz.U. z 2002 r.
Nr 21, poz. 204).
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Szko∏a ma podstaw´ zawiadomiç policj´, je˝eli uczeƒ na terenie szko∏y pope∏nia
czyn karalny i niezb´dne by∏oby zebranie, utrwalenie czy przeprowadzenie dowodów (art. 20 upn w zw. z art. 308 § 1 Kpk). JednoczeÊnie te˝ nale˝y zawiadomiç rodziców ucznia. Warto zauwa˝yç, i˝ zabrak∏o informacji, ˝e ewentualne
przes∏uchanie nieletniego wymaga obligatoryjnie obecnoÊci rodziców, opiekuna,
albo obroƒcy; je˝eli jest to niemo˝liwe – nauczyciela (art. 39 upn).
Odpowiedê z 23.07.2004 r.
Problem ten by∏ jednym z tematów spotkania jakie Rzecznik odby∏ 16.12.
2004 r. w Sulejówku z grupà wizytatorów ze wszystkich kuratoriów oÊwiaty,
którym powierzono koordynowanie nadzoru nad przestrzeganiem praw ucznia
i dziecka w szko∏ach i palcówkach. Jest to kolejna próba powo∏ania instytucji
do badania i rozwiàzywania konfliktów w szkole. Koordynatorzy, podobnie jak
wczeÊniej rzecznicy praw ucznia, nie majà jednak jasno okreÊlonego statusu
i kompetencji, co mo˝e zaprzepaÊciç t´ inicjatyw´. Rzecznik zaoferowa∏ wizytatorom wspó∏prac´ (pierwsze sprawy ju˝ wp∏yn´∏y) i wystàpi∏ do Ministra
w sprawie dookreÊlenia ich statusu i kompetencji (RPO-493139-XI/04
z 22.12.2004 r.).
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przeprowadzenia ankiety przekazane przez Ministerstwo498 wzbudzi∏y
wàtpliwoÊci dotyczàce podstaw prawnych prowadzenia na terenie szkó∏
przedsi´wzi´ç, które nie majà nic wspólnego z realizacjà programu nauczania499. Prawo oÊwiatowe nie wprowadza zarówno ograniczeƒ co do
ich organizowania, jak i zasad nadzorowania. Wskazówki umo˝liwiajàce
rozwiàzanie tego problemu w sposób zgodny ze standardami ochrony zawiera, w ocenie Rzecznika, artyku∏ 10 Europejskiej konwencji o ochronie
praw cz∏owieka i podstawowych wolnoÊci500. Gwarantuje on wolnoÊç wypowiedzi i informacji, ale te˝ wskazuje na odpowiedzialnoÊç i obowiàzki,
jakie pociàga za sobà korzystanie z nich i wymienia wartoÊci, których odpowiednie zabezpieczenie mo˝e byç niezb´dne w spo∏eczeƒstwie demokratycznym (bezpieczeƒstwo paƒstwa, ochrona zdrowia i moralnoÊci, ochrona praw innych osób). Ju˝ obecnie z przepisów prawa oÊwiatowego mo˝na wywieÊç zasady, które nie uchybiajàc autonomii szko∏y gwarantujà realizacj´ zadaƒ szko∏y i prawa uczniów do nauki. Nale˝à do nich: – przeprowadzanie badaƒ, prelekcji, zaj´ç edukacyjnych i in. na terenie szko∏y
w konsultacji ze wszystkimi organami szko∏y; – wczeÊniejsze zapoznanie
si´ z dok∏adnym scenariuszem zaj´ç, czy treÊcià ankiety przez organy
szko∏y; – informowanie nie tylko o ogólnym celu, ale te˝ o pe∏nej treÊci
ankiety/zaj´ç uczniów i rodziców przed wyra˝eniem przez nich zgody na
udzia∏ w konkretnym przedsi´wzi´ciu, – wykorzystanie takich przedsi´wzi´ç jako elementu zadaƒ edukacyjnych. Problem nadzoru nad nadmiarem ankiet i prelekcji jest dyskutowany w resorcie501. Ujawnione przypadki nieprawid∏owych dzia∏aƒ (marketing w szkole) skutkujà wnioskami
o ukaranie dyrektorów. Wyniki dzia∏aƒ badawczych winny s∏u˝yç wypracowaniu programów edukacyjnych, wychowawczych czy profilaktycznych
w oparciu o zdiagnozowane potrzeby dzieci i m∏odzie˝y oraz nauczycieli.
Konieczne jest wywa˝enie mi´dzy maksymalnym wykorzystaniem czasu
lekcyjnego, realizacjà podstaw programowych, przestrzeganiem praw rodziców i uczniów a poszanowaniem autonomii placówki oraz decyzji dyrektorów i rad pedagogicznych dotyczàcych pracy szko∏y pod warunkiem,
˝e nie naruszajà obowiàzujàcych przepisów.
Rzecznik wielokrotnie zabiega∏ o skutecznà realizacj´ reformy systemu
opieki nad dzieckiem i rodzinà i uwzgl´dnienie prawa do wychowania
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dziecka w rodzinie502. Wa˝ne zadanie pomocy spo∏ecznej, a wi´c wsparcie
dla rodziny zagro˝onej umieszczeniem dziecka poza nià jest od niedawna
jasno okreÊlone w przepisach503. Trudno jeszcze przesàdzaç o ich efektywnoÊci504, jednak skutki prowadzonej od kilku lat reformy systemu
opieki nad dzieckiem sà – w skali kraju – ma∏o widoczne. Liczba dzieci
umieszczanych poza rodzinà, w nierodzinnych placówkach opieki, nadal
roÊnie. Odroczone w czasie skutki zaniechaƒ w sferze profilaktyki powa˝nie dotknà powiaty, odpowiedzialne dziÊ za tworzenie i wprowadzanie
programów Êrodowiskowych. Z informacji przedstawicieli organizacji obywatelskich wynika, ˝e w ostatnim czasie stopniowo likwidowane sà lokalne programy pomocy dziecku i rodzinie, w tym uznawane za wzorcowe
(np. prowadzone przez PowiÊlaƒskà Fundacj´ Spo∏ecznà). Minister Polityki Spo∏ecznej proszony o informacj´ o wsparciu dla takich programów
wskaza∏505, ˝e w 2004 r. przeznaczono na ten cel 4 615 tys. z∏, w tym dla
fundacji 130 tys. z∏. i 457 tys. z∏ dla stowarzyszeƒ. Ten rodzaj dzia∏alnoÊci samorzàdów – tj. rozwój Êrodowiskowego systemu wsparcia rodziny
w wychowaniu dzieci le˝y w obszarze priorytetów resortu, podobnie jak:
rozwój profilaktyki przez tworzenie i umacnianie Êrodowiskowych form
pomocy dzieciom i rodzinie, tworzenie mieszkaƒ chronionych, tworzenie
mieszkaƒ usamodzielnienia, przekszta∏canie placówek opiekuƒczo-wychowawczych w placówki wielofunkcyjne oraz tworzenie oÊrodków interwencji kryzysowej. Szczególnie przydatne organizacje pozarzàdowe otrzymujà rekomendacje Ministerstwa, celem przedstawienia samorzàdom.
Brak regulacji stanowiàcych jednoznacznie o priorytecie rodzinnych
form opieki „zast´pczej” nad dzieckiem nad zak∏adowymi formami opieki,
brak regulacji wymuszajàcych szwankujàcà ciàgle wspó∏prac´ mi´dzy sàdownictwem rodzinnym a pomocà spo∏ecznà sk∏oni∏ Rzecznika do przedstawienia stanowiska Przewodniczàcemu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa
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499
500
501

Odpowiedê Sekretarza Stanu w MENiS (DKOS WW 8838/04/KMW z 14.07.
2004 r.).
Przedstawione w wystàpieniu z 14.10.2004 r. do MENIS (RPO-477591-XI/04).
Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.
Z 5.11.2004 r.
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W wystàpieniach kierowanych do Prezesa Rady Ministrów (RPO-431881-XI/03
z 12.02.2003 r.), w∏aÊciwego ministra (RPO-445736-XI/03 z dnia 9.07.2003 r.)
oraz do szefa w∏aÊciwej komisji sejmowej (RPO-434183-XI/03 z 23.10.2003 r.),
wczeÊniej – np. z 17.08.1999 r. do Ministra SprawiedliwoÊci; RPO-318437-XI/99.
Art. 70 ust. 2 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy spo∏ecznej (Dz.U. Nr 64, poz.
593 ze zm.) precyzuje formy udzielania pomocy rodzinie w Êrodowisku lokalnym
przez s∏u˝by pomocy spo∏ecznej i „podmioty uprawnione” dzia∏ajàce w jej obszarze, natomiast art. 71 – formy opiekuƒczego i specjalistycznego wspierania
dziecka w placówkach wsparcia dziennego dzia∏ajàcych w Êrodowisku lokalnym,
we wspó∏pracy z rodzicami dziecka i innymi podmiotami tego Êrodowiska.
Przepisy obowiàzujà od 1.05.2004 r.
Z 30.07.2004 r (RPO-479916-XI/04), odpowiedê z 3.09.2004 r.
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Cywilnego506. Interes doros∏ych nie powinien przewa˝aç nad uznanymi
powszechnie standardami opieki nad dzieckiem, które nakazujà: – wykorzystanie wszelkich mo˝liwych Êrodków przed podj´ciem decyzji
o umieszczeniu dziecka poza rodzinà, tj. kierowanie pomocy socjalnej
bezpoÊrednio do rodziców dziecka oraz przeciwdzia∏anie zaniedbaniu
szkolnemu i Êrodowiskowemu dziecka, – niedopuszczanie do umieszczenia dzieci poza rodzinà bez jednoczesnego podj´cia z nià pracy socjalnej
tak, by rodzice mogli sprostaç obowiàzkom wzgl´dem dziecka, – gdy
umieszczenie poza rodzinà jest niezb´dne zdecydowane pierwszeƒstwo
majà placówki rodzinne gdy˝ nie ma takich grup dzieci, dla których bardziej wskazane by∏yby placówki zak∏adowe, – wy∏àcznie czasowe wspomaganie przez paƒstwo rodziców odpowiedzialnych za zapewnienie swemu
dziecku warunków niezb´dnych dla rozwoju (umieszczenie dziecka poza
rodzinà powinno byç jak najkrótsze).
Przekszta∏cenie rodzinnych domów dziecka (dalej: rdd) w placówki
opieki nad dzieckiem507 i po∏àczenie w ten sposób w jednej instytucji
cech zak∏adu pracy i rodziny wywo∏a∏o szereg komplikacji. Nie zmieni∏o
tego stanu podporzàdkowanie placówek resortowi pracy i polityki spo∏ecznej508. Niedociàgni´cia prawne w opiece zast´pczej (forma zatrudnienia i urlopy, ró˝ne formy cywilnoprawne przekazywania w∏asnych domów
na u˝ytek rdd i odpowiednie do tego formy rozliczeƒ kosztów utrzymania
i remontów) uwidoczni∏y si´, gdy powiaty zacz´∏y rozliczaç przekazywane
rdd Êrodki tak, jak pozosta∏ym placówkom, zaÊ w sferze praw pracowniczych – w publicznych rdd509. WejÊcie w ˝ycie w dniu 1 maja nowej
ustawy o pomocy spo∏ecznej uporzàdkowa∏o sytuacj´ w zakresie przeprowadzania kontroli nad przestrzeganiem standardu wychowania i opieki
oraz praw dziecka, zaÊ popraw´ na styku placówki rodzinne/organ prowadzàcy resort wià˝e z systemem szkoleƒ i studiami podyplomowymi dla
osób sprawujàcych nadzór pedagogiczny z ramienia wojewody. Placówki
rodzinne zosta∏y utrzymane, na podstawie lepiej sprecyzowanego upo-
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wa˝nienia ustawowego zosta∏y wydane nowe przepisy okreÊlajàce zrycza∏towane koszty ich funkcjonowania510 co nie oznacza, ˝e wszystkie sygnalizowane problemy doczeka∏y si´ rozwiàzania.
Znaczna grupa skarg do RPO dotyczy, tradycyjnie ju˝, finansowania
rodzin zast´pczych. Wobec braku jakichkolwiek wskazaƒ w kwestii ustalania pokrewieƒstwa mi´dzy rodzinà zast´pczà a wychowankami w prawie socjalnym511 uzyskanie dodatku dla rodzin niespokrewnionych512
uzale˝nione jest od ca∏kowicie dowolnych ustaleƒ organu w∏aÊciwego do
wydania decyzji. Praktyka ta jest niedopuszczalna w Êwietle wymogów
przyzwoitej legislacji i mo˝e prowadziç do nieuzasadnionej dyskryminacji513. Ministerstwo rozwa˝a wprowadzenie definicji rodziny spokrewnionej, jak te˝ przebudow´ polskiego systemu opieki nad dzieckiem pozbawionym opieki rodzicielskiej tak, by preferowana by∏a opieka zbli˝ona do
wyst´pujàcej w prawid∏owo funkcjonujàcym domu rodzinnym. W opinii
Ministra, który zwróci∏ si´ do Rzecznika o stanowisko w sprawie poj´cie
rodziny zast´pczej „powinno byç odnoszone do osób, które w zast´pstwie
rodziny i innych krewnych podejmujà trud wieloletniej opieki i troski
o wychowanie dziecka”514.

B. Porzàdkowanie systemu prawa
Oparcie w konstytucyjnych standardach umo˝liwia porzàdkowanie
prawa zarówno gdy idzie o jego tworzenie, jak i treÊç. Dobrym przyk∏adem sà zmiany w ustawie o systemie oÊwiaty515 wprowadzone w nast´pstwie wydania w dniu 26.04.2004 r. wyroku TK, który stwierdzi∏ niezgodnoÊç z Konstytucjà516 przepisów zaskar˝onych we wniosku Rzecznika517
oraz okreÊli∏ dat´ utraty ich mocy obowiàzujàcej na 31.12.2004 r. W wyniku sprecyzowane zosta∏y jasne kryteria i procedury uzyskiwania stypendium socjalnego. Wnikliwej analizy i powa˝nego, spo∏ecznego dyskur-

510
511

506
507

508

509

RPO-431881-XI/03 z 22.12.2004 r.
Które nastàpi∏o z wejÊciem w ˝ycie rozporzàdzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21.02.1994 r. w sprawie rodzajów i zasad dzia∏ania publicznych placówek... (Dz.U. Nr 41, poz. 156 ze zm.).
Rozporzàdzenie Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z 1.09.2000 r. w sprawie
placówek opiekuƒczo wychowawczych (Dz.U. Nr 80, poz. 900) oraz rozporzàdzenie Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z 18.10.2001 r. w sprawie okreÊlenia stawek na bie˝àce funkcjonowanie placówki rodzinnej (Dz.U. Nr 131,
poz. 1465 ze zm.).
Wystàpienie z 12.02.2004 r. do Wiceprezesa Rady Ministrów – Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej (RPO-433333-XI/03) i odpowiedê z 2.03.2004 r.
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Rozporzàdzenie MPS z 5.11.2004 r. (Dz.U. Nr 245, poz. 2461).
Instytucje pomocowe za rodzin´ spokrewnionà uwa˝ajà, np., rodzin´ utworzonà dla dziecka siostrzenicy.
OkreÊlonego w art. 78 ust. 7 ustawy.
Wystàpienie z 3.09.2004 r. RPO-480614-XI/04, odpowiedê MPS z 6.10.2004 r.
Wystàpienie RPO z 27.10.2004 r. (RPO-474052-04/XI), odpowiedê z 19.11.
2004 r.
Wprowadzenie do ustawy o systemie oÊwiaty rozdzia∏u 8a ustawà
z 16.12.2004 r. o zmianie ustawy o systemie oÊwiaty oraz ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 281, poz. 2782).
Upowa˝nienia ustawowego zawartego w art. 91 ust. 2 ustawy o systemie oÊwiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) i wydanego na jego podstawie rozporzàdzenia RM z dnia 4.08.1993 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 74, poz. 329 ze zm.).
K 50/02.
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su wymaga te˝ inna podstawowa dla funkcjonowania oÊwiaty ustawa –
Karta Nauczyciela518, której racjà sà zapisy gwarantujàce nauczycielom
w∏aÊciwe wykonywanie zawodu. Nie majà natomiast uzasadnienia te jej
regulacje, które wprowadzajà nieuzasadnione przywileje lub wzmocniony
standard ochrony, uniemo˝liwiajàcy zabezpieczenie podstawowych praw
innych grup oraz interesów Êrodowiska nauczycielskiego. Ta argumentacja sta∏a u podstaw dwóch zmian wprowadzonych nowelà ustawy
z 15.07.2004 r.519 Uchylony zosta∏ art. 59, który dawa∏ nieuzasadnione –
w Êwietle zasad Konstytucji – przywileje dzieciom nauczycieli520, wprowadzono natomiast art. 83 ust 1a, który stanowi, ˝e zawieszenie dyrektora
szko∏y w pe∏nieniu obowiàzków przez organ prowadzàcy jest obligatoryjne,
je˝eli wszcz´te post´powanie karne lub z∏o˝ony wniosek o wszcz´cie post´powania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka521.
Rzecznik nie bierze w zasadzie udzia∏u w pracach legislacyjnych, jednak˝e wa˝ne wzgl´dy spo∏eczne nakazujà mu odejÊcie od tej zasady. Ma
to miejsce w przypadku prac nad projektem obywatelskim ustawy o zakazie promowania przemocy w Êrodkach masowego przekazu522.
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wysz∏o na jaw, ˝e zamkni´te instytucje dla niepe∏nosprawnych nie tyle im
pomagajà, co degradujà i spychajà na margines, podstawowym wskazaniem dla polityki paƒstw sta∏o si´ odejÊcie od traktowania segregacyjnego
na rzecz w∏àczania w ˝ycie spo∏eczne. Od instytucji powo∏anych dla
ochrony praw cz∏owieka oczekuje si´524 powo∏ania zespo∏u do spraw nie-

C. Przeciwdzia∏anie segregacyjnemu traktowaniu
niepe∏nosprawnych
Zmiany standardów ochrony praw niepe∏nosprawnych w ostatnich latach prowadzà do wspierania osób dotkni´tych niepe∏nosprawnoÊcià, zamiast wczeÊniej praktykowanego zast´powania ich i izolowania523. Gdy
518

Ustawa z 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112
ze zm.).
519
Dz.U. Nr 179, poz. 1845.
520
RPO-467501-XI/04 z dnia 28.05.2004 r.
521
RPO-398701-XI/03 z dnia 8.08.2003 r.
522
Druk Sejmowy nr 4 i jego kolejne robocze modyfikacje (w wersji z dnia
3.08.2004 r. nosi∏ tytu∏: „projekt ustawy o ochronie ma∏oletnich przed szkodliwymi
treÊciami prezentowanymi w Êrodkach masowego komunikowania”).
523
Aktualnie w Biurze Rzecznika problematyka osób niepe∏nosprawnych przynale˝y kompetencyjnie do w∏aÊciwoÊci szeregu zespo∏ów merytorycznych, w tym:
Zespo∏u I – Prawa Konstytucyjnego i Mi´dzynarodowego, w szczególnoÊci w zakresie równoÊci i dyskryminacji;
Zespo∏u III – Zabezpieczenia Spo∏ecznego, w szczególnoÊci w zakresie szeroko
pojmowanej problematyki socjalnej i orzekania o niepe∏nosprawnoÊci;
Zespo∏u VI – Prawa Gospodarczego, Danin Publicznych i Ochrony Praw Konsumenta, w szczególnoÊci w zakresie zagadnieƒ zwiàzanych z poruszaniem si´
niepe∏nosprawnych za pomocà Êrodków transportu;
Zespo∏u VII – Prawa Karnego Wykonawczego, w szczególnoÊci w zakresie przestrzegania praw osadzonych wykazujàcych niepe∏nosprawnoÊç;
Zespo∏u VIII – Prawa Pracy, w szczególnoÊci w zakresie zatrudniania osób niepe∏nosprawnych;
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524

cd. przypisu ze str. 168
Zespo∏u X – Administracji Lokalnej, MniejszoÊci Narodowych i Wspó∏pracy
z Organizacjami Spo∏ecznymi, w szczególnoÊci w zakresie uchwalania norm
prawa miejscowego;
Zespo∏u XI – Prawa Rodzinnego i Ochrony Praw Osób Niepe∏nosprawnych,
w szczególnoÊci w zakresie odpowiadajàcym nazwie Zespo∏u;
Zespo∏u XII – Ochrony Zdrowia, w szczególnoÊci w zakresie ulg i pomocy niepe∏nosprawnym, w tym rehabilitacji inwalidów.
Dzia∏alnoÊç tych zespo∏ów pozwala na uzyskanie obrazu sytuacji niepe∏nosprawnych w paƒstwie, przydatnego pod kàtem recenzowania konkretnych
przedsi´wzi´ç organów w∏adzy publicznej, a tak˝e ich kontaktów z agendami organizacji mi´dzynarodowych wyspecjalizowanych w ochronie osób niepe∏nosprawnych. Rzecznik, popierajàc i promujàc polityk´ paƒstwa oraz dzia∏alnoÊç
organizacji pozarzàdowych, majàcà na celu zapewnienie osobom niepe∏nosprawnym pe∏ni praw obywatelskich i umo˝liwienie aktywnego uczestnictwa
w ˝yciu zawodowym bierze udzia∏ w ró˝norodnych przedsi´wzi´ciach z tego zakresu. Przyk∏adowo mo˝na tu wskazaç na uczestnictwo w ostatnim okresie
w szeregu konferencjach dotyczàcych: „Zadaƒ i roli organizacji pozarzàdowych
na rzecz osób niepe∏nosprawnych (17 maja 2004 r.), „Wyrównywania szans
osób niepe∏nosprawnych jako warunku rozwoju osobowego i pe∏nego uczestnictwa w ˝yciu spo∏ecznym” (20 maja 2004 r.), „Zaopatrzenia osób nies∏yszàcych
w implanty Êlimakowe” (20 lutego 2004 r.), „I Kongresie Polskiego Forum Osób
Niepe∏nosprawnych i seminarium nt. przepisów prawnych Unii Europejskiej
w zakresie osób niepe∏nosprawnych” (19 stycznia 2004 r.), „Osób niepe∏nosprawnych na rynku pracy” (13 – 14 listopada 2003 r.). Rzecznik, wraz z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z UpoÊledzeniem Umys∏owym, uczestniczy w programie „SprawiedliwoÊç, Prawa i Integracja Osób Niepe∏nosprawnych
Intelektualnie”, realizowanym przez „Inclusion Europe” przy wsparciu Komisji
Europejskiej. Celem tego europejskiego projektu jest poprawa dost´pu do prawa i wymiaru sprawiedliwoÊci osób o obni˝onej sprawnoÊci intelektualnej,
a tak˝e innych marginalizowanych grup. Od dnia 24 stycznia 2001 r. dzia∏a
przy Rzeczniku Rada ds. Ochrony Praw Dzieci Niepe∏nosprawnych. Celem dzia∏aƒ Rady jest „poprawa standardu ochrony praw dzieci niepe∏nosprawnych” –
poprzez: 1) omawianie – w ramach mo˝liwie cyklicznych spotkaƒ – problemów
upowszechniania, doskonalenia i stosowania (przestrzegania i realizacji) praw
niepe∏nosprawnych dzieci, 2) identyfikacj´ i, w miar´ potrzeby, sygnalizowanie
problemów spo∏ecznych zwiàzanych ze zjawiskiem niepe∏nosprawnoÊci dzieci,
3) inicjowanie szerszych porozumieƒ i koalicji oraz tworzenie polityk spo∏ecznych w zakresie wyrównywania szans dzieci niepe∏nosprawnych poprzez ∏àczenie dzia∏aƒ instytucji publicznych i organizacji obywatelskich.
Opracowanie Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Cz∏owieka „Prawa Cz∏owieka
a Niepe∏nosprawnoÊç: Aktualne Stosowanie i Przysz∏e Potencjalne Instrumenty
Praw Cz∏owieka NZ w odniesieniu do Niepe∏nosprawnoÊci”, 2002 r. (materia∏
dost´pny w Internecie).
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pe∏nosprawnych. Taki spo∏eczny zespó∏ (rada) istnieje przy Rzeczniku od
24.01.2002 r. Efektem jego pracy jest opracowanie pilota˝owego programu rzàdowego „Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciàg∏a pomoc dziecku zagro˝onemu niepe∏nosprawnoÊcià lub niepe∏nosprawnemu oraz jego rodzinie”, którego celem by∏o m.in. przeniesienie standardów wypracowanych w dzia∏alnoÊci czterech g∏ównych organizacji, prowadzàcych dziÊ placówki do systemu, który stworzy kiedyÊ paƒstwo. Za∏o˝ono po∏àczenie Êrodków pochodzàcych z ró˝nych êróde∏ oraz
utworzenie jednolitego systemu finansowania i rozliczania zadania, co
mia∏o umo˝liwiç jednolity nadzór nad jego realizacjà i pozwoliç na zlikwidowanie resortowych barier. Zaproponowano te˝ procedur´ wchodzenia
do programu pilota˝owego oraz zarzàdzania nim przez komisj´ mi´dzyresortowà z udzia∏em medycznego nadzoru specjalistycznego i przedstawicieli organizacji pozarzàdowych. Program zosta∏ zatwierdzony do realizacji
przez Rad´ Ministrów (14.09.2004 r.). W toku uzgodnieƒ przebiegajàcych
w koƒcowym okresie, tj. w sierpniu i wrzeÊniu 2004 r. bez udzia∏u strony
spo∏ecznej strona rzàdowa wprowadzi∏a szereg zmian. Nie tylko stawiajà
one pod znakiem zapytania mo˝liwoÊç realizacji pilota˝u, ale te˝ sà kolejnym525 wskazaniem, ˝e trudne problemy usytuowane „na pograniczu”
dzia∏aƒ resortów, do których systemowego rozwiàzania potrzebne jest
wspó∏dzia∏anie, nie poddajà si´ koordynacji526.
„Informacja RPO na temat stanu przestrzegania praw wychowanków
specjalnych oÊrodków szkolno-wychowawczych dla dzieci niepe∏nosprawnych” przes∏ana z wystàpieniem do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
(4.05.2004 r.)527 pokazuje, ˝e obecny system w niewielkim zakresie kszta∏ci i usprawnia dzieci niepe∏nosprawne tak, by mog∏y byç maksymalnie samodzielne. Rzecznik, który poprosi∏ Ministra o stanowisko w kwestii koncepcji funkcjonowania specjalnych oÊrodków szkolno-wychowawczych (dalej: sosw), otrzyma∏528, m.in., potwierdzenie, ˝e zmiany sà nieuchronne
(„uwagi krytyczne pod adresem funkcjonowania sosw potwierdza nadzór
oraz Êrodowisko nauczycieli i samorzàdowców”). Ponownie zatem wystàpi∏
do Ministra (30.06.2004 r.) w celu ustalenia podstawowych dla blisko 30
tys. dziÊ rzeszy ich niepe∏nosprawnych wychowanków kwestii. Zapyta∏
o konkretne dzia∏ania na rzecz stworzenia dzieciom mo˝liwoÊci uczenia si´
w szko∏ach ogólnodost´pnych lub specjalnych w miejscu zamieszkania,

skoro (jak wynika z odpowiedzi), znaczna ich cz´Êç nie musi uczyç si´
w oÊrodkach. Od przeprowadzenia rzetelnej analizy zasadnoÊci pobytu
wszystkich wychowanków sosw nale˝y rozpoczàç reform´ kszta∏cenia specjalnego. Nie ma ˝adnych racjonalnych powodów umieszczania w sosw
dzieci niedostosowanych spo∏ecznie i dzieci upoÊledzonych w stopniu lekkim, a to one stanowià gros wychowanków. Nale˝a∏oby te˝ zbadaç, w jak
wielu przypadkach umieszczenie dziecka w sosw jest w istocie ukrytà formà pomocy rodzinie, dziÊ o wiele ∏atwiej dost´pnà ni˝ uzyskanie Êwiadczenia pieni´˝nego z pomocy spo∏ecznej. Wp∏yw rodziców na umieszczenie
dziecka w sosw jest pozorny, gdy w lokalnym Êrodowisku nie ma innych
mo˝liwoÊci kszta∏cenia specjalnego (skargi do RPO dokumentujà ponadto
fakty odmów przyj´cia do istniejàcych szkó∏/klas integracyjnych mimo
staraƒ rodziców nawet wówczas, gdy sosw jest jednà z alternatyw zaproponowanych w orzeczeniu). W przekonaniu Rzecznika koniecznoÊç okreÊlenia standardów realizacji podstawowych zadaƒ sosw529 jest bezsporna;
obowiàzek ten spoczywa na w∏adzy publicznej – bez specjalistycznej rewalidacji te placówki nie majà racji bytu. Nie jest natomiast niezb´dna nowelizacja rozporzàdzenia MENiS z 12.02.2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie kszta∏cenia specjalnego530 w zakresie zgody rodziców na wydanie
orzeczenia o potrzebie kszta∏cenia specjalnego, gdy˝ pracownicy placówek
oÊwiatowych mogà wp∏ywaç na rodziców za poÊrednictwem sàdu rodzinnego poprzez wykonanie swego obowiàzku prawnego wynikajàcego z art.
572 § 2 Kpc. Nieporozumieniem jest twierdzenie, ˝e likwidacja jednego
z typów tych oÊrodków – sosw dla dzieci z zaburzeniami zachowania pozbawi rodziców mo˝liwoÊci umieszczenia dzieci w placówce, podobnie –
forsowanie poglàdu ˝e uczeƒ, który ma niepowodzenia szkolne „musi” byç
umieszczony w tego rodzaju sosw. To przede wszystkim w szkole macierzystej uczeƒ powinien otrzymaç wszelkà mo˝liwà pomoc, a wobec koniecznoÊci stosowania bardziej intensywnych oddzia∏ywaƒ opiek´ winny
przejàç dzienne oÊrodki (grupy) socjoterapii. Wszelkie oddzia∏ywania wykraczajàce poza kszta∏cenie winny byç organizowane w porozumieniu
z ministerstwami polityki spo∏ecznej, zdrowia oraz sprawiedliwoÊci. W opinii Rzecznika problem segregacyjnego kszta∏cenia i wspierania dzieci niepe∏nosprawnych musi byç pilnie podj´ty. Utrwalajàce si´ formy kszta∏cenia dzieci niepe∏nosprawnych z oderwaniem ich od w∏asnego Êrodowiska
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526
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Wspólne z RPD wystàpienie do Prezesa RM z 27.01.2003 r. (RPO-426819-XI/02).
RPO-398773-XI/02 z dnia 28.10.2004 r. do Prezesa Rady Ministrów.
RPO-470256-XI/04.
Z 24.05.2004 r., podpisanej przez Sekretarza Stanu.

530

Obowiàzek ten wynika z art. 3 i art. 23 Konwencji o prawach dziecka, tymczasem równie˝ projekt nowego rozporzàdzenia w sprawie sosw nie wprowadza
˝adnych standardów oraz nie statuuje oÊrodka jako wysokospecjalistycznej
placówki kszta∏cenia specjalnego.
Dz.U. Nr 13, poz. 114 ze zm.
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ograniczajà prawo do wychowania w rodzinie, gdzie w pierwszej kolejnoÊci
powinny otrzymaç wszechstronne wsparcie i utrzymujà spo∏eczeƒstwo
w przeÊwiadczeniu, ˝e izolacja niepe∏nosprawnych jest w∏aÊciwym rozwiàzaniem (odzwyczajajà od „˝ycia z niepe∏nosprawnoÊcià”). Skoro rozwiàzanie problemów naros∏ych wokó∏ sosw si∏ami jednego resortu nie jest mo˝liwe, Rzecznik poprosi∏ o wskazanie przez Ministra zakresu i kierunku koniecznych uzgodnieƒ z kierownictwem innych resortów. W istniejàcej sytuacji otrzymanie szerokiej informacji531 o obowiàzujàcych przepisach
wraz ze wskazaniem, ˝e sygnalizowane przez Rzecznika nieprawid∏owoÊci
zwiàzane sà z niskà znajomoÊcià prawa oÊwiatowego przez dyrektorów
szkó∏ i organy prowadzàce, a tak˝e zobowiàzanie kuratorów oÊwiaty, w ramach sprawowanego nadzoru, do kontroli organizacji kszta∏cenia specjalnego, w tym w sosw przez MENiS, wydaje si´ daleko niewystarczajàce532.
Umieszczenie dziecka niepe∏nosprawnego w placówce nie oznacza
respektowania jego podstawowych praw. Analiza przeprowadzona przez resort polityki spo∏ecznej na zlecenie Rzecznika533 wykaza∏a, ˝e 310 dzieci
niepe∏nosprawnych w wieku do 18 lat umieszczonych w domach pomocy
spo∏ecznej nie realizuje obowiàzku szkolnego, przy czym tylko w cz´Êci dotyczy to dzieci najmniejszych. W zwiàzku z praktykà „zwalniania” dzieci
niepe∏nosprawnych z obowiàzku szkolnego Rzecznik wystàpi∏ do MENiS534.
Arbitralne ustalanie limitu godzin nauczania indywidualnego dla dzieci i m∏odzie˝y w minimalnej (dolnej) granicy wymiaru godzin przewidzianej w przepisach535 przez niektóre organy prowadzàce szko∏y w roku
szkolnym 2003/04 i 2004/05, stanowi∏o sygna∏ wskazujàcy na naruszenie zapisów z ustawy o systemie oÊwiaty536 oraz konstytucyjnego prawa
do nauki grupy spe∏niajàcych w tej formie obowiàzek szkolny dzieci niepe∏nosprawnych537. Tylko zespó∏ orzekajàcy mo˝e dokonywaç tego typu
ustaleƒ indywidualnych, które powinny bezwzgl´dnie wiàzaç organ prowadzàcy. Zbadania i debaty publicznej wymaga jakoÊç dysponowania
531
532

533
534
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536

537

Odpowiedê Ministra z 4.08.2004 r.
Korespondencja w sprawie przekazana zosta∏a równie˝ w∏aÊciwym komisjom
Sejmu RP.
RPO-451217-XI/03, odpowiedê z 9.08.2004 r.
RPO-489972-XI/04 z 30.12.2004 r.
Rozporzàdzenie MENiS z 29.01.2003 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i m∏odzie˝y (Dz.U. Nr 23 poz. 193 ze zm.).
Art. 71 ust 6 ustawy o systemie oÊwiaty (Dz.U. z 1996 Nr 67, poz. 329 ze zm.),
stanowi, ˝e rozporzàdzenie dotyczàce orzekania o potrzebie indywidualnego
nauczania (Dz.U. Nr 13, poz. 114 ze zm.) „powinno uwzgl´dniaç jak najpe∏niejszà realizacj´ potrzeb dziecka, a tak˝e zapewniç mo˝liwoÊç dostosowania form
kszta∏cenia do aktualnych mo˝liwoÊci psychofizycznych dziecka”.
Art. 70 ust. 4 Konstytucji.
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przez samorzàdy Êrodkami subwencji oÊwiatowej w cz´Êci wydatkowanej
przez paƒstwo na potrzeby dzieci niepe∏nosprawnych538. Nieprawid∏owoÊci w organizacji nauczania indywidualnego sprawi∏y, ˝e jest ono szczególnym przedmiotem nadzoru pedagogicznego MENiS. Zaplanowano dookreÊlenie przepisów539 oraz wprowadzenie odr´bnej wagi przeliczeniowej
subwencji oÊwiatowej dla tej grupy uczniów. Merytoryczne i organizacyjne problemy, jakie rodzi ta forma kszta∏cenia, nie mogà zmieniç stanowiska, ˝e ˝adne wzgl´dy nie mogà ograniczaç dost´pu do edukacji, a indywidualne nauczanie musi jak najpe∏niej realizowaç potrzeby dziecka540.
Wiele niepokojàcych sygna∏ów dotyczy szczególnie trudnej sytuacji m∏odzie˝y niepe∏nosprawnej i ich rodzin w okresie po zakoƒczeniu nauki, gdy
niemo˝noÊç uczestnictwa w rehabilitacji zawodowej oznacza zwykle brak jakiejkolwiek oferty funkcjonowania poza rodzinà. Nie mog∏y zatem pozostaç
bez echa apele osób niepe∏nosprawnych oraz dzia∏ajàcych na ich rzecz stowarzyszeƒ i fundacji o udzia∏ Rzecznika w obejmujàcej ca∏e Êrodowisko akcji,
której celem by∏o niedopuszczenie do zmian w zasadach finansowania warsztatów terapii zaj´ciowych (dalej: wtz). Polityka wyrównywania szans niepe∏nosprawnych w tej sferze powinna byç prowadzona szczególnie odpowiedzialne,
wszelkie zmiany przepisów wprowadzane z du˝à ostro˝noÊcià, a Êrodki na
ten cel odpowiednio zabezpieczone. W korespondencji w sprawie541 Minister
odwo∏ywa∏ si´ do odpowiedzialnoÊci i obowiàzków samorzàdu terytorialnego
w tym zakresie, jednak˝e sygna∏y, jakie otrzymywali uczestnicy protestu
z samorzàdów wskazywa∏y, ˝e samorzàdy Êrodków na finansowanie wtz-ów
nie majà (szczególnie zagro˝one „wygaszaniem” sà wtz-y prowadzone przez
organizacje pozarzàdowe 65% z 500 istniejàcych). Stanowisko rzàdu w tej
sprawie uleg∏o w ostatnim czasie wyraênej zmianie542.
Niemniej istotnà sprawà jest dost´p niektórych grup niepe∏nosprawnych
do zagwarantowanych ustawowo form pomocy paƒstwa w tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy na otwartym rynku pracy543. Problem dotyczy w szczególnoÊci niepe∏nosprawnych uprawnionych do renty socjalnej, a zatem osób
538
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RPO-472266-04/XI z 7.08.2004 r.
W projekcie nowelizowanego rozporzàdzenia MEN z 12.02.2001 r. w sprawie
orzekania o potrzebie kszta∏cenia specjalnego lub indywidualnego nauczania
dzieci i m∏odzie˝y oraz wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka, a tak˝e szczegó∏owych zasad kierowania do kszta∏cenia specjalnego lub indywidualnego nauczania (Dz.U. Nr 13, poz. 114 ze zm.).
Odpowiedê z 20.09.2004 r.
RPO-485520-XI/04 z 23.09.2004 r. do MPS; odpowiedê z 15.10.2004 r.
Co dokumentujà zmiany propozycji rzàdowych.
Art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 135, poz. 1268) oraz art. 1 ust. 3 ustawy
z 13.06.2004 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr 122, poz. 1143).
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uznanych za trwale niezdolne do pracy, co w obowiàzujàcym stanie prawnym nie wyklucza ich zatrudnienia przez pracodawc´ niezapewniajàcego
warunków pracy chronionej, o ile spe∏nione sà okreÊlone w przepisach warunki544. Jednak˝e definicja ustawowa bezrobotnego zawarta w ustawie
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pozostawia t´ grup´ niepe∏nosprawnych poza jej zakresem obowiàzywania. Dyskryminacyjny charakter tego wy∏àczenia jest tym bardziej wyrazisty, ˝e ju˝ sam fakt pobierania renty socjalnej (472,57 z∏) uniemo˝liwia tej grupie ubieganie si´ o przewidziane w ustawie wsparcie w wejÊciu na rynek pracy, gdzie barierà jest
uzyskiwanie przychodu wy˝szego ni˝ po∏owa miesi´cznego minimalnego wynagrodzenia (412 z∏.). Paradoksalnie, przepisy te nie sà spójne z przepisami
unijnymi545, które zak∏adajà kumulacj´ ró˝nych form pomocy w odniesieniu
do pracowników niepe∏nosprawnych, jak te˝ z kierunkiem deklarowanym
przez rzàd w za∏o˝eniach porzàdkowania systemu rehabilitacji zawodowej.
W opinii Rzecznika546 polityka spo∏eczna powinna polegaç na wspieraniu
osób niepe∏nosprawnych, nie zaÊ utrzymywaniu ich w niepe∏nosprawnoÊci.
Jednak˝e zdaniem resortu status bezrobotnego, tj. osoby b´dàcej w szczególnej sytuacji na rynku pracy jest w ustawie okreÊlony w∏aÊciwie547. Obawa, ˝e cz´Êç Êrodków, jakie mog∏yby byç przeznaczone na promocj´ zatrudnienia niepe∏nosprawnych nie zostanie uruchomiona jest natomiast nieuzasadniona, „gdy˝ cz´Êç Êrodków przeznaczonych na te zadania jest sta∏a”.
W kilku kolejnych wystàpieniach – do Prezesa ZUS, Ministra Polityki
Spo∏ecznej oraz Prezesa Rady Ministrów548 – Rzecznik wyjaÊnia∏ bulwersujàcà Êrodowisko niepe∏nosprawnych spraw´ praktyki stosowania przez organy rentowe § 43 rozporzàdzenia z 1983 r.549 Przepis ten daje podstaw´
interpretacji umo˝liwiajàcej wymuszanie na rodzicach inicjowania proce544
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Art. 4 ust. 5 w zw. z art. 5 ust. 1 w Êwietle art. 5 ust. 1 ustawy
z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnieniu osób
niepe∏nosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 ze zm.).
Przepisy wydanego na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia
rozporzàdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31.08.2004 r. w sprawie
warunków i trybu refundacji ze Êrodków funduszu pracy /.../ (Dz.U. Nr 196
poz. 2018) odwo∏ujà si´ – w § 8 ust.1 i § 11 ust. 1 – wprost do Rozporzàdzenia
Komisji (WE) NR 2204/2002 z dnia 5.12.2002 r. w sprawie stosowania art. 87
i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy paƒstwa w zakresie zatrudnienia.
RPO-481208-XI/04 z 5.10.2002 r. do Wiceprezesa RM – Ministra Gospodarki
i Pracy.
Odpowiedê z Ministerstwa Gospodarki i Pracy z dnia 10.11.2004 r.
RPO-414315-XI/02 z 19.02.2004 r., 16.06.2004 r., 28.09.2004 r. (odpowiedzi
z 1.03.2004 r., z 20.07.2004 r. oraz z 3.12.2004 r.).
Rozporzàdzenia Rady Ministrów z 7.02.1983 r. w sprawie post´powania
o Êwiadczenia emerytalno-rentowe i zasad wyp∏aty tych Êwiadczeƒ (Dz.U.
Nr 10, poz. 49 ze zm.).
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dury ubezw∏asnowolnienia ich doros∏ych, niepe∏nosprawnych intelektualnie dzieci dla potrzeby wyp∏at rent socjalnych, – w ocenie organów jedynie
fakt sprawowania opieki prawnej lub kurateli daje umocowanie rodzicom
do wyp∏aty rent na ich r´ce. Zdaniem skar˝àcych rodziców istniejà inne
formu∏y prawne reprezentowania interesów ich dzieci, które pozwalajà je
uchroniç przed takà degradacjà; stanowisko takie zaj´∏o równie˝ Ministerstwo SprawiedliwoÊci550. W opinii Rzecznika praktyka ta nie tylko ∏amie
podstawowe prawa tej grupy osób niepe∏nosprawnych i ich rodzin, ale jest
pozaprawna – nie ma podstaw prawnych do stosowania tych przepisów
w sprawach uregulowanych ustawà o rencie socjalnej551, a z ich treÊci wynika, ˝e obowiàzek dzia∏ania organów rentowych dotyczy post´powania
wykonawczego o ustanowienie opiekuna lub kuratora (mo˝e odnosiç si´
wy∏àcznie do przypadków, gdy ubezw∏asnowolnienie zosta∏o ju˝ prawomocnie orzeczone)552. Stosowana praktyka nie pozwala te˝ uniknàç przejmowania renty przez rodziny nieprawid∏owo sprawujàce opiek´ nad swymi
niepe∏nosprawnymi dzieçmi (to one w∏aÊnie przejmà role opiekunów prawnych – art. 149 Kro), natomiast jest sprzeczna z normami prawa, które
chronià niepe∏nosprawnego przed bezzasadnym uruchomieniem procedury ubezw∏asnowolnienia553. Stan ten jest niezgodny z mi´dzynarodowymi
standardami554 i prowadzi do naruszenia konstytucyjnej zasady równoÊci
wobec prawa, której ograniczenia mogà byç dokonywane jedynie przy zachowaniu wymogu koniecznoÊci i proporcjonalnoÊci. Adresaci interwencji
Rzecznika uznawali za niemo˝liwe przyj´cie innej, ni˝ ustalona interpretacji przepisów. Po przej´ciu 1.10.2003 r. zadania od oÊrodków pomocy spo∏ecznej oddzia∏y ZUS w 1.399 przypadkach (stan na 10.2004 r.) zwróci∏y
si´ do opiekunów faktycznych „o uregulowanie statusu prawnego zgodnie
z obowiàzujàcymi przepisami”. Przepisy regulujàce zasady wyp∏at funkcjo550
551
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DSP II 5001/45/03 z 4.12.2003 r.
Art. 15 ustawy z 27.06.2003 r. o rencie socjalnej wskazuje na brak aprobaty
ustawodawcy dla stosowania do wyp∏at rent socjalnych przepisów wykonawczych wydanych przed wejÊciem w ˝ycie ustawy o emeryturach i rentach
z FUS.
W przypadku ubezw∏asnowolnionego ca∏kowicie lub cz´Êciowo dopiero istnienie prawomocnego orzeczenia sàdu o ubezw∏asnowolnieniu mo˝e daç podstaw´
do dzia∏ania w celu ustanowienia dla osoby uprawnionej do emerytury lub
renty opiekuna lub kuratora. Analiza § 43 ust. 4 rozporzàdzenia RM prowadzi
do wniosku, ˝e przepis ten stosowany wobec ma∏oletnich ustala niewystarczajàco precyzyjnà dyspozycj´ do dzia∏ania (niepotrzebnie wyd∏u˝a drog´ do ustanowienia opiekuna prawnego), zaÊ stosowany wobec osób doros∏ych nie
usprawnia trybu ustanowienia opiekuna lub kuratora.
Art. 544-560 Kpc, w szczególnoÊci art. 552, art. 544 i art. 554 Kpc.
M.in. z Rekomendacjà Nr R(99)4 Komitetu Ministrów z 23.02.1999 r. o zasadach ochrony prawnej doros∏ych niezdolnych prawnie.
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nujà od lat i ZUS nigdy nie spotka∏ si´ z zarzutem pozaprawnych dzia∏aƒ,
zaÊ „Rzecznik (...) nie kwestionowa∏ nigdy zasadnoÊci wyp∏acania emerytury, renty (...) w przypadku, gdy dobro osoby uprawnionej do renty (...) wymaga∏o ustanowienia opiekuna prawnego”. Dzia∏ania Rzecznika nie dotyczà jednak obowiàzków wype∏nianych przez opiekunów prawnych wzgl´dem podopiecznych, lecz poprzedzajàcej ich ustalenie procedury. Tak˝e
wówczas, gdy jest to procedura ubezw∏asnowolnienia jej wszcz´cie musi
spe∏niaç rygory art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, gdy˝ prowadzi nie tylko do
ograniczenia, ale nawet pozbawienia niepe∏nosprawnych ich podstawowych praw.

D. Stan przestrzegania praw dziecka w placówkach
Za zabezpieczenie i przestrzeganie standardu opieki i ochrony praw
dziecka w placówkach opieki ca∏kowitej odpowiada paƒstwo, zatem sytuacja przebywajàcych w nich – z ró˝nych wzgl´dów – dzieci i m∏odzie˝y musi byç przedmiotem szczególnej uwagi Rzecznika. Rozpocz´te w 2004 r.
wizyty w miejscach pobytu ma∏oletnich cudzoziemców bez opieki w trakcie post´powania o status uchodêcy obj´∏y 3 placówki555; planowana jest
jeszcze wizyta w G∏ównej Komendzie Stra˝y Granicznej. Prawdopodobnie
spora cz´Êç dzieci – cudzoziemców bez opieki nie jest ujmowana w ˝adnych statystykach (nie dociera do placówek). W Domu Ma∏ych Dzieci im.
Ks. Baudouina w Warszawie przebywajà dzieci do lat 3 i starsze, gdy majà m∏odsze rodzeƒstwo (unika si´ rozdzielania rodzeƒstw), w czasie wizyty, tj. 26.04.2004 r., by∏o ich 5. Procedury sàdowe, wskutek braku doÊwiadczenia s´dziów i braku informacji sà przewlek∏e. Z uwagi na sytuacj´ i wiek dzieci ma∏e obejmowane sà post´powaniem opiekuƒczym.
Tak˝e w przypadku dzieci starszych znacznie lepiej, ni˝ wystàpienie
o status uchodêcy, rokuje wniosek o zamieszkanie na czas oznaczony
a póêniej o osiedlenie si´ (daje szans´ uzyskania obywatelstwa po 5 latach). W Domu Dziecka Nr 11 Warszawa-Bia∏o∏´ka na mocy porozumienia z 1.03.2004 r. Miasto Sto∏eczne Warszawa zapewnia 10 (z mo˝liwoÊcià rozszerzenia do 15) miejsc dla ma∏oletnich cudzoziemców, a Urzàd
ds. Repatriacji i Cudzoziemców pokrywa koszty ich pobytu. Dotychczas
w DD Nr 11 przebywa∏o 15 ma∏oletnich, w dniu wizyty (21.08.2004 r.)
by∏o ich 9, warunki pobytu sà bardzo dobre. Problemem jest przenoszenie podopiecznych zaaklimatyzowanych, którzy ukoƒczyli 18 lat jeszcze
przed zakoƒczeniem post´powania o nadanie statusu do oÊrodka wyjÊciowego, a tak˝e tryb post´powania wobec cudzoziemca, zw∏aszcza ju˝
555

RPO-472280-XI/04; RPO-466688-XI/04; RPO-483641-XI/04.
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doros∏ego, któremu odmówiono statusu (ustawa556 przewiduje pozostawienie w oÊrodku lub innym miejscu wyznaczonym przez sàd opiekuƒczy
do czasu wydania organom/organizacjom kraju pochodzenia, do których
zadaƒ statutowych nale˝à sprawy ma∏oletnich).W dniu wizyty w oÊrodku
w D´baku557, tj. 31.08.2004 r., przebywa∏o 10 ma∏oletnich bez opieki
ubiegajàcych si´ o przyznanie statusu uchodêcy, w tym 7 wychowanków
rodzinnego domu dziecka z Ukrainy. Na terenie oÊrodka w znajduje si´
monitorowany 24 h na dob´, o od 20-tej do 8-ej zamykany, wydzielony
sektor dla ma∏oletnich, w którym przebywajà dzieci bez opieki i niektóre
samotne matki z dzieçmi (przy wejÊciu znajduje si´ kamera oraz posterunek ochrony). Od poczàtku istnienia strefy dla ma∏oletnich w OÊrodku
zaledwie 5 ma∏oletnich bez opieki uzyska∏o status uchodêcy, na ogó∏em
184 ubiegajàcych si´. Wspó∏praca z sàdem opiekuƒczym w Grodzisku
Mazowieckim jest dobra. Procedura jest nadal d∏ugotrwa∏a, wszystkie jej
stadia trwajà ok. 10-12 miesi´cy, jednak ju˝ tylko sporadycznie zdarzajà
si´ cz´ste wczeÊniej przypadki, gdy koƒczy∏a si´ po 3, a nawet 5 latach;
mniej ni˝ 10% wszystkich starajàcych si´ dostaje decyzje pozytywne. Problemem sà nie∏atwe warunki pobytu (brak opieki i propozycji sp´dzania
czasu, bezczynnoÊç, frustracja zw∏aszcza u osób m∏odych bez rodziny,
w nast´pstwie – przest´pczoÊç i agresja), zaÊ w sferze prawa – ograniczenie pomocy integracyjnej z powiatowych centrów pomocy rodzinie do
okresu jedynie 12 miesi´cy oraz na∏o˝enie obowiàzku wspierania osób
z pobytem tolerowanym na samorzàd terytorialny bez zapewnienia Êrodków; lepiej jest tylko w powiatach warszawskim i lubelskim, gdzie jest
wi´cej uchodêców i zasady ich wspierania zosta∏y ju˝ poznane558. Konieczne jest doprecyzowanie instrumentów pomocy osobom, które
uzyska∏y na terytorium RP zgod´ na pobyt tolerowany. Nale˝y zadbaç
o dost´p do edukacji, szczególnie ma∏oletnich, konieczne jest udzielenie
wszechstronnego wsparcia dzieciom ucz´szczajàcym do szkó∏ w Êrodowisku. Ma∏oletni cudzoziemcy bez opieki powinni mo˝liwie jak najkrócej
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Art. 52 ustawy z 13.06.2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP (Dz.U. Nr 129, poz. 1176).
Biuro Organizacji OÊrodków dla Cudzoziemców Ubiegajàcych si´ o Nadanie
Statusu Uchodêcy w Podkowie LeÊnej-D´baku administruje tak˝e innymi 11
oÊrodkami (z czego 9 dzier˝awi).
Znajdujàcy si´ obecnie w Sejmie rzàdowy projekt ustawy o zmianie ustawy
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP zas∏uguje na poparcie –
usuwa cz´Êç niejasnoÊci i rozszerza ochron´ tych osób, poprzez m.in. rozszerzenie na nie zakresu pomocy socjalnej i renty socjalnej, a tak˝e Êwiadczeƒ rodzinnych (przywracajàc tym samym stan prawny sprzed uchwalenia ustawy
o udzielaniu ochrony).
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przebywaç w oÊrodku w D´baku, gdzie nie ma mo˝liwoÊci zapewnienia
im wystarczajàcej opieki wychowawczej i psychologicznej – warto zabezpieczyç odpowiednià iloÊç miejsc w placówkach opiekuƒczych tak, by nie
trzeba by∏o dokonywaç wÊród ma∏oletnich selekcji, którzy z nich powinni
w pierwszej kolejnoÊci trafiç do placówki opiekuƒczej, zapewniajàcej lepsze warunki pobytu i opieki.
Spotkanie z kierownictwem Krajowego Biura ds. Przeciwdzia∏ania
Narkomanii zakoƒczy∏o cykl wizyt obejmujàcy 5 stacjonarnych oÊrodków
leczenia dla osób ma∏oletnich uzale˝nionych od Êrodków psychoaktywnych559. Ich celem by∏o zbadanie, czy osoby ma∏oletnie uzale˝nione majà
dost´p do leczenia oraz czy w trakcie leczenia ich podstawowe prawa sà
w wystarczajàcym stopniu zabezpieczone. Powa˝nym problemem jest dost´p do leczenia m∏odzie˝y poni˝ej 14 r.˝ (oferta leczenia i terapii jest
skierowana do osób mi´dzy 15 a 24 r.˝.) oraz upoÊledzonej umys∏owo
(w jednym z oÊrodków np. badano poziom inteligencji). Dominuje leczenie metodà spo∏ecznoÊci terapeutycznej, zdaniem specjalistów niezb´dna
jest weryfikacja za∏o˝eƒ programowych oÊrodków stacjonarnych oraz
wprowadzenie procedur ukierunkowanych na wzmocnienie motywacji do
leczenia i zmiany zachowania. Jak wynika z informacji personelu oÊrodków ok. 30% m∏odzie˝y nie podejmuje leczenia lub rezygnuje na wst´pie,
nast´pne 30% rezygnuje w trakcie, pozostali, bez wsparcia w Êrodowisku lokalnym i przy braku oÊrodków dziennych te˝ nie zawsze utrzymujà abstynencj´. Niewystarczajàca jest sieç placówek Êwiadczàcych pomoc/terapi´ w warunkach ambulatoryjnych zarówno dla tych, którzy
nie wymagajà izolacji, jak i dla tych którzy opuszczajà oÊrodki, co mo˝e
wp∏ywaç na powrotnoÊç do leczenia w trybie stacjonarnym, gdzie liczba
miejsc, niestety, wzrasta560. Powstanie placówek ambulatoryjnych zale˝y
od decyzji i mo˝liwoÊci samorzàdów lokalnych, jednak fundusz nie chce
ich kontraktowaç. W wizytowanych oÊrodkach zamkni´tych brakowa∏o
informacji o podstawowych prawach i ich ograniczeniach zwiàzanych
z procesem leczenia oraz informacji do kogo i w jakim trybie mo˝na si´
odwo∏aç od decyzji lub z∏o˝yç skarg´. Nale˝y ustaliç, które ograniczenia
praw sà absolutnie niezb´dne ze wzgl´du na proces leczenia (w ka˝dym
oÊrodku jest odmiennie). Ró˝na jest te˝ dost´pnoÊç do edukacji osób
ma∏oletnich korzystajàcych z leczenia, na ogó∏ przez pierwsze miesiàce
a nawet pó∏ roku m∏odzie˝ w ogóle nie wychodzi z oÊrodka, zaÊ nauczanie indywidualne jest organizowane „gdy oÊrodek ma dobre kontakty ze

szko∏à”. Zró˝nicowany jest czas pobytu w ró˝nych oÊrodkach (przeci´tnie od 1 do 1,5 roku), tymczasem d∏uga izolacja utrudnia przystosowanie do ˝ycia w naturalnym Êrodowisku. Z rozmów z pacjentami wynika∏o, i˝ „z∏e przyj´cie w szkole, brak wsparcia a czasem szykany” sà cz´stà
przyczynà powrotu do na∏ogu i powrotu do oÊrodka – problemem jest
zatem tak˝e przygotowanie kadry nauczycielskiej do pracy wychowawczej z dzieckiem zagro˝onym uzale˝nieniem i tym, które wraca z oÊrodka
do szko∏y macierzystej. Cennà inicjatywà Krajowego Biura ds. Przeciwdzia∏ania Narkomanii jest koncepcja standaryzacji Êwiadczeƒ – prowadzone sà szkolenia pozwalajàce pracownikom oÊrodków uzyskaç certyfikat. Jest to dwuletni, 450-godzinny program, przy czym dla osób z 10-letnim sta˝em prowadzono kurs skrócony – w ramach szkoleƒ zwraca
si´ uwag´ na standardy dotyczàce ochrony prawa cz∏owieka. Przygotowywany jest tak˝e system akredytacji opracowywany wspólnie z centrum monitorowania jakoÊci us∏ug medycznych – praca poszczególnych
oÊrodków b´dzie oceniana w kontekÊcie skutecznoÊci terapii. System
powinien byç wprowadzony do 2006, wczeÊniej planowany jest pilota˝.
Nale˝a∏oby wzmocniç samorzàdy i wesprzeç lokalne programy profilaktyczne. Program profilaktyczny na poziomie gminy powinien zawieraç zarówno program zwalczania alkoholizmu, jak i narkomanii i byç wspólnie
finansowany.
Do Rzecznika zwrócili si´ dyrektorzy m∏odzie˝owych oÊrodków wychowawczych (dalej: mow) z terenu ca∏ej Polski wskazujàc na zagro˝enie wykonywania zadaƒ tych oÊrodków i realizacji praw nieletnich wychowanków, w zwiàzku ze znacznym obni˝eniem poziomu ich finansowania po
przej´ciu placówek przez resort oÊwiaty (Êrodki kierowane do tych placówek wyliczone zgodnie z wagami subwencyjnymi by∏y mniejsze o ok. 40%
od ubieg∏orocznych). W mow przebywa m∏odzie˝ wymagajàca intensywnej
pracy terapeutycznej i resocjalizacyjnej, a zatem koniecznoÊç zabezpieczenia potrzeb jest oczywista, w sprawie tej zwrócono si´ z pozytywnym
skutkiem do MENiS561. Rzecznik zorganizowa∏ dwa seminaria zatyt.
„Miejsce i rola mow-ów w systemie resocjalizacji (na styku dzia∏aƒ resortów)”562 na których spotkali si´ dyrektorzy m∏odzie˝owych oÊrodków
wychowawczych, m∏odzie˝owego oÊrodka socjoterapii, przedstawiciele resortu sprawiedliwoÊci, edukacji i polityki spo∏ecznej, s´dziowie rodzinni,
kuratorzy i reprezentanci organizacji spo∏ecznych prowadzàcych progra-
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RPO-414923-XI/02; RPO-420714-XI/02; RPO-424431-02/XI; RPO-466316-XI/04.
Z 1600 ∏ó˝ek na 2500.

562

RPO-467512-XI/04, RPO-467516-XI/04, RPO-467517-XI/04, RPO-467520-XI/04.
Z 29.06.2004 r.; z 28.09.2004 r.
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my lokalne w Êrodowiskach trudnych. Dalsze prace nad skoordynowaniem systemu przej´∏o Ministerstwo SprawiedliwoÊci563.
Przedmiotem kolejnych wystàpieƒ Rzecznika564 do Ministra SprawiedliwoÊci by∏a wadliwa praktyka przed∏u˝ania pobytu nieletnich w policyjnych izbach dziecka (dalej: pid), gdy˝ otrzymywane w sprawie odpowiedzi
nie dawa∏y podstaw do uznania, ˝e problem ten zosta∏ rozwiàzany zgodnie z Konstytucjà i standardami praw cz∏owieka. W ocenie Rzecznika s´dziowie wydajàcy kwestionowane orzeczenia („umieÊciç w pid na czas
oczekiwania na placówk´ docelowà”) nie stosujà w∏aÊciwie art. 40 § 6 pkt
4 ustawy o post´powaniu w sprawach nieletnich565 (dalej: upn). Wydane
przez s´dziego postanowienie powinno precyzyjnie okreÊlaç rodzaj placówki „docelowej”, gdy˝ to w∏aÊnie zasadniczo ró˝nicuje sytuacj´ nieletnich – niedopuszczalny jest dalszy pobyt w policyjnej izbie nieletniego dla
którego placówkà docelowà jest placówka otwarta, nawet gdy jest to placówka resocjalizacyjna. Zatrzymanie nieletniego w pid jest pozbawieniem
go wolnoÊci566, co ma podstawowe znaczenie dla oceny obecnej praktyki
zatrzymywania nieletnich w pid, jak i dla kszta∏tu przysz∏ych, projektowanych w tym zakresie przepisów, które powinny ca∏kowicie wykluczaç
mo˝liwoÊç zatrzymania w pid ze wzgl´dów wychowawczych (w sytuacjach, w których nie by∏oby mo˝liwe zatrzymanie cz∏owieka doros∏ego).
563
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Na spotkaniu, które odby∏o si´ 14.12.2004 r. w Ministerstwie stanowisko
Rzecznika by∏o nast´pujàce: 1) Resortowe podzia∏y, odr´bnoÊci, czy nawet wynaturzenia regulacji wewn´trznych sprawiajà, ˝e z pola uwagi znika samo
dziecko. 2) Placówki, choç ich rodzajów jest niema∏o, nie uzupe∏niajà si´ wzajemnie, w tej sytuacji nie mo˝e mowy o ciàg∏oÊci i elastycznoÊci opieki Êrodków
stosowanych wobec nieletnich. 3) Ciàgle pog∏´bia si´ odr´bnoÊç resortowych
rozwiàzaƒ. 4) Odr´bnà grup´ stanowià problemy zwiàzane z niedocenianiem
Êrodków alternatywnych, które powinny byç naturalne dla ka˝dego dobrze
funkcjonujàcego Êrodowiska lokalnego i stanowiç podstaw´ oddzia∏ywaƒ wobec
nieletnich.
RPO-434183-XI/03 z 9.01.2004 r., 15.07.2004 r., 28.12.2004 r.
Artyku∏ 40 § 6 pkt 4 ustawy z 26.10.1982 r o post´powaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 ze zm.) nakazujàcy natychmiastowe
zwolnienie nieletniego, któremu mimo up∏ywu 72 godzin od czasu zatrzymania
nie og∏oszono postanowienia o umieszczeniu, rozró˝nia umieszczenie w dwóch
rodzajach placówek:
1) w schronisku dla nieletnich, które jest zamkni´tà placówkà resocjalizacyjnà
o charakterze interwencyjnym,
2) w m∏odzie˝owym oÊrodku wychowawczym lub m∏odzie˝owym oÊrodku socjoterapii (umieszczenie tymczasowe) albo „zak∏adzie lub placówce, o których mowa w art. 12”.
Gdy nast´puje inaczej, ni˝ na podstawie zgodnego z prawem orzeczenia sàdu
zatrzymanie takie jest sprzeczne z art. 5 ust. 1 lit d Europejskiej Konwencji
o ochronie praw cz∏owieka i podstawowych wolnoÊci z wszelkimi konsekwencjami tego stanu rzeczy.
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Pobyt nieletniego w pid w miejsce umieszczenia w schronisku dla nieletnich (podobnie zresztà jak pobyt w schronisku zamiast umieszczenia
w zak∏adzie poprawczym) nie mo˝e byç traktowany zast´pczo z uwagi na
to, ˝e sà to placówki izolacyjne (zamkni´te). Ich specyfika sprawia, ˝e dopuszczalne sà w nich ró˝ne ograniczenia praw nieletnich – w przypadku
pid unicestwione jest np. (jedynie z uwagi na formalnie krótki czas pobytu) prawo nieletnich do nauki, co nie powinno mieç miejsca w ˝adnej placówce dla dzieci. Przestrzeganie obowiàzujàcego prawa jest elementem
procesu resocjalizacji. Nie mo˝na tego procesu rozpoczynaç od ∏amania
prawa – jest to demoralizujàce dla wszystkich. W kolejnym wystàpieniu
(14.12.2004 r.) Rzecznik doda∏, ˝e upn nie daje innej podstawy do przed∏u˝onego zatrzymania nieletniego do dyspozycji sàdu na czas post´powania wyjaÊniajàcego i rozpoznania sprawy, jak tylko umieszczenie
w schronisku nieletnich na podstawie art. 27. Umieszczenie nieletniego
w jakiejkolwiek innej placówce – poza docelowym umieszczeniem w zak∏adzie poprawczym i zatrzymaniem w policyjnej izbie dziecka (przynajmniej do czasu uruchomienia Krajowego OÊrodka Psychiatrii Sàdowej dla
Nieletnich) – nie ma i nie powinno mieç cech pozbawienia wolnoÊci. Stàd
olbrzymie znaczenie, jakie trzeba przypisaç przestrzeganiu przepisów
ustawy przez s´dziów wydajàcych postanowienia o zatrzymaniu w pid.
Nie da si´ obroniç legalnoÊci postanowieƒ o umieszczeniu „w placówce
docelowej”, gdy z art. 40 § 6 pkt 4 ustawy wynika, ˝e postanowienie powinno wyraênie precyzowaç placówk´, w której ma byç umieszczony nieletni (co zresztà jest w pe∏ni zrozumia∏e, wobec rozró˝nienia mi´dzy warunkami stosowania art. 27 i art. 26 upn). Nieprecyzyjne stosowanie tego
przepisu ma niezwykle powa˝ne konsekwencje, gdy˝ ∏amie jedno z podstawowych praw cz∏owieka, zabezpieczone licznymi gwarancjami. Równie˝ prawo nieletniego do odwo∏ania si´ od postanowienia o zatrzymaniu
nie mo˝e byç przedstawiane tak, jakby mog∏o zrównowa˝yç czy usprawiedliwiç masowe wydawanie wadliwych postanowieƒ. Oznacza∏oby to przyzwolenie dla naruszania prawa przez organy wydajàce postanowienie.
Brak miejsc w placówce wymienionej w postanowieniu i dà˝enie do zapewnienia izolacji nieletniego nie mo˝e dawaç okazji do sankcjonowania
z∏ej praktyki i manipulowania prawami cz∏owieka.
Rzecznik Praw Obywatelskich zapozna∏ si´ z nades∏anym przez
Komendanta G∏ównego Policji projektem, opracowanym w Komendzie
G∏ównej Policji pt: „Koncepcja dzia∏aƒ policyjnych ukierunkowanych
na zapobieganie i zwalczanie przest´pczoÊci godzàcej w wolnoÊç seksualnà i obyczajnoÊç ma∏oletnich”. Wobec proÊby Komendanta G∏ównego Policji o zaopiniowanie wymienionego dokumentu Rzecznik Praw Obywatel-
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skich przedstawi∏ swoje uwagi do tego opracowania567. Rzecznik dostrzega równie˝, sygnalizowany w omawianym opracowaniu Komendy G∏ównej
Policji, problem trybu Êcigania tych przest´pstw w sytuacji, gdy sprawcami wyst´pku pope∏nionego na szkod´ ma∏oletniego sà osoby ustawowo
powo∏ane do wykonywania jego praw, a dane przest´pstwo jest Êcigane
na wniosek pokrzywdzonego. Zaznaczyç bowiem nale˝y, ˝e dziecko, które
nie ukoƒczy∏o lat 15 a tak˝e powy˝ej tego wieku – do osiàgni´cia pe∏noletnoÊci, nie dysponuje, w Êwietle powo∏anych unormowaƒ, prawem do
sk∏adania wniosku o Êciganie, wymaganego np. w przypadku pope∏nienia
przest´pstwa z art.197 Kk. Istnieje oczywiÊcie ustawowa mo˝liwoÊç przyj´cia zawiadomienia o pope∏nieniu przest´pstwa przez organy Êcigania od
osoby pokrzywdzonej (bàdê innej osoby) a nast´pnie, jeÊli w wyniku dokonania czynnoÊci sprawdzajàcych zaistnieje uzasadnione podejrzenie
pope∏nienia przest´pstwa na szkod´ ma∏oletniego przez jego przedstawiciela ustawowego lub innej osoby sprawujàcej piecz´, organ post´powania mo˝e zawiadomiç sàd rodzinny i zarazem wystàpiç o ustanowienie
kuratora dla reprezentowania interesów pokrzywdzonego – w tym z∏o˝enia wymaganego przez ustawodawc´ wniosku o Êciganie.
W zwiàzku z pismem p. Miros∏awy Kàtnej Pos∏a na Sejm RP Przewodniczàcej Zarzàdu Krajowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka skierowanym do Ministra SprawiedliwoÊci – Prokuratora Generalnego a do wiadomoÊci Rzecznikowi Praw Obywatelskich, zawierajàcym m.in. postulat rozwa˝enia podj´cia inicjatywy legislacyjnej w celu zapewnienia prawnej
ochrony dzieciom przed wykorzystywaniem w celach seksualnych, Rzecznik zwróci∏ si´ do Ministra SprawiedliwoÊci – Prokuratora Generalnego
o udzielenie informacji czy i ewentualnie jakie zosta∏y podj´te dzia∏ania
w tej sprawie568.
Z udzielonej informacji przez Prokuratora Krajowego z dnia 2 marca
2004 r. wynika, i˝ Sejm uchwali∏ ustaw´ przewidujàcà zmiany w przepisach prawa karnego materialnego, w oparciu o które Êcigane sà przest´pstwa o charakterze seksualnym569, w których pokrzywdzonymi sà ma∏oletni. Prokurator Krajowy poinformowa∏ Rzecznika ponadto, ˝e w zwiàzku
niekorzystnym wp∏ywem na osoby, które nie ukoƒczy∏y 15 roku ˝ycia
materia∏ów o charakterze pornograficznym rozpowszechnianych przede
wszystkim w sieciach informatycznych dokonano stosownej zmiany
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RPO-485626-II/04 z dnia 28.12.2004 r.
RPO-458706-II/03 z 26.01.2004 r.
Ustawa z 18.03.2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks post´powania karnego oraz ustawy – Kodeks wykroczeƒ – Dz.U. Nr 69, poz. 626.
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w opisie czynu zabronionego stypizowanego w art. 202 § 2 Kk rozszerzajàc w ten sposób zakres karalnoÊci rozpowszechniania takich treÊci
w sposób umo˝liwiajàcy ma∏oletniemu zapoznanie si´ z nimi. Nadto
w art. 202 Kk dodany zosta∏ przepis § 5 dajàcy sàdowi mo˝liwoÊç orzeczenia przepadku zarówno przedmiotów jak i narz´dzi przest´pstw
z art. 202 § 1–4, nawet je˝eli nie stanowi∏y one w∏asnoÊci sprawcy. Podwy˝szone zosta∏y, jak wynika z udzielonej odpowiedzi w § 3 i § 4 art. 202
Kk progi zagro˝enia karà pozbawienia wolnoÊci. Bardzo istotne sà pojawiajàce si´ propozycje obowiàzkowego leczenia osób skazanych za pedofili´. Obecnie obowiàzujàcy przepis art. 72 § 1 pkt 6 Kk przewiduje mo˝liwoÊç, w przypadku zawieszenia przez sàd kary pozbawienia wolnoÊci,
zobowiàzania skazanego do poddania si´ leczeniu bàdê terapii. Wymaga
to jednak zgody skazanego. Wobec powy˝szego, co podkreÊli∏ Prokurator
Krajowy, aby zgoda skazanego nie by∏a w tym przypadku decydujàca, rozwa˝a si´ wprowadzenie do obecnie obowiàzujàcego Kodeksu karnego nowego Êrodka karnego polegajàcego na obligatoryjnym poddaniu osoby
skazanej za pedofili´ odpowiedniej terapii. Zdaniem Rzecznika wprowadzone i proponowane zmiany w tym zakresie zas∏ugujà na pe∏nà aprobat´.

Przestrzeganie praw obywateli w sprawach mieszkaniowych

11. Przestrzeganie praw obywateli
w sprawach mieszkaniowych
A. Prawa najemców, dodatki mieszkaniowe
1. W 2004 r. Rzecznik Praw Obywatelskich po raz kolejny powróci∏ do
problemu braku budownictwa socjalnego w Polsce. Do Biura Rzecznika
niezmiennie wp∏ywa bowiem wielka iloÊç skarg od osób bezdomnych i zagro˝onych bezdomnoÊcià, które nie sà w stanie we w∏asnym zakresie zaspokoiç swych potrzeb mieszkaniowych. W wystàpieniu skierowanym do
Prezesa Rady Ministrów570 Rzecznik przypomnia∏ swoje wczeÊniejsze dzia∏ania w sprawie braku spójnego programu paƒstwa, sprzyjajàcego rozwojowi budownictwa w Polsce571 oraz wskaza∏, i˝ w dalszym ciàgu stan
prawny w omawianym zakresie nie jest zadowalajàcy. Rzecznik podkreÊli∏, i˝ poczàwszy od sierpnia 2004 r., kiedy to realizowaç si´ b´dà skutki
pierwszych wypowiedzeƒ najmu dokonanych w trybie art. 11 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów572 spowoduje dodatkowe obcià˝enie gmin
w zakresie obowiàzku dostarczania lokali socjalnych. Tymczasem gminy,
z braku Êrodków finansowych w minimalnym zakresie realizujà budownictwo socjalne. Równie˝ mo˝liwoÊç uzyskania taniego mieszkania w ramach towarzystw budownictwa spo∏ecznego jest iluzoryczna, z uwagi na
liczne nieprawid∏owoÊci w dzia∏aniu tych podmiotów, na co Rzecznik
zwraca∏ ju˝ wczeÊniej uwag´ Prezesowi Urz´du Mieszkalnictwa i Rozwoju
Miast573. Zasygnalizowa∏ tak˝e, i˝ w jego ocenie sytuacji na rynku mieszkaniowym nie o˝ywi∏y równie˝ regulacje zawarte w ustawie o dop∏atach
do oprocentowania kredytów mieszkaniowych574. W odpowiedzi Minister
570
571
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RPO-460855-V/04 z 3.02.2004 r.
Informacja za rok 2001, str. 224.
Ustawa z 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733 ze zm.).
Informacja za rok 1999, str. 154.
Ustawa z 5.12.2002 r. o dop∏atach do kredytów mieszkaniowych o sta∏ej stopie
procentowej (Dz.U. Nr 230, poz. 1922). Przyj´te w tej ustawie oprocentowanie
nie jest bowiem wystarczajàco konkurencyjne wobec kredytów oferowanych na
rynku, co powoduje, ˝e zainteresowanie tà formà finansowania mieszkaƒ jest
niewielkie. W wystàpieniu Rzecznik wyrazi∏ swoje obawy wynikajàce z likwidacji
z dniem 31 grudnia 2003 r. Urz´du Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. W ocenie
Rzecznika mo˝e to wp∏ynàç spowalniajàco na realizacj´ zadaƒ paƒstwa zwiàzanych z politykà mieszkaniowà, w szczególnoÊci na prowadzone prace legislacyjne w omawianym zakresie.
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Infrastruktury powiadomi∏ Rzecznika o dzia∏aniach paƒstwa w zakresie
zaspokajania potrzeb mieszkaniowych obywateli oraz polityki mieszkaniowej paƒstwa575.
2. Rzecznik podjà∏ sygnalizowany w skargach problem dotyczàcy kwalifikacji osób przeprowadzajàcych wywiady Êrodowiskowe na podstawie
przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych576. W skargach pojawia∏y
si´ bowiem zarzuty dotyczàce treÊci zadawanych pytaƒ i sposobu odnoszenia si´ do osób ubiegajàcych si´ o dodatek. Skar˝àcy czuli si´ upokorzeni, a czasem nawet zastraszeni sposobem przeprowadzenia wywiadu.
W ich odczuciu jego przeprowadzenie mia∏o na celu zniech´cenie do ubiegania si´ o dodatek mieszkaniowy. Rzecznik zbada∏ uregulowania prawne
dotyczàce wywiadów Êrodowiskowych, majàcych na celu ustalenie faktycznego stanu majàtkowego osoby ubiegajàcej si´ o dodatek577. Stwierdzi∏, ˝e treÊç przepisów ustawy wskazuje na to, ˝e do przeprowadzenia
wywiadu mo˝e byç upowa˝niony wy∏àcznie pracownik socjalny, a zatem
osoba o szczególnych kwalifikacjach i wykszta∏ceniu, której status zawodowy reguluje odr´bny rozdzia∏ w ustawie o pomocy spo∏ecznej. Tymczasem, w myÊl postanowieƒ w∏aÊciwych przepisów w tej sprawie578 wywiad
575
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PR/021/4/04 z 31.03.2004 r. Z udzielonych informacji wynika∏o m.in., ˝e
przygotowany zosta∏ „Program budownictwa mieszkaƒ dla osób wymagajàcych
pomocy socjalnej”, a tak˝e projekt ustawy o finansowym wsparciu tworzenia
w latach 2004-2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych.
Ponadto opracowany zosta∏ projekt zmian do ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, w którym uwzgl´dniono zastrze˝enia
Rzecznika dotyczàce uregulowaƒ prawnych dotyczàcych towarzystw budownictwa spo∏ecznego. Minister Infrastruktury wyrazi∏ równie˝ nadziej´, ˝e planowana nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, w której zak∏ada si´ m.in.
podzia∏ najmu na tzw. doraêny i komercyjny, przyczyni si´ do zwi´kszenia poda˝y mieszkaƒ na wynajem. Stwierdziç nale˝y, ˝e istotnie dzia∏ania, o których
poinformowano Rzecznika w powo∏anej odpowiedzi, zosta∏y przez rzàd podj´te,
czego konsekwencjà by∏o m.in. uchwalenie zmian do ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz uchwalenie ustawy o finansowym wsparciu budownictwa socjalnego. Dobiegajà równie˝ koƒca prace
nad du˝à nowelizacjà ustawy o ochronie praw lokatorów. Jednak˝e treÊç skarg
wp∏ywajàcych nadal do Biura Rzecznika nie Êwiadczy o tym, aby sytuacja osób
bezdomnych i zagro˝onych bezdomnoÊcià uleg∏a zauwa˝alnej poprawie. Byç
mo˝e przyj´te regulacje prawne przyczynià si´ do o˝ywienia budownictwa socjalnego, odczuwalnego po up∏ywie d∏u˝szego okresu czasu.
Ustawa z 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 ze
zm.).
RPO-450690-V/03 z 9.01.2004 r.
Rozporzàdzenie z 27.12.2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu
Êrodowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oÊwiadczenia o stanie
majàtkowym wnioskodawcy i innych cz∏onków gospodarstwa domowego, a tak˝e wzoru legitymacji pracownika upowa˝nionego do przeprowadzenia wywiadu
(Dz.U. Nr 156, poz. 1828).
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przeprowadziç mo˝e ka˝dy pracownik samorzàdowy (równie˝ nie b´dàcy
pracownikiem socjalnym) upowa˝niony przez wójta lub burmistrza.
W ocenie Rzecznika takie uregulowanie oznacza, ˝e przepisy tego rozporzàdzenia zosta∏y wydane z przekroczeniem upowa˝nienia ustawowego,
poniewa˝ Minister Infrastruktury nie zosta∏ umocowany do samodzielnego okreÊlenia kr´gu pracowników upowa˝nionych do przeprowadzenia
wywiadu Êrodowiskowego. W odpowiedzi na powy˝sze wystàpienie Minister Infrastruktury579 poinformowa∏ Rzecznika, ˝e intencjà ustawodawcy
by∏o, aby wywiad Êrodowiskowy móg∏ przeprowadzaç ka˝dy upowa˝niony
pracownik samorzàdowy, a nie tylko pracownik socjalny i tak nale˝y interpretowaç przepisy ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Jednak˝e
z uwagi na zg∏oszone przez Rzecznika wàtpliwoÊci w projekcie zmian do
tej ustawy przewidziano uregulowanie omawianej kwestii w taki sposób,
i˝ nie b´dzie wàtpliwoÊci, ˝e do przeprowadzenia wywiadu Êrodowiskowego uprawniony jest ka˝dy pracownik samorzàdowy upowa˝niony przez
organ przyznajàcy dodatki mieszkaniowe. Istotnie w ustawie o zmianie
ustawy o dodatkach mieszkaniowych580 znalaz∏ si´ stosowny przepis.
3. W 2004 r. Trybuna∏ Konstytucyjny rozpozna∏ wniosek Rzecznika
dotyczàcy stwierdzenia niezgodnoÊci z Konstytucjà art. 3 ust. 3 ustawy
o dodatkach mieszkaniowych, w zakresie, w jakim przepis ten nakazuje
wliczanie dodatków piel´gnacyjnych do dochodu przy ubieganiu si´ o dodatek mieszkaniowy z art. 2 i art. 32 Konstytucji oraz art. 6 ust. 6 pkt 1
ustawy o dodatkach mieszkaniowych z art. 2 i art. 32 Konstytucji. Niestety, w wyroku z dnia 21 lipca 2004 r. Trybuna∏ orzek∏, ˝e art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych jest
zgodny z art. 2 i art. 32 Konstytucji. Na rozpoznanie oczekuje równie˝
w dalszym ciàgu z∏o˝ony w 2002 r. wniosek o stwierdzenie niezgodnoÊci
przepisów rozporzàdzenia w sprawie dodatków mieszkaniowych z przepisami ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz Konstytucjà581. Jakkolwiek nowelizacja ustawy o dodatkach mieszkaniowych wyeliminowa∏a
na przysz∏oÊç zakwestionowany przez Rzecznika stan prawny, polegajàcy
na wy∏àczeniu – w rozporzàdzeniu – niektórych wydatków zwiàzanych
z lokalem mieszkalnych, które w myÊl ustawy stanowi∏y podstaw´ obliczania dodatku mieszkaniowego, to jednak z przepisów przejÊciowych
wynika, i˝ w sprawach do spraw wszcz´tych i niezakoƒczonych przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy stosuje si´ przepisy dotychczasowe. Tak
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wi´c nadal istnieje kategoria spraw, mianowicie spraw niezakoƒczonych
do dnia wejÊcia w ˝ycie tej ustawy (23 listopada 2004 r.) ostatecznà decyzjà administracyjnà, w których podstawa obliczenia dodatku mieszkaniowego b´dzie ustalana na podstawie dotychczasowych przepisów, a zatem
wydatki z tytu∏u ubezpieczenia, podatku od nieruchomoÊci, op∏at za wieczyste u˝ytkowanie, dostawy energii elektrycznej i gazu dostarczanych do
lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) b´dà wy∏àczone z tej podstawy, zgodnie z zakwestionowanymi przez Rzecznika przepisami rozporzàdzenia w sprawie dodatków mieszkaniowych. Dlatego te˝ Rzecznik
zmodyfikowa∏ jedynie odpowiednio swój wniosek do Trybuna∏u Konstytucyjnego582. Problematyka dotyczàca praw najemców, w szczególnoÊci zaÊ
zaspokajania potrzeb mieszkaniowych cz∏onków wspólnoty samorzàdowej
by∏a ponadto przedmiotem kilku skarg Rzecznika do sàdów administracyjnych. W 2004 r. Rzecznik skierowa∏ 3 skargi na uchwa∏y rad gmin
w sprawie zasad wynajmowania lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy.
We wszystkich tych skargach zakwestionowane przez Rzecznika postanowienia uzale˝nia∏y mo˝liwoÊç ubiegania si´ o lokal komunalny od faktu
posiadania sta∏ego zameldowania na terenie gminy. W ocenie Rzecznika
przynale˝noÊç do danej wspólnoty samorzàdowej nie mo˝e byç oceniana
wy∏àcznie poprzez fakt sta∏ego zameldowania, w zwiàzku z czym nie mo˝e
to byç przes∏anka decydujàca o mo˝liwoÊci uzyskania mieszkania od
gminy. W dwóch przypadkach organy gminy, uznajàc argumentacj´ zawartà w skardze Rzecznika same uchyli∏y kwestionowane postanowienia
uchwa∏, zaÊ w jednej ze spraw583 sàd administracyjny stwierdzi∏ niewa˝noÊç zaskar˝onej uchwa∏y w ca∏oÊci584. Rzecznik skierowa∏ ponadto 3
skargi do sàdów administracyjnych na uchwa∏y rad gmin okreÊlajàce zasady sprzeda˝y mieszkaƒ na rzecz ich najemców. W skargach Rzecznik
zakwestionowa∏ te postanowienia uchwa∏y, które ró˝nicowa∏y wysokoÊç
bonifikat od ceny zbycia lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
W ocenie Rzecznika przepisy ustawy o gospodarce nieruchomoÊciami
upowa˝niajà gminy jedynie do udzielenia takiej bonifikaty bàdê nie, natomiast ró˝nicowanie wysokoÊci bonifikaty dla poszczególnych kategorii najemców lokali mieszkalnych stanowi przekroczenie upowa˝nienia ustawowego do uregulowania zasad sprzeda˝y mieszkaƒ lokali uchwale stanowiàcej akt prawa miejscowego. Jedna ze skarg585 zosta∏a w ca∏oÊci
582
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PR/021/2/04 z 23.02.2004 r.
Ustawa z 8.12.2004 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.
Nr 240, poz.2406).
Informacja za rok 2002, str. 136-137.
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RPO-401125-V/02 z 10.12.2004 r.
RPO-443951-V/03 z 19.04.2004 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sàdu Administracyjnego w Opolu z 20.07.2004r., II SA.
/Op144/04.
RPO-447862-V/03 z 23.12.2003 r.
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uwzgl´dniona przez sàd, który stwierdzi∏ niewa˝noÊç zaskar˝onych postanowieƒ uchwa∏y586. Natomiast w drugiej587 sàd administracyjny zaprezentowa∏ odmienne stanowisko i oddali∏ skarg´ Rzecznika588. Z uwagi na
powsta∏à rozbie˝noÊç w orzecznictwie sàdów administracyjnych, po otrzymaniu uzasadnienia wyroku oddalajàcego skarg´ Rzecznika, rozwa˝ona
zostanie mo˝liwoÊç podj´cia dalszych dzia∏aƒ w sprawie.
4. W 2004 r. zosta∏ rozpoznany przez Trybuna∏ Konstytucyjny wniosek Rzecznika589 o stwierdzenie mi´dzy innymi niezgodnoÊci art. 39
ust. 1 ustawy o spó∏dzielniach mieszkaniowych590 w zakresie, w jakim
przepis ten pozbawia najemców lokali u˝ytkowych, nie b´dàcych cz∏onkami spó∏dzielni, którzy ponieÊli w pe∏nym zakresie koszty budowy tych
lokali, roszczenia o przeniesienie w∏asnoÊci lokali, z art. 2 w zw.
z art. 64 ust. 2 Konstytucji591. Wyrokiem z dnia 30 marca 2004 r. Trybuna∏ Konstytucyjny stwierdzi∏ niezgodnoÊç zaskar˝onego uregulowania
z Konstytucjà.

B. Prawa w∏aÊcicieli lokali
i budynków mieszkalnych
1. W 2004 r. do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wp∏ywa∏o niewiele skarg od w∏aÊcicieli lokali i budynków mieszkalnych. Liczba tych
skarg z pewnoÊcià zwi´kszy si´ w roku 2005, z uwagi na planowanà nowelizacj´ ustawy o ochronie praw lokatorów, w której zawarto szereg
regulacji dotyczàcych zasad i wysokoÊci podwy˝szania czynszów najmu
lokali mieszkalnych.
2. Nadal przedmiotem zainteresowania Rzecznika pozostaje kwestia
braku przepisów okreÊlajàcych zasady utrzymania schronów znajdujàcych si´ w budynkach mieszkalnych (w tym stanowiàcych w∏asnoÊç
wspólnot mieszkaniowych) i ponoszenia zwiàzanych z tym kosztów. Poniewa˝ stosowne uregulowania w omawianym zakresie592 dotychczas nie
zosta∏y uchwalone, Rzecznik ponownie zwróci∏ si´ w tej sprawie do Mini-
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Wyrok Wojewódzkiego Sàdu Administracyjnego w Poznaniu z 10.05.2004 r.,
II S.A./Po 2924/03.
587
RPO-447339-V/03 z 16.02.2004 r.
588
Wyrok Wojewódzkiego Sàdu Administracyjnego w Szczecinie z 6.10.2004 r.,
S.A./Sz 2122/03.
589
Informacja za rok 2003, str. 181.
590
Ustawa z 15 grudnia 2001 r. o spó∏dzielniach mieszkaniowych (Dz.U. 2003 r.,
Nr 116, poz. 1119).
591
RPO-428215-03/V z 19.11.2003 r.
592
Informacja za 2003 rok, str. 182.
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stra Spraw Wewn´trznych i Administracji z pytaniem o stopieƒ zaawansowania prac legislacyjnych593.

C. Prawa cz∏onków spó∏dzielni mieszkaniowych
1. Trybuna∏ Konstytucyjny rozpozna∏ wniosek Rzecznika594 o stwierdzenie niezgodnoÊci z Konstytucjà przepisów art. 4 ust. 8, 172 ust. 2
i 178 ust. 1 ustawy o spó∏dzielniach mieszkaniowych595. Wyrokiem z dnia
31 marca 2004 r. Trybuna∏ stwierdzi∏ niezgodnoÊç zaskar˝onych przepisów z Konstytucjà. Skutki wskazanego wyroku sà w praktyce bardzo
istotne. Z obrotu prawnego wyeliminowane zosta∏y bowiem te przepisy
ustawy o spó∏dzielniach mieszkaniowych, które wiàza∏y spó∏dzielcze w∏asnoÊciowe prawo do lokalu z cz∏onkostwem w spó∏dzielni. Obecnie, mo˝liwe jest skuteczne nabycie wskazanego prawa, pomimo braku cz∏onkostwa w spó∏dzielni, natomiast utrata cz∏onkostwa nie pociàga za sobà
wygaÊni´cia spó∏dzielczego w∏asnoÊciowego prawa do lokalu. W zwiàzku
z tym, w ocenie Rzecznika, konieczne jest obecnie uzupe∏nienie regulacji
prawnych zawartych w ustawie o spó∏dzielniach mieszkaniowych.
W wystàpieniu do Ministra Infrastruktury596 Rzecznik wskaza∏, ˝e w jego

593

594
595

596

RPO-3499299-V/00 z 21.12.2004 r. Rzecznik podkreÊli∏, i˝ w aktualnym stanie prawnym na cz∏onków wspólnoty mieszkaniowej zosta∏ przerzucony publicznoprawny obowiàzek zapewnienia obywatelom bezpiecznego schronienia
na wypadek dzia∏aƒ wojennych lub innych podobnych wydarzeƒ.
Informacja za 2003 rok, str. 187.
Ustawa z 15.12.2000r. o spó∏dzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r.,
Nr 119, poz. 1116).
RPO-481181-V/04 z 2.08.2004 r. Rzecznik zwróci∏ równie˝ uwag´ na fakt, i˝
mo˝liwoÊç bezterminowego posiadania spó∏dzielczego w∏asnoÊciowego prawa
do lokalu pomimo braku cz∏onkostwa w spó∏dzielni mieszkaniowej powoduje
istotnà wàtpliwoÊç dotyczàcà zakresu obowiàzków finansowych takiej grupy
osób wobec spó∏dzielni mieszkaniowej. Obowiàzki finansowe cz∏onków spó∏dzielni, którym s∏u˝à spó∏dzielcze prawa do lokali lub odr´bna w∏asnoÊç lokalu w spó∏dzielni zosta∏y wprost uregulowane w ustawie. Ustawa o spó∏dzielniach mieszkaniowych okreÊla równie˝ obowiàzki cz∏onków spó∏dzielni oczekujàcych na ustanowienie na ich rzecz praw do lokalu oraz w∏aÊcicieli lokali
w spó∏dzielni, nie b´dàcych cz∏onkami spó∏dzielni mieszkaniowej. Zakres obowiàzków finansowych wymienionych grup podmiotów jest ró˝ny, co jest uzasadnione rodzajem i charakterem s∏u˝àcych im praw lub ekspektatyw praw
do lokalu oraz uprawnieniami wynikajàcymi z faktu bycia cz∏onkiem spó∏dzielni i partycypowania w jej majàtku. Niestety, w ustawie brak jest regulacji, które mog∏yby stanowiç podstaw´ prawnà obcià˝enia przez spó∏dzielni´
mieszkaniowà op∏atami osób nie b´dàcych cz∏onkami spó∏dzielni mieszkaniowej, którym s∏u˝y spó∏dzielcze w∏asnoÊciowe prawo do lokalu. Nie wiadomo
równie˝, czy osoba, która nie b´dàc cz∏onkiem spó∏dzielni posiada spó∏dzielcze w∏asnoÊciowe prawo do lokalu mo˝e skutecznie ˝àdaç informowania jej
o zmianie wysokoÊci op∏at.
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ocenie wzglàd na ochron´ praw majàtkowych spó∏dzielni mieszkaniowej
oraz praw innych osób korzystajàcych z lokali spó∏dzielczych przemawia
za rozwa˝eniem rozszerzenia obecnie, w zwiàzku z utratà mocy wià˝àcej
przez art. 172 ust. 2 oraz art. 178 ust. 1 ustawy, stosowania uregulowania przewidzianego w art. 1710 ustawy o spó∏dzielniach mieszkaniowych
równie˝ wówczas, gdy spó∏dzielcze prawo do lokalu nale˝y do jednej osoby, a spe∏nione sà przes∏anki okreÊlone w tym przepisie (d∏ugotrwa∏e zaleganie z op∏atami, wykraczanie przeciwko porzàdkowi domowemu albo
niew∏aÊciwe zachowanie tej osoby). Omawiana problematyka wymaga zatem pilnego uregulowania, gdy˝ obowiàzujàcy stan prawny mo˝e prowadziç do ró˝nej interpretacji przepisów, w konsekwencji zaÊ do ró˝nego
uregulowania omawianej sprawy w poszczególnych spó∏dzielniach. Mo˝e
to powodowaç w praktyce naruszenie zarówno praw osób posiadajàcych
spó∏dzielcze w∏asnoÊciowe prawo do lokalu, nie b´dàcych cz∏onkami spó∏dzielni, jak i praw spó∏dzielni mieszkaniowej. W odpowiedzi Minister Infrastruktury597 zgodzi∏ si´ z Rzecznikiem, i˝ przedstawiona problematyka
wymaga nie budzàcych wàtpliwoÊci regulacji prawnych.
2. Rzecznik zajà∏ si´ równie˝ problemem kosztów notarialnych, zwiàzanych z przeniesieniem na cz∏onka spó∏dzielni mieszkaniowej, któremu
s∏u˝y spó∏dzielcze prawo do lokalu, odr´bnej w∏asnoÊci takiego lokalu.
W skargach do Rzecznika pojawia∏y si´ bowiem zarzuty, ˝e koszty notarialne przewy˝szajà spodziewana kwot´, stanowiàcà 1/3 najni˝szego wynagrodzenia. Notariusze poza wskazanà kwotà, wynikajàcà wprost
z przepisów ustawy o spó∏dzielniach mieszkaniowych, doliczajà dodatkowo wynagrodzenie za skierowanie do sàdu wniosku o za∏o˝enie i wpis
prawa do ksi´gi wieczystej oraz za wydanie wypisu aktu notarialnego.
WyjaÊnienia udzielone Rzecznikowi przez Prezesa Krajowej Rady Notarialnej potwierdzi∏y zarzuty stawiane przez obywateli. Dlatego Rzecznik zwró-

597

BM2k-412-210/04 z 9.11.2004 r. W Sejmie znajdujà si´ aktualnie dwa projekty poselskie nowelizacji ustawy o spó∏dzielniach mieszkaniowych (druki Nr
2522 i 2259) i w toku prac sejmowych Podkomisji nadzwyczajnej powo∏anej do
ich rozpatrzenia uczestniczàcy w nich przedstawiciele strony rzàdowej postulujà wprowadzenie do ustawy zmian zmierzajàcych do usuni´cia powsta∏ych niejasnoÊci. Ponadto, kategoria osób nie b´dàcych cz∏onkami spó∏dzielni, którym
przys∏uguje spó∏dzielcze w∏asnoÊciowe prawo do lokalu zosta∏a uwzgl´dniona
w przepisach dotyczàcych podatku od towarów i us∏ug, ustawy o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz w projekcie ustawy o zmianie ustawy
o ochronie praw lokatorów (druk sejmowy Nr 3391). JednoczeÊnie Minister wyrazi∏ poglàd, ˝e dokonanie zasadniczych zmian w ustawie o spó∏dzielniach
mieszkaniowych b´dzie mo˝liwe po rozpatrzeniu przez Trybuna∏ Konstytucyjny
wniosków co do zgodnoÊci z Konstytucjà przepisów ww. ustawy, z∏o˝onych
przez Pos∏ów na Sejm, co nastàpi∏o 20.04.2005 r. (K. 42/02).
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ci∏ si´ do Ministra Infrastruktury598 wskazujàc, ˝e intencje ustawodawcy,
aby notarialne koszty zwiàzane z przeniesieniem na cz∏onka spó∏dzielni
mieszkaniowej odr´bnej w∏asnoÊci zajmowanego lokalu nie by∏y nadmierne i nie wstrzymywa∏y przekszta∏ceƒ w∏asnoÊciowych w spó∏dzielniach
mieszkaniowych nie znalaz∏y wystarczajàcego odzwierciedlenia w przepisach ustawy o spó∏dzielniach mieszkaniowych. U˝yte w omawianym zakresie nieprecyzyjne sformu∏owania, nie skorelowane z j´zykiem ustawy –
Prawo o notariacie oraz rozporzàdzenia w sprawie taksy notarialnej powodujà w praktyce wiele nieporozumieƒ oraz prowadziç mogà do niezgodnego z celem ustawy o spó∏dzielniach mieszkaniowych zawy˝ania notarialnych kosztów przeniesienia w∏asnoÊci lokalu na cz∏onka spó∏dzielni.
Zdaniem Rzecznika konieczne jest doprecyzowanie regulacji zawartych
w ustawie o spó∏dzielniach mieszkaniowych i dostosowanie u˝ytych
w przepisach tej ustawy sformu∏owaƒ do s∏ownictwa, jakim pos∏uguje si´
ustawa – Prawo o notariacie. W odpowiedzi599 Minister Infrastruktury podzieli∏ wàtpliwoÊci Rzecznika, zaÊ opisanà praktyk´ notariuszy uzna∏ za
nieprawid∏owà. W zwiàzku z powy˝szym wyrazi∏ poglàd, ˝e konieczne jest
doprecyzowanie przepisów ustawy o spó∏dzielniach mieszkaniowych,
poprzez pos∏ugiwanie si´ poj´ciem „wynagrodzenie notariusza”, którego
ca∏kowita wysokoÊç b´dzie równa kwocie stanowiàcej 1/3 najni˝szego
wynagrodzenia. Propozycje stosownych zmian w omawianym zakresie,
zgodnie z sugestià Ministra SprawiedliwoÊci, zosta∏y przekazane temu organowi, jako reprezentantowi strony rzàdowej w pracach nad projektem
ustawy o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych, zmianie ustawy –
Kodeks post´powania cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(druk sejmowy Nr 2582). Analiza skarg dotyczàcych op∏at pobieranych
przez notariuszy przy zawieraniu umów o przeniesienie na cz∏onka spó∏dzielni odr´bnej w∏asnoÊci lokalu ujawni∏a istnienie nieprawid∏owej,
w ocenie Rzecznika, praktyki notariuszy, polegajàcej na pobieraniu dodatkowego wynagrodzenia za z∏o˝enie do sàdu wniosku o za∏o˝enie i wpis
prawa do ksi´gi wieczystej. Zdaniem Rzecznika obowiàzujàcy stan prawny nie upowa˝nia notariuszy do pobierania dodatkowego wynagrodzenia
za skierowanie do sàdu takiego wniosku; notariusz obowiàzany jest go
z∏o˝yç w ramach wynagrodzenia otrzymanego za sporzàdzenie aktu notarialnego w sprawie przeniesienia w∏asnoÊci lokalu. Z uwagi na fakt, i˝
w korespondencji kierowanej do Prezesa Krajowej Rady Notarialnej w tej
sprawie w ogóle nie zajà∏ on stanowiska, Rzecznik skierowa∏ wystàpienie
598
599

RPO-481181-V/04 z 2.08.2004 r.
BM2k-412-210/04 z 9.11.2004 r.
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do Ministra SprawiedliwoÊci600, w którym zwróci∏ si´ o zaj´cie takiego
stanowiska, jako do organu nadzoru nad dzia∏alnoÊcià notariuszy i organów samorzàdu notarialnego oraz autorowi rozporzàdzeƒ dotyczàcych
wysokoÊci taksy notarialnej. W udzielonej odpowiedzi601 Minister SprawiedliwoÊci w ca∏oÊci podzieli∏ poglàd Rzecznika, i˝ brak jest podstaw
prawnych do pobierania przez notariuszy wynagrodzenia za sporzàdzenie
i przes∏anie wniosku do sàdu wieczystoksi´gowego.
3. Rzecznik zainteresowa∏ si´ sprawà kosztów lustracji spó∏dzielni
mieszkaniowych w zwiàzku z wp∏ywajàcymi skargami. Rzecznik przedstawi∏ spraw´ Ministrowi Infrastruktury, wnoszàc o rozwa˝enie podj´cia
stosownych dzia∏aƒ legislacyjnych602. W odpowiedzi603 Minister poinformowa∏ Rzecznika, ˝e 25 czerwca 2004 r. zakoƒczy∏ prace prezydencki zespó∏ ds. prac nad projektem prawa spó∏dzielczego. W przygotowanym
przez ten zespó∏ projekcie nowego prawa spó∏dzielczego przywrócono
lustracji w∏aÊciwy cel, którym ma byç wskazywanie spó∏dzielcom nieprawid∏owoÊci w dzia∏aniach w∏adz spó∏dzielni. W projekcie tym zawarto
szczegó∏owe regulacje dotyczàce wykonywania zawodu lustratora.
W zwiàzku z powy˝szym, Minister Infrastruktury uwa˝a za nieuzasadnione wyst´powanie przez Rzàd z propozycjà nowelizacji Prawa spó∏dzielczego w omawianym zakresie.
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D. Prawa mieszkaniowe funkcjonariuszy
s∏u˝b mundurowych
1. Szczególnie du˝o pracy w∏o˝y∏ Rzecznik w 2004 r. w dzia∏ania podejmowane w sprawach mieszkaniowych funkcjonariuszy s∏u˝b mundurowych. Jest to niestety w dalszym ciàgu wynikiem niskiej jakoÊci przepisów prawa obowiàzujàcych w tym zakresie. W 2004 r. uchwalona zosta∏a
bardzo obszerna nowelizacja ustawy o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych
RP604. Dokonana nowelizacja zmieni∏a brzmienie wi´kszoÊci przepisów
ustawy, co spowodowa∏o, i˝ przedmiotem wystàpieƒ Rzecznika by∏y nie
tylko wàtpliwoÊci natury konstytucyjnej, ale przede wszystkim trudnoÊç
w dokonaniu prawid∏owej wyk∏adni znowelizowanych przepisów. Jeszcze
w trakcie trwania prac nad zmianami do ustawy o zakwaterowaniu Si∏
Zbrojnych RP, Rzecznik skierowa∏ wystàpienie605 do Przewodniczàcego
Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP, w którym zwróci∏ uwag´, i˝ w projekcie ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych RP przewidziano m.in. wprowadzenie nowego Êwiadczenia w postaci odprawy
mieszkaniowej. Na powy˝sze wystàpienie Rzecznik nie otrzyma∏ odpowiedzi, jednak˝e wobec pojawienia si´ w projekcie ustawy odpowiednich zapisów, eliminujàcych dostrze˝one przez Rzecznika pozbawienie ˝o∏nierzy,
którzy otrzymali ekwiwalent pieni´˝ny, zwolnienia podatkowego, spraw´
uznano za zakoƒczonà zgodnie z oczekiwaniami. Rzecznik kontynuowa∏
604

600
601
602
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RPO-460758-V/04 z dnia 17.08.2004 r.
P.II.4308/736/04 z 28.10.2004 r.
RPO-420816-V/03 z 4.05.2004 r. Piszàcy podkreÊlali, ˝e spó∏dzielnia mieszkaniowa zrzeszona w zwiàzku p∏aci wysokie roczne sk∏adki. Tymczasem w razie
zlecenia lustracji spó∏dzielnia jest obowiàzana wp∏aciç zwiàzkowi, w którym
jest zrzeszona kolejnà, bardzo wysokà op∏at´, a dodatkowo pokryç koszt zakwaterowania i przejazdów lustratora oraz wyp∏aciç mu diety wed∏ug odr´bnych przepisów. W ocenie piszàcych z przepisów Prawa spó∏dzielczego nale˝y
wnioskowaç, ˝e lustracja przeprowadzona przez zwiàzek rewizyjny, do którego
nale˝y lustrowana spó∏dzielnia, jest nieodp∏atna. Skar˝àcy nie wiedzà wi´c na
jaki cel przeznaczane sà sk∏adki roczne, tym bardziej, ˝e wszelkie us∏ugi ze
strony zwiàzku (materia∏y informacyjne, szkolenia) sà dodatkowo p∏atne. Analiza uregulowaƒ prawnych oraz praktyki istniejàcej w omawianym zakresie doprowadzi∏a Rzecznika do wniosku, ˝e w istocie kontrola przyjmowanych przez
zwiàzki rewizyjne zasad odp∏atnoÊci za lustracje jest znikoma. Z uwagi na brak
jakichkolwiek regulacji ustawowych dotyczàcych tej kwestii, nie wiadomo, jakie mia∏yby byç kryteria takiej kontroli. W ocenie Rzecznika zasadne jest wi´c
wprowadzenie do Prawa spó∏dzielczego przepisów, które w sposób generalny
regulowa∏yby zasadnicze kwestie zwiàzane z ustalaniem zasad odp∏atnoÊci za
badania lustracyjne.
BM2k-412-141/04 z 5.07.2004 r.
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605

Ustawa z 16.04.2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 116, poz.
1203).
RPO-258176-V/03 z 17.02.2004 r. Odprawa ta mia∏aby zastàpiç ekwiwalent
pieni´˝ny w zamian za rezygnacj´ z kwatery sta∏ej. Wyp∏acany ˝o∏nierzom
ekwiwalent korzysta∏ ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. Przepisy przejÊciowe przewidziane w ww. projekcie przewidujà mo˝liwoÊç
wyboru przez ˝o∏nierza oczekujàcego na wyp∏at´ ekwiwalentu, czy po wejÊciu
nowelizacji w ˝ycie nadal ubiegaç si´ b´dzie na to Êwiadczenie pieni´˝ne, czy
te˝ zamiast niego z∏o˝y wniosek o wyp∏at´ odprawy mieszkaniowej. JednoczeÊnie w projekcie przewidziano zmian´ do ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych, zgodnie z którà zamiast dotychczasowego zwolnienia z podatku ekwiwalentu pieni´˝nego, zwolnienie dotyczy∏oby odprawy mieszkaniowej.
Taka regulacja spowodowa∏aby w ocenie Rzecznika, i˝ ˝o∏nierze, którzy nie
skorzystajà z mo˝liwoÊci zamiany przys∏ugujàcego im ekwiwalentu w zamian
za rezygnacj´ z kwatery na odpraw´ mieszkaniowà, i którym po wejÊciu w ˝ycie zmian do ustawy o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych RP zostanie wyp∏acony
ekwiwalent, nie b´dà ju˝ zwolnieni z obowiàzku zap∏aty podatku dochodowego
od uzyskanego Êwiadczenia pieni´˝nego. W ocenie Rzecznika przyj´cie takiego
rozwiàzania by∏oby dla ˝o∏nierzy krzywdzàce i nieracjonalne. W ocenie Rzecznika, taka redakcja projektowanej zmiany do ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych nie mo˝e byç zamierzonym dzia∏aniem ustawodawcy, lecz wynikiem przeoczenia.
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dzia∏ania, dotyczàce ró˝nych problemów zwiàzanych z wyp∏atà ekwiwalentów pieni´˝nych w zamian za rezygnacj´ z kwatery sta∏ej606. Rzecznik
powróci∏ do problemu ekwiwalentu pieni´˝nego za rezygnacj´ z kwatery
sta∏ej dla osób zwolnionych ze s∏u˝by wojskowej pe∏nionej jako s∏u˝ba
sta∏a z powodu wypowiedzenia stosunku s∏u˝bowego w zwiàzku z restrukturyzacja Si∏ Zbrojnych bez zachowania prawa do kwatery, którym
do dnia zwolnienia nie wyp∏acono ekwiwalentu, w tym tak˝e tych osób,
którym zgodnie z przepisami ustawy o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych RP
ekwiwalent winien byç wyp∏acony najpóêniej z dniem zwolnienia ze s∏u˝by. W wystàpieniu do Ministra Obrony Narodowej607 Rzecznik przypomnia∏, ˝e w dotychczasowej korespondencji z Rzecznikiem Minister Obrony Narodowej podziela∏ poglàd co do potrzeby wprowadzenia do przygotowywanego projektu nowelizacji ustawy o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych
RP przepisów odnoszàcych si´ do sytuacji wskazanej grupy osób. Jednak˝e przyznanie prawa do ekwiwalentu pieni´˝nego uzale˝nia∏ od wielkoÊci szacunkowych kosztów, jakie spowoduje dla bud˝etu paƒstwa takie
rozwiàzanie608. Niestety, po wejÊciu w ˝ycie ustawy o zmianie ustawy
o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych RP sytuacja osób zwolnionych ze s∏u˝by
wojskowej z powodu wypowiedzenia stosunku s∏u˝bowego w zwiàzku
z restrukturyzacjà Si∏ Zbrojnych RP, bez zachowania prawa do kwatery
nie uleg∏a zmianie, gdy˝ organy Wojskowej Agencji Mieszkaniowej zajmujà stanowisko, zgodnie z którym wskazanej grupie osób nie przys∏uguje
obecnie ani ekwiwalent pieni´˝ny w zamian za rezygnacj´ z kwatery, ani
wprowadzona w jego miejsce odprawa mieszkaniowa. Istotnie, analiza postanowieƒ tej ustawy wskazuje, ˝e sytuacja ˝o∏nierzy zawodowych zwolnionych z powodu restrukturyzacji Si∏ Zbrojnych nie zosta∏a obecnie uregulowana. Rzecznik zmuszony by∏ zatem ponownie wskazaç, ˝e w jego
ocenie odmowa wyp∏aty ekwiwalentu omawianej grupie osób stanowi naruszenie zasady zaufania obywateli do paƒstwa i stanowionego przez to
paƒstwo prawa, natomiast w cz´Êci przypadków mo˝e byç tak˝e uznana
za naruszajàcà zasad´ ochrony praw nabytych. Stàd te˝ Rzecznik zwróci∏
si´ o wskazanie, jaki ostatecznie przes∏anki zadecydowa∏y o nieuregulowaniu sytuacji prawnej omawianej grupy osób w nowelizacji ustawy o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych RP. W odpowiedzi609 Minister Obrony Narodowej stwierdzi∏, ˝e ekwiwalent pieni´˝ny jest jedynie formà realizacji
prawa do kwatery. Prawo to przys∏ugiwa∏o zaÊ ˝o∏nierzom zawodowym,
606
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zwolnionym z czynnej s∏u˝by wojskowej tylko jeÊli nabyli uprawnienia do
emerytury lub renty wojskowej. Wobec ˝o∏nierzy zwalnianych z zawodowej s∏u˝by wojskowej w zwiàzku z restrukturyzacjà Si∏ Zbrojnych RP,
którzy nie nabyli prawa do emerytury lub renty wojskowej, wprowadzono
pewne odst´pstwo od wskazanej wy˝ej zasady – osoby te zachowa∏y prawo do zajmowanej kwatery sta∏ej. Natomiast w ocenie Ministra Obrony
Narodowej brak jest podstaw do przyj´cia, i˝ przepisy ustawy o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych RP przed ostatnià nowelizacja pozwala∏y na przydzia∏ kwatery lub wyp∏at´ ekwiwalentu pieni´˝nego w zamian za rezygnacj´ z kwatery po zwolnieniu ze s∏u˝by wojskowej. Dlatego te˝ nie mo˝na
w tym przypadku mówiç o pozbawieniu omawianej grupy osób jakichkolwiek, s∏u˝àcych im wczeÊniej uprawnieƒ. W konsekwencji brak jest koniecznoÊci uregulowania tej sprawy w obecnie obowiàzujàcych przepisach. Rzecznik nie podziela zaprezentowanego przez Ministra Obrony Narodowej poglàdu w tej sprawie, stàd te˝ rozwa˝a mo˝liwoÊç podj´cia
w niej dalszych dzia∏aƒ610.
5. Kolejny problem, w zakresie zasad wyp∏aty ekwiwalentu pieni´˝nego, który pojawi∏ si´ po wejÊciu w ˝ycie nowelizacji ustawy o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych RP dotyczy∏ przepisów regulujàcych tryb wyp∏aty tego Êwiadczenia, a w szczególnoÊci okreÊlenia pierwszeƒstwa w jego otrzymaniu. Sprawa ta by∏a równie˝ przedmiotem dzia∏aƒ Rzecznika w latach
ubieg∏ych, ∏àcznie ze skierowaniem do Trybuna∏u Konstytucyjnego wniosku, który zosta∏ przez Trybuna∏ uwzgl´dniony611. Niestety ta problematyka nadal nie jest uregulowana w obowiàzujàcych przepisach w sposób
zgodny z konstytucyjnymi standardami stanowienia prawa. Minister
Obrony Narodowej zobowiàza∏ si´ do wyeliminowania w projekcie nowelizacji ustawy o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych RP tych uregulowaƒ, które
budzi∏y zastrze˝enia Rzecznika co do ich zgodnoÊci z Konstytucjà. Kwestia pierwszeƒstwa w wyp∏acie ekwiwalentu mia∏a byç w ca∏oÊci uregulowana w ustawie bez zakwestionowanego przez Rzecznika kryterium zró˝nicowania sytuacji prawnej poszczególnych grup podmiotów. Tymczasem,
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Nale˝y jednak wiedzieç, ˝e w uchwale z 1.12.2004 r. Sàd Najwy˝szy stwierdzi∏,
˝e ˝o∏nierz zawodowy, który w okresie obowiàzywania przepisów art. 23 ust. 1
i 2, art. 24 ust. 1 i 4 oraz art. 47 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r.
o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 86,
poz. 433 ze zm.) w brzmieniu nadanym przez ustaw´ nowelizujàcà z 6.07.
2001 r. (Dz.U. Nr 81, poz. 877), zosta∏ zwolniony z czynnej s∏u˝by wojskowej,
zachowuje prawo do uzyskania ekwiwalentu pieni´˝nego w zamian za rezygnacj´ z kwatery tak˝e wówczas, gdy nie naby∏ uprawnienia do emerytury wojskowej ani wojskowej renty inwalidzkiej.
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zapowiadana zmiana przepisów ustawy w tym zakresie nie nastàpi∏a.
Wszystkie zg∏aszane wczeÊniej zarzuty Rzecznika zachowa∏y zatem aktualnoÊç. Dodatkowo, redakcja przepisów przejÊciowych zawartych w ustawie o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych RP odsy∏a w zakresie wyp∏aty ekwiwalentów w zamian za rezygnacj´ z kwatery do przepisów obowiàzujàcych do dnia 30 czerwca 2004 r. JednoczeÊnie, przepisy
wykonawcze wydane na podstawie tych przepisów majà pozostaç w mocy
nie d∏u˝ej ni˝ do 30 czerwca 2005 r. Nie wiadomo zatem, czy w omawianym zakresie stosowane majà byç jedynie przepisy ustawy w dotychczasowym brzmieniu, czy tak˝e przepisy rozporzàdzenia w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu wyp∏aty ekwiwalentu pieni´˝nego w zamian za
rezygnacj´ z kwatery612, którego zgodnoÊç z Konstytucjà nadal jest kwestionowana przez Rzecznika. W razie przyj´cia, ˝e obecnie omawiane
kwestie majà regulowaç wy∏àcznie przepisy ustawy w brzmieniu sprzed
nowelizacji, to wówczas uznaç nale˝y, i˝ jest to regulacja zbyt ogólna, nie
pozwalajàca na okreÊlenie, jaki dok∏adnie ma byç tryb i zasady wyp∏aty
wskazanego Êwiadczenia. W drugim przypadku, to znaczy, w razie przyj´cia, ˝e nadal stosuje si´ przepisy rozporzàdzenia, pozostaje problem niekonstytucyjnoÊci upowa˝nienia do jego wydania, sygnalizowany ju˝ poprzednio przez Rzecznika. Ustosunkowujàc si´ do przedstawionych wàtpliwoÊci Minister Obrony Narodowej613 ograniczy∏ si´ jedynie do zacytowania fragmentu wyroku Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia
2002 r., dotyczàcego kwestii pierwszeƒstwa przy wyp∏acie ekwiwalentów,
co w ˝adnym stopniu nie wyjaÊnia przedstawionych przez Rzecznika wàtpliwoÊci. Stàd te˝ sprawa ta nadal b´dzie przedmiotem dzia∏aƒ Rzecznika
tak˝e w 2005 r. Równie˝ dzia∏ania o charakterze generalnym, w zakresie
problematyki ekwiwalentów pieni´˝nych w zamian za rezygnacj´ z kwatery sta∏ej, dotyczy∏y przyj´tego w znowelizowanej ustawie sposobu ustalania jego wysokoÊci. W wystàpieniu do Ministra Obrony Narodowej614
Rzecznik wskaza∏, ˝e obecnie, przy ustalaniu powierzchni u˝ytkowej podstawowej nie uwzgl´dnia si´ ju˝ ani stopnia wojskowego ani uprawnieƒ
do dodatkowej powierzchni mieszkalnej przyznanych na sta∏e ze wzgl´du
na stan zdrowia. Ta okolicznoÊç mo˝e zaÊ w praktyce prowadziç do tego,
˝e ˝o∏nierz otrzyma Êwiadczenie ni˝szej wysokoÊci, ni˝by mu si´ nale˝a∏o
przed zmianà przepisów. Tymczasem wi´kszoÊç oczekujàcych na wyp∏at´
612
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ekwiwalentu z∏o˝y∏o stosowne wnioski ju˝ wiele lat temu. Dotychczasowe
niezrealizowanie tych wniosków by∏o spowodowane brakiem Êrodków finansowych w bud˝ecie paƒstwa. W ocenie Rzecznika niekorzystna zmiana zasad ustalania wysokoÊci ekwiwalentu w sytuacji, gdy uprawnienia
˝o∏nierzy nie zosta∏y dotychczas zrealizowane z przyczyn ca∏kowicie od
nich niezale˝nych, mo˝e byç postrzegana jako arbitralna ingerencja ustawodawcy, mo˝e byç uznana za pozostajàcà w kolizji z zasadà zaufania
obywateli do paƒstwa i stanowionego przez to paƒstwo prawa. W odpowiedzi615 Minister Obrony Narodowej wyjaÊni∏, ˝e wobec zdefiniowania
poj´cia „powierzchni u˝ytkowej podstawowej” brak jest w obecnym stanie
prawnym podstaw do uwzgl´dnienia przy naliczaniu ekwiwalentu pieni´˝nego w zamian za rezygnacj´ kwatery dodatkowych norm, przyznanych ze wzgl´du na stopieƒ wojskowy ˝o∏nierza lub stan jego zdrowia albo stan zdrowia cz∏onka jego rodziny. Zapis taki jest reakcjà na wnioski
Êrodowisk wojskowych sugerujàcych „nierównoÊç” zwiàzana z ró˝nicami
w wysokoÊci przyznawanego ekwiwalentu, wynikajàcymi przede wszystkim z miejsca pe∏nienia s∏u˝by, ale równie˝ ze stopnia wojskowego, czy
te˝ dodatkowych norm powierzchni mieszkalnej. W kolejnym wystàpieniu
do Ministra Obrony Narodowej616 Rzecznik wskaza∏, ˝e w nowelizacji
ustawy o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych RP zmieniono sposób obliczania
ceny metra kwadratowego powierzchni u˝ytkowej przys∏ugujàcej kwatery,
co ma bezpoÊredni wp∏yw na wysokoÊç ekwiwalentu w zamian za rezygnacj´ z kwatery. Przy rozpatrywaniu wniosku o wyp∏at´ ekwiwalentu
pieni´˝nego przyjmuje si´ obecnie jako podstaw´ jego obliczenia Êrednià
cen´ metra kwadratowego powierzchni u˝ytkowej podstawowej, przys∏ugujàcej wnioskodawcy, ustalona przez dyrektora oddzia∏u regionalnego
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w dniu wejÊcia w ˝ycie ww. ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. W ocenie Rzecznika obawy skar˝àcych, i˝
z uwagi na bardzo d∏ugi okres oczekiwania na podpisanie przez WAM
umowy o wyp∏at´ ekwiwalentu, realna wartoÊç otrzymanego Êwiadczenia
b´dzie du˝o ni˝sza ni˝ w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy, nale˝y uznaç za
uzasadnione. W udzielonej Rzecznikowi odpowiedzi617 Minister Obrony
Narodowej wyjaÊni∏, ˝e realizacja wskazanego Êwiadczenia jest jedynie realizacjà wniosków z∏o˝onych pod rzàdami uprzednio obowiàzujàcych
przepisów, a dzia∏ania WAM sà ukierunkowane na szybkie rozwiàzanie
problemu mieszkaniowego osób uprawnionych. Nale˝y zatem przypusz-
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czaç, ˝e procedury wyp∏aty ekwiwalentu pieni´˝nego w zamian za rezygnacj´ z kwatery zostanà zakoƒczone w ciàgu kilku najbli˝szych lat.
Z drugiej strony Minister Obrony Narodowej podkreÊli∏, ˝e ˝o∏nierzowi zawodowemu pe∏niàcemu czynnà s∏u˝b´ wojskowà na podstawie kontraktu
na pe∏nienie s∏u˝by sta∏ej przys∏ugiwa∏o – zgodnie z brzmieniem art. 19
ust. 4 ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych RP
uprawnienie do wycofania wniosku o wyp∏at´ ekwiwalentu. Je˝eli wi´c
osoba uprawniona do zawarcia umowy o wyp∏at´ ekwiwalentu zdecydowa∏a, ˝e otrzymanie ekwiwalentu mo˝e byç dla niej mniej korzystne, mog∏a z niego zrezygnowaç. W takim przypadku od dnia z∏o˝enia oÊwiadczenia do ˝o∏nierza stosuje si´ aktualnie obowiàzujàce przepisy ustawy,
przewidujàce miedzy innymi mo˝liwoÊç otrzymania odprawy mieszkaniowej, która zdaniem Ministra Obrony Narodowej jest finansowo korzystniejszym Êwiadczeniem. Obecnie konieczne jest zatem wnikliwe zbadanie,
czy w przedstawionym zakresie, dotyczàcym zmiany zasad ustalania wysokoÊci ekwiwalentu pieni´˝nego w zamian za rezygnacj´ z kwatery, istniejà dostateczne podstawy do podj´cia przez Rzecznika dalszych dzia∏aƒ
w sprawie, w szczególnoÊci do skutecznego zaskar˝enia omawianej regulacji do Trybuna∏u Konstytucyjnego. B´dzie to ju˝ zadanie na rok 2005.
6. Po wejÊciu w ˝ycie nowelizacji ustawy o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych RP Rzecznik przedstawi∏ Ministrowi Obrony Narodowej618 tak˝e wàtpliwoÊci dotyczàce sytuacji prawnej najemców i innych osób zajmujàcych
lokale mieszkalne i kwatery w zasobach Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Obecnie, osoby zamieszkujàce w lokalach mieszkalnych od dnia wydania decyzji o prawie zamieszkiwania uiszczajà op∏aty za u˝ywanie lokalu w wysokoÊci nie wi´kszej ni˝ 3% wartoÊci odtworzeniowej w skali rocznej, okreÊlonej na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3, oraz zaliczki na op∏aty
poÊrednie w terminie do pi´tnastego dnia ka˝dego miesiàca. Zgodnie natomiast z art. 36 ust. 2, w budynkach wspólnot mieszkaniowych lub
spó∏dzielni op∏aty za u˝ywanie lokalu wynoszà 3% wartoÊci odtworzeniowej w skali rocznej, jednak nie mniej ni˝ stanowi uchwa∏a wspólnoty lub
odpowiedniego organu spó∏dzielni. Interpretacja powo∏anego przepisu
stwarza, w ocenie Rzecznika, trudnoÊci. Co do zasady bowiem, w tych
budynkach, w których cz´Êç lokali zosta∏a wyodr´bniona, wysokoÊç op∏at
za u˝ywanie lokali uzale˝niona jest od uchwa∏y wspólnoty mieszkaniowej.
Tymczasem na mocy omawianego przepisu wysokoÊç wspomnianych
op∏at zosta∏a automatycznie podniesiona do wysokoÊci w nim okreÊlonej,
i to bez uwzgl´dnienia jakichkolwiek czynników, które na wysokoÊç tych
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op∏at majà wp∏yw (np. po∏o˝enie lokalu, jego wyposa˝enie w media itp.).
Ponadto nie wiadomo dok∏adnie, czy podwy˝ka do wysokoÊci 3% wartoÊci
odtworzeniowej dotyczy tak˝e op∏at za u˝ywanie lokali w tych budynkach, w których uchwa∏a wspólnoty bàdê w∏aÊciwego organu spó∏dzielni
wysokoÊç tych op∏at zosta∏a ustalona na poziomie ni˝szym. Dlatego te˝
Rzecznik zwróci∏ si´ do Ministra Obrony Narodowej o wyjaÊnienie, jakimi
przes∏ankami kierowa∏ si´ ustawodawca wprowadzajàc obowiàzek automatycznego podniesienia op∏at do wysokoÊci okreÊlonej w art. 36 ust. 2
ustawy o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych RP oraz jaki wp∏yw na t´ wysokoÊç ma ostatecznie uchwa∏a wspólnoty mieszkaniowej (organu spó∏dzielni). Rzecznik zwróci∏ równie˝ uwag´ na fakt, i˝ dodany do ustawy
o ochronie praw lokatorów art. 1a wy∏àczy∏ stosowanie tej ustawy do lokali b´dàcych w dyspozycji WAM. Oznacza to, ˝e osoby zajmujàce lokale
w dyspozycji WAM, zosta∏y w istocie pozbawione przewidzianej w tej
ustawie ochrony dotyczàcej mi´dzy innymi dopuszczalnej cz´stotliwoÊci
podwy˝szania op∏at, prawa lokatora do podania przyczyny podwy˝szenia
op∏at i kalkulacji w tym zakresie oraz pisemnego zestawienia op∏at niezale˝nych od w∏aÊciciela wraz z przyczynà ich podwy˝szenia. Ponadto,
w ustawie o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych RP brak jest obecnie mo˝liwoÊci zastosowanie art. 7 ustawy o ochronie praw lokatorów, który okreÊla,
jakie czynniki, podwy˝szajàce lub obni˝ajàce wartoÊç u˝ytkowà nale˝y
braç pod uwag´ ustalajàc stawki op∏at za lokale. Wprawdzie Minister
Obrony Narodowej zosta∏ upowa˝niony przez ustaw´ do okreÊlenia w drodze rozporzàdzenia sposobu naliczania i rozliczania op∏at za u˝ywanie lokali mieszkalnych i op∏at poÊrednich, jednak˝e z uwagi na brak jakichkolwiek wytycznych w samej ustawie dotyczàcych tej kwestii, mo˝na
mieç wàtpliwoÊci, czy upowa˝nienie to nie ma charakteru blankietowego.
7. Kolejny problem dotyczy∏ wprowadzenia w ustawie o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych RP rozwiàzania, polegajàcego na
mo˝liwoÊci egzekwowania op∏at za u˝ywanie lokalu b´dàcego w dyspozycji WAM, nieuiszczonych w terminie p∏atnoÊci, na podstawie tytu∏u wykonawczego wystawionego przez WAM, w trybie administracyjnego post´powania egzekucyjnego. Tymczasem ta kwestia by∏a ju˝ w przesz∏oÊci
przedmiotem wniosku Rzecznika do Trybuna∏u Konstytucyjnego619, który
uzna∏, ˝e egzekwowanie nieuiszczonych w terminie nale˝noÊci bez uzyskania prawomocnego wyroku sàdowego narusza w stosunku do najemców lokalu mieszkalnego zasad´ równej ochrony praw majàtkowych620.
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Mog∏oby si´ zatem wydawaç, i˝ kwestia koniecznoÊci uprzedniego uzyskania wyroku sàdowego zasàdzajàcego nale˝noÊç jest jednoznacznie rozstrzygni´ta. Jednak˝e w nowelizacji ustawy powielone zosta∏o niezgodne
z Konstytucjà rozwiàzanie. Poniewa˝ argumentacja Ministra Obrony
Narodowej w przedstawionych wy˝ej kwestiach zawarta w udzielonej odpowiedzi621 nie przekonuje Rzecznika rozwa˝a on mo˝liwoÊç podj´cia dalszych dzia∏aƒ w zwiàzku z opisanà problematykà. Nale˝y jednak stwierdziç, i˝ w Sejmie znajduje si´ obecnie projekt zmian do ustawy o zmianie
ustawy o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych RP, w którym cz´Êciowo zmieniono regulacje budzàce wàtpliwoÊci Rzecznika (druk sejmowy Nr 3389).
8. Rzecznik zwróci∏ równie˝ uwag´ Ministra Obrony Narodowej622 na
problem zwiàzany z okreÊleniem w ustawie o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych RP wartoÊci odtworzeniowej lokalu. Aktualnie, wartoÊç odtworzeniowa jest Êrednià arytmetycznà, wyliczonà na podstawie kosztu odtworzenia ustalanego przez wojewodów na podstawie odr´bnych przepisów dla
poszczególnych powiatów i jest og∏aszana przez Prezesa WAM raz w roku,
nie póêniej ni˝ do koƒca roku kalendarzowego w formie komunikatu oraz
obowiàzuje w ca∏ej Agencji. Tymczasem dotychczas, wartoÊç odtworzeniowa lokalu by∏a ustalana zgodnie z przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów, jako iloczyn powierzchni u˝ytkowej lokalu i wskaênika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni u˝ytkowej budynku
mieszkalnego. Wskaênik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni u˝ytkowej budynków mieszkalnych dla poszczególnych powiatów znajdujàcych si´ na terenie danego województwa og∏asza wojewoda,
co 6 miesi´cy, w dzienniku urz´dowym województwa, w drodze obwieszczenia, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci przeci´tny koszt budowy 1m2 powierzchni u˝ytkowej budynku mieszkalnego, ustalony na podstawie aktualnych danych urz´du statystycznego oraz w∏asnych analiz. W zwiàzku
z powy˝szym, stawki czynszu obowiàzujàce dla lokali mieszkalnych
i kwater w zasobach WAM, których wysokoÊç powiàzana by∏a z wartoÊcià
odtworzeniowà 1m2 powierzchni u˝ytkowej budynków mieszkalnych dla
poszczególnych powiatów znajdujàcych si´ na obszarze danego województwa, by∏y zró˝nicowane na obszarze danego kraju. Obecnie zaÊ, zmiana
zasad ustalania wartoÊci odtworzeniowej 1m2 powierzchni u˝ytkowej lokalu mieszkalnego spowodowa∏a, ˝e mieszkaƒcy ma∏ych miejscowoÊci,
w których przeci´tny koszt budowy 1m2 lokalu jest ni˝szy ni˝ taki koszt
w du˝ych miastach, zostali obcià˝eni znacznie wi´kszymi ni˝ dotychczas
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op∏atami. W ocenie skar˝àcych jest to nieuzasadnione i niesprawiedliwe.
Wyra˝ajà oni obaw´, ˝e w praktyce partycypujà w kosztach utrzymania
zasobów mieszkaniowych w du˝ych miastach. W ocenie Rzecznika obawy
i argumenty skar˝àcych sà zasadne. Dlatego zachodzi koniecznoÊç rozwa˝enia, czy nie nale˝y wprowadziç innych rozwiàzaƒ ustawowych
w omawianym zakresie, które umo˝liwi∏yby bardziej sprawiedliwe roz∏o˝enie kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych na poszczególne grupy
obywateli. W tej sprawie Rzecznik oczekuje na stanowisko Ministra Obrony Narodowej. Tym samym wystàpieniem Rzecznik zasygnalizowa∏ jeszcze
jeden problem wynik∏y po nowelizacji przepisów ustawy o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych RP, a polegajàcy na pozbawieniu emerytów i rencistów
wojskowych zajmujàcych lokale mieszkalne w zasobach jednostek samorzàdu terytorialnego, na podstawie wydanych w przesz∏oÊci decyzji
o przydziale kwatery, mo˝liwoÊci nabycia lokali na w∏asnoÊç z zastosowaniem bonifikaty, wynikajàcej z dotychczasowych przepisów ustawy o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych RP. Obecnie osoby te korzystaç mogà jedynie z takich bonifikat, jakie przewidziano w uchwale w∏aÊciwego organu
jednostki samorzàdu terytorialnego. Zgodnie natomiast z aktualnà treÊcià art. 86 ustawy o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych RP z ulg lub obni˝ek
w cenie nabycia zajmowanego lokalu w wysokoÊci nie ni˝szej ni˝ okreÊlona w art. 58 ust. 1–5 tej ustawy skorzystaç mogà emeryci wojskowi lub
renciÊci wojskowi zwolnieni z zawodowej s∏u˝by wojskowej z jednostki organizacyjnej podleg∏ej lub nadzorowanej przez ministra w∏aÊciwego do
spraw wewn´trznych lub cz∏onkowie jego rodziny uprawnieni do wojskowej renty rodzinnej w przypadku, gdy sprzedawany lokal znajduje si´
w zasobach jednostki samorzàdu terytorialnego lub Skarbu Paƒstwa.
Wymaga zatem, wyjaÊnienia kwestia, jakimi przes∏ankami kierowa∏ si´
ustawodawca pozbawiajàc osoby uprawnione do kwatery w rozumieniu
dotychczas obowiàzujàcych przepisów, zwolnione z jednostek organizacyjnych podleg∏ych Ministrowi Obrony Narodowej, ulg lub obni˝ek przewidzianych w art. 58 ustawy o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych RP z tytu∏u
nabycia na w∏asnoÊç kwatery znajdujàcej si´ w zasobach jednostek
samorzàdu terytorialnego, lecz zajmowanej na podstawie decyzji o przydziale, wydanej przez w∏aÊciwy organ wojskowy. Równie˝ w tej sprawie
Rzecznik oczekuje na wyjaÊnienia Ministra Obrony Narodowej. W kolejnym wystàpieniu skierowanym do Ministra Obrony Narodowej623 Rzecznik wskaza∏ problem zwiàzany z zasadami ustalania pomniejszeƒ od ceny
nabycia lokalu mieszkalnego z zasobów WAM. Pomniejszenia te sà bo623
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wiem udzielane wy∏àcznie od ceny lokalu mieszkalnego, a nie od ceny
lokalu i udzia∏u w nieruchomoÊci wspólnej ∏àcznie. Ustawa o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych RP ustala zasady udzielania pomniejszeƒ od ceny
zbycia lokalu mieszkalnego w sposób odmienny ni˝ inne przepisy prawne
okreÊlajàce kwestie zwiàzane ze sprzeda˝à mieszkaƒ stanowiàcych w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa na rzecz osób, posiadajàcych ju˝ do tych mieszkaƒ okreÊlony tytu∏ prawny. W szczególnoÊci, w ustawie o gospodarce
nieruchomoÊciami, która jest aktem podstawowym w zakresie gospodarowania nieruchomoÊciami stanowiàcymi w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa znajduje si´ wyraêny zapis, zgodnie z którym cena lokalu, oznaczonego jako
przedmiot odr´bnej w∏asnoÊci, obejmuje lokal wraz z pomieszczeniami
przynale˝nymi, w rozumieniu ustawy o w∏asnoÊci lokali oraz udzia∏
w nieruchomoÊci wspólnej (art. 67 ust.1 a). Przepis ten zosta∏ wprowadzony do ustawy ustawà z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy
o gospodarce nieruchomoÊciami oraz o zmianie innych ustaw624, a zatem
aktem prawnym, uchwalonym niemal˝e w tym samym czasie, co nowelizacja do ustawy o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych RP. W Êwietle powy˝szego Rzecznik nie znajduje innego, poza ch´cià przysporzenia okreÊlonych
dochodów bud˝etowi paƒstwa, uzasadnienia dla utrzymania w ustawie
o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych RP zasady, zawartej obecnie w art. 58
ust. 3 tej ustawy. Rzecznik zasygnalizowa∏ równie˝ Ministrowi Obrony
Narodowej, i˝ jego zdaniem omawiane uregulowanie pozostaje w sprzecznoÊci z ca∏ym systemem przepisów prawnych, które ∏àcznie regulujà prawo odr´bnej w∏asnoÊci lokalu mieszkalnego, co mo˝e w praktyce powodowaç szereg problemów, przede wszystkim z dokonaniem precyzyjnego
oszacowania wartoÊci rynkowej przedmiotu zbycia. Ponadto, sama redakcja art. 57 ust. 3 ustawy o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych RP k∏óci si´
z ogólnie przyj´tà terminologià prawa cywilnego. Nieprecyzyjna redakcja
wskazanego przepisu nie tylko stwarza trudnoÊci interpretacyjne, ale ponadto Êwiadczy o lekcewa˝eniu terminologii tej ga∏´zi prawa, do której
nale˝y uregulowane w omawianym przepisie zagadnienie. Dlatego Rzecznik zwróci∏ si´ o rozwa˝enie mo˝liwoÊci i zasadnoÊci wyeliminowania
wskazanego przepisu z obrotu prawnego i dostosowania zasad udzielania
pomniejszeƒ od ceny lokali mieszkalnych zbywanych przez WAM do innych regulacji prawnych, obowiàzujàcych w zakresie sprzeda˝y mieszkaƒ
b´dàcych w∏asnoÊcià Skarbu Paƒstwa.
Z powy˝szych informacji wynika jednoznacznie, ˝e poziom przepisów
dotyczàcych problematyki zakwaterowania Si∏ Zbrojnych RP jest bardzo
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niski. Przepisy te sà êle, niejednoznacznie i niedbale redagowane.
W praktyce powstajà zasadnicze trudnoÊci z ich interpretacjà i prawid∏owym stosowaniem. Ponadto w omawianym zakresie nadal nie sà respektowane w pe∏ni wnioski p∏ynàce z orzeczeƒ Trybuna∏u Konstytucyjnego
dotyczàcych uregulowaƒ zawartych w ustawie o zakwaterowaniu Si∏
Zbrojnych RP. W nowelizacjach powielane sà rozwiàzania prawne, które
Trybuna∏ ju˝ wczeÊniej uzna∏ za niezgodne z Konstytucjà. Na poczàtku
2004 r. Rzecznik powróci∏ raz jeszcze do problemu znacznych ró˝nic
w wysokoÊci równowa˝nika pieni´˝nego za brak lokalu mieszkalnego,
przys∏ugujàcego funkcjonariuszom ró˝nych s∏u˝b mundurowych, podleg∏ych Ministrowi Spraw Wewn´trznych i Administracji625. W kolejnym
wystàpieniu do tego˝ Ministra Rzecznik przypomnia∏, i˝ w Ministerstwie
powo∏any zosta∏ specjalny Zespó∏ do spraw dokonania analizy i oceny
warunków s∏u˝by funkcjonariuszy Policji, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
i Stra˝y Granicznej. Efektem jego prac mia∏o byç miedzy innymi wyrównanie stawki Êwiadczeƒ finansowych w Policji i Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej do poziomu obowiàzujàcego w Stra˝y Granicznej. Niestety, ró˝nice
w wysokoÊci wyp∏acanego równowa˝nika za brak lokalu mieszkalnego nie
zosta∏y w 2004 r. zlikwidowane, dlatego Rzecznik zwróci∏ si´ o wyjaÊnienia w tej sprawie626. W odpowiedzi627 Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji poinformowa∏ Rzecznika, ˝e do realizacji projektu nie dosz∏o
ze wzgl´du na brak dostatecznych Êrodków finansowych.
W wystàpieniu do Ministra SprawiedliwoÊci628 Rzecznik przypomnia∏
swoje dotychczasowe dzia∏ania w sprawie wadliwoÊci uregulowaƒ prawnych dotyczàcych zasad zwrotu ró˝nicy w op∏atach czynszowych, wnoszonych przez funkcjonariuszy, emerytów i rencistów S∏u˝by Wi´ziennej,
zajmujàcych lokale mieszkalne nie b´dàce w administracji jednostki organizacyjnej S∏u˝by Wi´ziennej629. Minister ten podziela∏ wówczas poglàd
Rzecznika o konstytucyjnej wadliwoÊci upowa˝nienia ustawowego do uregulowania powy˝szych kwestii w rozporzàdzeniu, jak przepisu samego
rozporzàdzenia. Wyeliminowanie tych wadliwoÊci mia∏o nastàpiç w drodze kompleksowej nowelizacji przepisów rozdzia∏u 6 „Mieszkania Funkcjonariuszy” w ustawie o S∏u˝bie Wi´ziennej. Dlatego te˝ Rzecznik zwróci∏
si´ o poinformowanie go, na jakim etapie znajdujà si´ wskazane prace le-
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gislacyjne i otrzyma∏ informacj´630, ˝e projekt nowelizacji, uwzgl´dniajàcy
uwagi Rzecznika jest przygotowywany przez Centralny Zarzàd S∏u˝by
Wi´ziennej. Projekt ustawy mia∏ zostaç przedstawiony pod obrady Rady
Ministrów w IV kwartale 2004 r. Dlatego pod koniec roku Rzecznik ponownie zwróci∏ si´ do Ministra SprawiedliwoÊci w tej sprawie631.
9. W 2004 r. Trybuna∏ Konstytucyjny rozpozna∏ wniosek Rzecznika
o stwierdzenie niezgodnoÊci postanowieƒ rozporzàdzenia w sprawie szczegó∏owych zasad przydzia∏u, opró˝niania i norm zaludniania lokali mieszkalnych oraz przydzia∏u i opró˝niania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów632 z ustawà o Policji oraz Konstytucjà i stwierdzi∏
niezgodnoÊç z Konstytucjà zaskar˝onych przepisów, które wprowadzi∏y
dodatkowe, nieznane ustawie o Policji okolicznoÊci (dot. kwalifikacji zawodowych, przydatnoÊci do s∏u˝by i okresu s∏u˝by), od których istnienia
uzale˝niano przydzia∏ lokalu mieszkalnego na rzecz policjanta633. Rzecznik skierowa∏ ponadto do Trybuna∏u Konstytucyjnego wniosek634
o stwierdzenie niezgodnoÊci z Konstytucjà czterech upowa˝nieƒ ustawowych zawartych w ustawie o Policji, a dotyczàcych uregulowania zasad
cofania i zwracania równowa˝nika pieni´˝nego za remont lokalu mieszkalnego, równowa˝nika pieni´˝nego za brak lokalu mieszkalnego oraz
pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego oraz do okreÊlenia
w drodze rozporzàdzenia warunków najmu lokali mieszkalnych znajdujàcych si´ w budynkach Skarbu Paƒstwa pozostajàcych w zarzàdzie jednostek organizacyjnych Policji. W ocenie Rzecznika wszystkie te cztery
upowa˝nienia ustawowe majà charakter blankietowy. Korespondencja635
prowadzona uprzednio w tej sprawie z Ministrem SprawiedliwoÊci nie
przynios∏a rezultatu, stàd konieczne sta∏o si´ zaskar˝enie kwestionowanych przepisów do Trybuna∏u. Trybuna∏ stwierdzi∏ jednak, ˝e zakwestionowane przepisy sà zgodne z Konstytucjà636.

E. Sprawy dostaw energii i wody
1. W dalszym ciàgu prowadzona by∏a przez Rzecznika sprawa braku
regulacji prawnych dotyczàcych rozliczania kosztów zu˝ycia energii ciepl-
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nej przez lokatorów lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych,
w tym równie˝ przy pomocy nagrzejnikowych podzielników tych kosztów637. Rzecznik monitorowa∏ przebieg prac legislacyjnych dotyczàcych
wprowadzenia do Prawa energetycznego odpowiednich regulacji638 i otrzyma∏ informacj´639, ˝e projekt nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne640
zosta∏ ju˝ przyj´ty przez Rad´ Ministrów. W projekcie tym proponuje si´
poszerzenie zapisów art. 45 a o regulacje obejmujàce zasady rozliczeƒ
kosztów zu˝ycia ciep∏a w budynkach wielolokalowych na poszczególne lokale, z uwzgl´dnieniem problematyki rozliczeƒ przy pomocy nagrzejnikowych podzielników kosztów. Aktualnie projekt nowelizacji znajduje si´
ju˝ w Sejmie RP (druk sejmowy Nr 3135) i mo˝na stwierdziç, i˝ ponad
czteroletnie wysi∏ki Rzecznika, aby omawiana tematyka zosta∏a uregulowana w akcie ustawowym przynios∏y nareszcie oczekiwany rezultat.
Rzecznik kontynuowa∏ równie˝ rozpocz´te w 2002 r. dzia∏ania dotyczàce
problemu braku powszechnie obowiàzujàcych przepisów, regulujàcych
zasady rozliczenia kosztów zu˝ycia wody i odprowadzania Êcieków pomi´dzy w∏aÊcicielem budynku a lokatorami poszczególnych lokali641. W odpowiedzi udzielonej na kolejne pytanie Rzecznika o post´py prac legislacyjnych w tym zakresie642 Minister Infrastruktury powiadomi∏ Rzecznika643,
˝e zosta∏ przygotowany projekt nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod´ i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków644. W znowelizowanym art. 6 oraz art. 26 mia∏yby znaleêç si´ postanowienia, okreÊlajàce
zasady rozliczeƒ z tytu∏u zu˝ycia wod´ pomi´dzy w∏aÊcicielem (zarzàdcà)
budynku wielolokalowego a u˝ytkownikami poszczególnych lokali. Obecnie, projekt nowelizacji tej ustawy znajduje si´ ju˝ w Sejmie (druk Nr
3191) i mo˝na stwierdziç, ˝e równie˝ w tej sprawie systematyczne dzia∏ania Rzecznika przynios∏y rezultat. W 2004r. przedmiotem zainteresowania Rzecznika nadal by∏a sprawa funkcjonowania w praktyce przyj´tego
w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wod´ i zbiorowym odprowadzaniu
Êcieków mechanizmu zatwierdzania taryf645. W znajdujàcym si´ obecnie
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w Sejmie projekcie zmian do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod´
i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków zaproponowano regulacje prawne,
które majà wyeliminowaç dostrze˝one przez Rzecznika nieprawid∏owoÊci
zwiàzane z procedowaniem przy zatwierdzaniu taryf.
2. W ustawie o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r. dokonano zmiany wielu upowa˝nieƒ
ustawowych oraz wprowadzono do ustawy nowe upowa˝nienia do wydania
aktów wykonawczych, o istotnym dla obywateli znaczeniu. JednoczeÊnie,
akty wykonawcze wydane na podstawie dotychczasowych upowa˝nieƒ mog∏y obowiàzywaç wy∏àcznie do dnia 1 stycznia 2004 r. Analiza stanu prawnego istniejàcego po tej dacie wskaza∏a, ˝e istotna cz´Êç upowa˝nieƒ ustawowych nie zosta∏a wykonana, co spowodowa∏o, ˝e po utracie z dniem 2
stycznia 2004 r. mocy obowiàzujàcej przez dotychczasowe akty wykonawcze tak zasadnicze kwestie, jak np. warunki przy∏àczania podmiotów do
sieci elektroenergetycznych i ciep∏owniczych, szczegó∏owe zasady kszta∏towania i kalkulacji taryf oraz rozliczeƒ w obrocie paliwami gazowymi i ciep∏em nie zosta∏y w ogóle szczegó∏owo uregulowane. O wyjaÊnienia w tej
sprawie Rzecznik zwróci∏ si´ zatem do Ministra Gospodarki i Pracy646.
W udzielonej odpowiedzi647 Rzecznik zosta∏ poinformowany, ˝e w trakcie
prac nad wydaniem nowych rozporzàdzeƒ tzw. „przy∏àczeniowych i taryfowych” napotkano szereg trudnoÊci majàcych wp∏yw na termin zakoƒczenia
procesu legislacyjnego, a nast´pnie skierowanie gotowych rozporzàdzeƒ do
publikacji. TrudnoÊci te polega∏y na koniecznoÊci godzenia sprzecznych interesów strony spo∏ecznej, resortów i sektorów oraz obowiàzku notyfikacji
przepisów technicznych Komisji Europejskiej, zgodnie ze ÊciÊle okreÊlonà
procedurà notyfikacyjnà. Jednak˝e nadal trwajà intensywne prace nad tymi rozporzàdzeniami, które dotychczas nie zosta∏y wydane. Zapewni∏ jednoczeÊnie, i˝ przepisy Prawa energetycznego na tyle szczegó∏owo regulujà
kwestie zwiàzane z dostawà mediów, i˝ nie istnieje zagro˝enie niemo˝noÊci
podejmowania przez przedsi´biorstwa energetyczne oraz odbiorców paliw
gazowych i energii okreÊlonych dzia∏aƒ w tym zakresie. Niestety nale˝y
stwierdziç, ˝e do koƒca roku 2004 nie wszystkie akty wykonawcze do zmienionego Prawa energetycznego zosta∏y wydane, przyk∏adowo, brak jest nadal rozporzàdzenia w sprawie szczegó∏owych zasad kszta∏towania i kalkulacji taryf oraz rozliczeƒ w obrocie paliwami gazowymi.
3. Do Rzecznika nadal wp∏ywa∏o bardzo wiele skarg dotyczàcych obcià˝ania odbiorców paliw gazowych i energii odpowiedzialnoÊcià za niele-
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galny pobór tych mediów oraz egzekwowania nale˝noÊci z tego tytu∏u.
Dotychczasowe dzia∏ania Rzecznika na rzecz zmiany uregulowaƒ prawnych dotyczàcych tej problematyki nie przynios∏y rezultatu648. Jednak˝e
w ostatnim czasie Rzecznik dostrzeg∏ rozbie˝noÊci w orzecznictwie Naczelnego Sàdu Administracyjnego, dotyczàce wyk∏adni art. 57 Prawa
energetycznego. W kilku orzeczeniach Sàd ten stwierdzi∏, ˝e art. 57 Prawa energetycznego nie stanowi wystarczajàcej podstawy do wszcz´cia egzekucji administracyjnej. TreÊç tego przepisu trzeba wiàzaç z art.5 ustawy, który mówi, ˝e dostarczanie paliw i energii odbywa si´ na podstawie
umowy. Odzyskanie nale˝noÊci zwiàzanych z nielegalnym poborem energii ma swoje podstawy w umowie; w konsekwencji nale˝y ich dochodziç
przed sàdem cywilnym. Jest to sprawa cywilna i odbiorca paliw musi
mieç mo˝liwoÊç obrony swoich interesów w post´powaniu sàdowym. Niestety, przedstawiony poglàd nie zosta∏ podzielony we wszystkich podobnych sprawach badanych przez NSA. Dlatego te˝ Rzecznik skierowa∏ do
tego Sàdu wniosek o podj´cie uchwa∏y majàcej na celu wyjaÊnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywo∏a∏o rozbie˝noÊci w orzecznictwie sàdów administracyjnych i rozstrzygni´cie czy dopuszczalne jest
prowadzenie post´powania egzekucyjnego w administracji w celu wyegzekwowania op∏aty za nielegalny pobór energii lub paliw na podstawie art.
57 ust. 2 Prawa energetycznego je˝eli w tytule wykonawczym, wystawionym przez przedsi´biorstwo energetyczne, nie wskazano, jako podstawy
prawnej egzekwowanego obowiàzku, orzeczenia sàdowego zasàdzajàcego
egzekwowanà nale˝noÊç649. Jednak˝e nast´pnie, z uwagi na trudnoÊci
z jednoznacznà wyk∏adnià przedmiotowego przepisu, zosta∏ skierowany
do Trybuna∏u Konstytucyjnego wspólny wniosek Prezesa NSA oraz Rzecznika o stwierdzenie, ˝e art. 57 Prawa energetycznego, w zakresie w jakim
umo˝liwia przedsi´biorstwu energetycznemu pobieranie i Êciàganie op∏at
za nielegalne pobieranie paliw lub energii z sieci tylko na podstawie wystawionego przez siebie dokumentu i bez zachowania drogi sàdowej, jest
niezgodny z Konstytucjà650. Wniosek ten oczekuje na rozpoznanie.
W zwiàzku z tym Rzecznik cofnà∏ wniosek do NSA o podj´cie uchwa∏y
majàcej na celu wyjaÊnienie przepisów prawnych, których stosowanie
wywo∏a∏o rozbie˝noÊci w orzecznictwie.
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RPO-471097-V/04 z 19.05.2004 r.
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12. Gospodarka nieruchomoÊciami
i ochrona w∏asnoÊci. Prawo budowlane.
Prywatyzacja i reprywatyzacja
A. Gospodarka nieruchomoÊciami
i ochrona prawa w∏asnoÊci
1. W 2003651 i na poczàtku 2004 r.652 Rzecznik prowadzi∏ korespondencj´ z Ministrem Finansów i Ministrem Infrastruktury w sprawie braku odpowiednich przepisów, które mog∏yby stanowiç podstaw´ prawnà do ubiegania si´ przez u˝ytkowników wieczystych, dzier˝awców i najemców nieruchomoÊci stanowiàcych w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa o umorzenie, odroczenie
lub roz∏o˝enie na raty op∏aty rocznej lub czynszu. Szczególny rygor sp∏aty
tych Êwiadczeƒ (pozostajàcy poza wolà stron umowy), wynika z faktu, ˝e sà
to przychody publiczne, podlegajàce ustawie o finansach publicznych.
Ostatecznie pismem z dnia 3.03.2004 r. Minister Infrastruktury poinformowa∏ Rzecznika, ˝e uznajàc potrzeb´ wprowadzenia do systemu prawnego
tego rodzaju przepisów, co wymaga∏oby odpowiedniej zmiany ustawy o gospodarce nieruchomoÊciami, nie jest w stanie tego przeprowadziç wobec
zdecydowanego sprzeciwu Ministra Finansów, ju˝ na etapie uzgodnieƒ mi´dzyresortowych projektu zmiany. Nie godzi si´ on bowiem na jakiekolwiek
potencjalne uszczuplenie dochodów jednostek organizacyjnych Skarbu
Paƒstwa, jako prawdopodobny efekt nowych regulacji. W tej sytuacji,
w dalszym ciàgu w stosunku do nieruchomoÊci Skarbu Paƒstwa problem
pozostaje nierozwiàzany, mimo ˝e podmioty u˝ytkujàce na podobnych zasadach nieruchomoÊci stanowiàce w∏asnoÊç samorzàdu terytorialnego, mogà (w oparciu o odpowiednià uchwa∏´ w∏aÊciwej rady) w ró˝nych losowych
sytuacjach korzystaç z postulowanych wy˝ej „udogodnieƒ” w spe∏nianiu
swoich Êwiadczeƒ umownych.
2. Na skutek licznych skarg w∏aÊcicieli mieszkaƒ w budynkach znajdujàcych si´ na nieruchomoÊciach pozostajàcych w dyspozycji Agencji NieruchomoÊci Rolnych, Rzecznik zwróci∏ uwag´ Ministra Skarbu Paƒstwa653
na nierównoÊç w stawce op∏aty rocznej za u˝ytkowanie wieczyste gruntów

Skarbu Paƒstwa wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. W∏aÊciciele
mieszkaƒ na gruntach pozostajàcych w zasobie Agencji NieruchomoÊci
Rolnych poczàtkowo p∏acili op∏at´ rocznà za u˝ytkowanie wieczyste tych
gruntów wed∏ug stawki 0,3% ich wartoÊci, ale na skutek zmiany dokonanej w grudniu 2002 r.654 stawka ta wzros∏a do 3% wartoÊci gruntu. Pozosta∏e grunty Skarbu Paƒstwa oddane w u˝ytkowanie wieczyste i wykorzystywane na cele mieszkaniowe sà obcià˝one op∏atà rocznà w wysokoÊci
1% ich wartoÊci, o czym stanowi art. 72 ust. 3 pkt 4) ustawy o gospodarce nieruchomoÊciami655. Takie zró˝nicowanie stawki przy identycznych cechach istotnych materii poddanej regulacji, w ocenie Rzecznika, narusza
konstytucyjnà zasad´ równej ochrony praw majàtkowych (art. 64 ust. 2
Konstytucji), przy czym stawka 1% ma swoje uzasadnienie zarówno w innych wartoÊciach konstytucyjnych (nakaz prowadzenia przez Paƒstwo polityki sprzyjajàcej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych obywateli), jak
i w historii dotychczasowego ustawodawstwa w tym zakresie. Minister
Skarbu Paƒstwa podzieli∏ uwagi Rzecznika i poinformowa∏, ˝e podjà∏ inicjatyw´ ustawodawczà zmierzajàcà do zmiany zasad ustalania przez Agencj´ NieruchomoÊci Rolnych rocznych op∏at za u˝ytkowanie wieczyste, przy
czym wobec pewnych wàtpliwoÊci w rozumieniu przez Ministra intencji
Rzecznika, w dodatkowej korespondencji656. Rzecznik wskaza∏ wyraêniej,
˝e chodzi o zrównanie stawek op∏aty na poziomie 1% wartoÊci gruntu.
3. Na skutek ujawniajàcych si´ w orzecznictwie sàdowym rozbie˝noÊci, co do tego, jakà cz´Êç op∏aty rocznej za u˝ytkowanie wieczyste gruntu nale˝y uiszczaç za rok, w którym nastàpi∏o przekszta∏cenie u˝ytkowania wieczystego we w∏asnoÊç, Rzecznik skierowa∏ do Sàdu Najwy˝szego
wniosek657 o podj´cie uchwa∏y zawierajàcej odpowiedê na pytanie, czy
nale˝na w takim przypadku op∏ata roczna powinna byç pe∏na, czy te˝
proporcjonalna do czasu trwania u˝ytkowania wieczystego w tym˝e roku.
Z uchwa∏y podj´tej przez Sàd Najwy˝szy658 wynika, ˝e w razie przekszta∏cenia prawa u˝ytkowania wieczystego w prawo w∏asnoÊci na podstawie
ustawy z dnia 4.09.1997 r.659, op∏ata roczna za u˝ytkowanie wieczyste za
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Por. Informacja RPO za 2003 r., str. 204.
RPO-433599-IV/03 z 29.01.2004 r.
RPO-460547-IV/04 z 31.03.2004 r.
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Ustawà z 20.12.2002 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 64).
Ustawa z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami (Dz.U. z 2004 r.
Nr 261, poz. 2603).
RPO-460547-IV/04 z 13.12.2004 r.
RPO-478067-IV/04 z 8.07.2004 r.
III CZP 47/04 z 8.12.2004 r.
Ustawa z 4.09.1997 r. o przekszta∏ceniu prawa u˝ytkowania wieczystego przys∏ugujàcego osobom fizycznym w prawo w∏asnoÊci (Dz.U. z 2001 r. Nr 120,
poz. 1299 ze zm.).
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rok, w którym nastàpi∏o przekszta∏cenie, ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do czasu trwania u˝ytkowania wieczystego w tym roku.
4. Do Rzecznika wp∏yn´∏y skargi by∏ych w∏aÊcicieli „gruntów warszawskich”, którzy ubiegajà si´ o ich zwrot w trybie art. 7 dekretu o w∏asnoÊci
i u˝ytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy660, na zaniechanie
dzia∏aƒ w∏aÊciwych urz´dów. Okazuje si´ bowiem, ˝e po wejÊciu w ˝ycie
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym661, na skutek
utraty mocy planów miejscowych sprzed 1995 r. (art. 87 ust. 3 ustawy),
nowe plany na wi´kszoÊci obszaru miasta nie powsta∏y, a to z kolei stanowi przeszkod´ do wydawania decyzji o zwrocie gruntów na rzecz by∏ych
w∏aÊcicieli. Zwrot uzale˝niony jest mi´dzy innymi od zgodnoÊci sposobu
wykorzystania gruntu przez by∏ego w∏aÊciciela z przeznaczeniem gruntu
wynikajàcym z planu miejscowego. W przypadku braku planu post´powanie o zwrot ulega zawieszeniu do czasu uchwalenia planu, co mo˝e
trwaç nawet kilka lat, a obywatel nie ma Êrodków, za pomocà których
móg∏by doprowadziç do uchwalenia planu. Na problem ten Rzecznik
zwróci∏ uwag´ Ministra Infrastruktury662. W odpowiedzi Minister poinformowa∏, ˝e o stan prac nad nowymi planami miejscowymi i rozpatrywaniem wniosków o zwrot zasi´gnie informacji u Prezydenta Warszawy,
a niezale˝nie od tego trwajà intensywne prace nad nowelizacjà ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zmierzajàce do rozwiàzania problemów, które ujawni∏y si´ po utracie mocy „starych” planów.
Wypada mieç nadziej´, ˝e zmiana ustawy zostanie szybko uchwalona.
5. Rzecznik wniós∏ skarg´ kasacyjnà do Naczelnego Sàdu Administracyjnego w sprawie dotyczàcej mienia zabu˝aƒskiego663. Celem tej skargi
kasacyjnej jest wyjaÊnienie pewnego dualizmu, jaki ujawni∏ si´ w orzecznictwie sàdu powszechnego i administracyjnego, na tle prawa do ekwiwalentu za mienie pozostawione przez by∏ych w∏aÊcicieli poza wschodnià
granicà paƒstwa, w zwiàzku z II wojnà Êwiatowà. Otó˝, z orzecznictwa
Sàdu Najwy˝szego wynika, ˝e mo˝liwe jest wystàpienie do sàdu powszechnego z powództwem opartym na art. 189 Kpc o ustalenie, ˝e osoba narodowoÊci polskiej by∏a w∏aÊcicielem mienia o okreÊlonej wartoÊci,
na terenach nie wchodzàcych obecnie w sk∏ad paƒstwa polskiego
i w zwiàzku z wojnà opuÊci∏a to mienie, je˝eli nie mo˝na w inny sposób

(w szczególnoÊci za pomocà dokumentów) udowodniç tej okolicznoÊci
przed organem administracji prowadzàcym post´powanie w sprawie prawa do ekwiwalentu. W niniejszym przypadku sàd powszechny prawomocnie orzek∏, ˝e powód pozostawi∏ w zwiàzku z wojnà mienie poza obecnymi
granicami paƒstwa polskiego, natomiast organy administracji uzna∏y, ˝e
pozostawienie mienia nie pozostawa∏o w zwiàzku z wojnà, gdy˝ w ich ocenie ubiegajàcy si´ o prawo do ekwiwalentu opuÊci∏ majàtek przed rozpocz´ciem wojny i przeniós∏ si´ w okolice Warszawy, dlatego ekwiwalent mu
nie przys∏uguje. Wojewódzki Sàd Administracyjny oddali∏ skarg´ na odmownà decyzj´ w sprawie ekwiwalentu. W skardze kasacyjnej takiemu
rozstrzygni´ciu Rzecznik zarzuca naruszenie powagi rzeczy osàdzonej,
gdy˝ mimo zasadniczo odmiennych przedmiotów orzekania – sàd powszechny o prawie w∏asnoÊci do mienia poza granicami paƒstwa, a sàd
administracyjny o prawie do ekwiwalentu za to mienie – to sàd powszechny inaczej oceni∏ motywy pozostawienia mienia, orzekajàc w sentencji wyroku wyraênie, ˝e opuszczenie mienia nastàpi∏o w zwiàzku
z wojnà. Inaczej powód nie móg∏by wykazaç interesu prawnego w orzekaniu o posiadaniu tego mienia w przesz∏oÊci. T´ samà okolicznoÊç (zwiàzek opuszczenia mienia z wojnà), istotnà równie˝ dla prawa do ekwiwalentu, w post´powaniu administracyjnym oceniono jednak inaczej, mimo
˝e wczeÊniej sàd powszechny orzek∏ o tym prawomocnie. Wyrok NSA
w tej sprawie z za∏o˝enia mia∏ wyjaÊniç wzajemne relacje orzeczeƒ ró˝nych sàdów.
6. W wystàpieniu do Ministra Infrastruktury664 Rzecznik przedstawi∏
poglàd o niekonstytucyjnoÊci kilku rozwiàzaƒ dotyczàcych zwrotu wyw∏aszczonych nieruchomoÊci, wynikajàcych ze znowelizowanej ustawy
o gospodarce nieruchomoÊciami665. Przede wszystkim Rzecznik kwestionuje wy∏àczenie mo˝liwoÊci zwrotu prawa u˝ytkowania wieczystego do
nieruchomoÊci, która sta∏a si´ zb´dna na cel okreÊlony w decyzji o wyw∏aszczeniu. Zwrot mo˝liwy jest obecnie jedynie w przypadku wyw∏aszczenia w∏asnoÊci. Ponadto, jeÊli ca∏a nieruchomoÊç nie zosta∏a wykorzystana zgodnie z celem wyw∏aszczenia, w sposób znaczàcy utrudniony
zosta∏ zwrot tej cz´Êci nieruchomoÊci, która sta∏a si´ zb´dna. Musi zaistnieç mo˝liwoÊç wykorzystania jej zgodnie z planem miejscowym i sàsiedztwo poprzedniego w∏aÊciciela. Nie mo˝na te˝ ˝àdaç zwrotu, je˝eli co prawda nie zrealizowano okreÊlonego w decyzji celu wyw∏aszczenia, jednak
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Dekret z 26.10.1945 r. o w∏asnoÊci i u˝ytkowaniu gruntów na obszarze m. st.
Warszawy (Dz.U. Nr 50, poz. 279 ze zm.).
Ustawa z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.).
RPO-468768-IV/04 z 9.08.2004 r.
RPO-479647-IV/04 z 19.08.2004 r.
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RPO-485465-IV/04 z 24.11.2004 r.
Por. ustaw´ z 28.11.2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomoÊciami
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1492).
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zosta∏ zrealizowany inny cel, który móg∏ stanowiç podstaw´ wyw∏aszczenia. Poniewa˝ prawo do zwrotu wyw∏aszczonej nieruchomoÊci, w przypadku jej niew∏aÊciwego wykorzystania, jest korelatem uprawnieƒ w∏aÊcicielskich i ma swoje êród∏o w art. 21 ust. 2 oraz art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji, wprowadzone zmiany, w ocenie Rzecznika, naruszajà te normy
konstytucyjne. Stanowisko Ministra w tej sprawie jeszcze nie nadesz∏o.
7. Rzecznik zwróci∏ si´ do Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji666 z problemem braku mo˝liwoÊci ustalenia organu administracji publicznej, w∏aÊciwego w sprawie stwierdzenia niewa˝noÊci decyzji administracyjnej, wydanej w drugiej instancji przez Krajowà Komisj´ Uw∏aszczeniowà667. W szczególnoÊci takich kompetencji nie majà ani Minister
Spraw Wewn´trznych i Administracji, ani Prezes Rady Ministrów, ani te˝
sama Krajowa Komisja Uw∏aszczeniowa. Stan taki powoduje, ˝e post´powania nadzorcze z art. 156 § 1 K.p.a. w ogóle nie mogà zostaç wszcz´te
i zakoƒczone. W opinii Rzecznika zachodzi pilna potrzeba nowelizacji
odpowiednich przepisów, tak aby w sposób jasny i wyraêny zosta∏ wskazany organ wy˝szej instancji, w∏adny do dzia∏ania w trybie nadzoru
w opisanej sytuacji. W odpowiedzi Minister ten poinformowa∏668, i˝ zosta∏
przygotowany projekt ustawy o zmianie ustawy o samorzàdowych kolegiach odwo∏awczych, ustawy o dzia∏ach administracji rzàdowej oraz ustawy o administracji rzàdowej w województwie, z którego wynika, ˝e organem nadzoru m.in. nad Krajowà Komisjà Uw∏aszczeniowà b´dzie minister
w∏aÊciwy do spraw administracji publicznej.

B. Prawo budowlane
W wystàpieniu do G∏ównego Inspektora Nadzoru Budowlanego669
Rzecznik zakwestionowa∏ sposób ustalania wysokoÊci op∏aty za legalizacj´ samowoli budowlanej. Jak bowiem wiadomo, w pewnych sytuacjach
obiekt budowlany wybudowany bez pozwolenia na budow´ mo˝e zostaç
„zalegalizowany”, w szczególnoÊci, gdy spe∏nione zosta∏y warunki techniczne i nie wyst´puje kolizja z ustaleniami w zakresie zagospodarowania
przestrzennego. Wymaga to jednak uiszczenia stosownej op∏aty. Analiza
przepisów prawa budowlanego670 prowadzi do wniosku, ˝e w przypadku
666
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RPO-455727-IV/03 z 14.04.2004 r.
Zob. art. 18 ust. 2 ustawy z 10.05.1990 r. Przepisy wprowadzajàce ustaw´
o samorzàdzie terytorialnym i ustaw´ o pracownikach samorzàdowych (Dz.U.
Nr 32, poz. 191 ze zm.).
W piÊmie z dnia 12.05.2004 r.
RPO-458189-IV/03 z 3.06.2004 r.
Ustawa z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
ze zm.).
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wybudowania jedynie cz´Êci obiektu bez pozwolenia na budow´ (np. rozbudowa), owà op∏at´ legalizacyjnà ustala si´ dla pewnej kategorii obiektów (w tym mieszkalnych) od ca∏ej powierzchni zabudowy, a nie tylko od
tej cz´Êci, która zosta∏a wybudowana bez pozwolenia na budow´. Powoduje to, ˝e wysokoÊç op∏aty uzale˝niona jest od wielkoÊci ca∏ego obiektu
budowlanego. A zatem kwota kary (jakà niewàtpliwie jest op∏ata legalizacyjna) za naruszenie norm prawnych, odrywa si´ od stopnia tego naruszenia. Nie jest wi´c instrumentem, który dostosowuje dolegliwoÊç represji do zakresu pogwa∏cenia porzàdku prawnego. Taka zaÊ sytuacja mo˝e
rodziç wàtpliwoÊci, co do zgodnoÊci z konstytucyjnà zasadà sprawiedliwoÊci spo∏ecznej. W udzielonej odpowiedzi G∏ówny Inspektor Nadzoru
Budowlanego nie podzieli∏ wàtpliwoÊci Rzecznika, wskazujàc ogólnie na
prewencyjnà funkcj´ op∏aty legalizacyjnej, która musi byç odpowiednio
wysoka, aby mog∏a odstraszaç potencjalnych inwestorów od ch´ci omijania w∏aÊciwych procedur budowlanych. W tej sytuacji Rzecznik analizuje
mo˝liwoÊç zaskar˝enia istniejàcego stanu prawnego do Trybuna∏u Konstytucyjnego.

C. Prywatyzacja i reprywatyzacja
1. Przekazana Najwy˝szej Izbie Kontroli przez Rzecznika Praw Obywatelskich informacja o podejrzeniu zaw∏adni´cia majàtkiem Funduszu
Wczasów Pracowniczych w toku prowadzonej prywatyzacji – sta∏a si´
podstawà do wszcz´cia post´powania NIK. Zg∏oszenie Rzecznika nastàpi∏o po rozpatrzeniu skargi b. pracownika FWP na nie otrzymanie akcji
pracowniczych671. Zbadanie okolicznoÊci i przebiegu prywatyzacji da∏o
podstaw´ Rzecznikowi do zasygnalizowania NIK podejrzeƒ opartych
o ustalenia dokonane przez pracowników RPO oraz zasugerowanie podj´cia w tej materii kontroli. Informacja NIK o wynikach kontroli zarzàdzania majàtkiem by∏ego FWP i jego prywatyzacji – potwierdza podejrzenia
o zaw∏adni´ciu majàtkiem FWP. Wyniki kontroli NIK zosta∏y uj´te w Informacji z dnia 8.11.2004 r., badanej przez Komisj´ Finansów Publicznych Sejmu. Przej´te mienie FWP przez osoby fizyczne jest znacznej wartoÊci, straty – wedle NIK – sà bardzo znaczne.
2. Do Rzecznika nadal wp∏ywa∏y skargi ró˝nych pracowników sprywatyzowanych zak∏adów, a dotyczàce nie uj´cia ich w listach pracowników
otrzymujàcych preferencyjne akcje. Wi´kszoÊç skar˝àcych si´ nie by∏o
uprawnionych do otrzymania akcji zak∏adu, cz´Êç zaniedba∏a zg∏oszenia
w przewidzianym prawem terminie. W dalszym ciàgu w skargach i listach
671

RPO-442981-VI/03.
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metody prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwowych sà ostro krytykowane
jako niesprawiedliwe. Cz´Êç skarg pochodzi∏a od osób kwestionujàcych
zasady zaliczania do osób uprawnionych do takiego nabycia, g∏ównie
chodzi∏o o osoby pracujàce mniej ni˝ 10 lat w przedsi´biorstwie, osoby
z którymi rozwiàzano stosunek pracy w sposób, który powodowa∏ niezaliczenie ich do grona uprawnionych672.
Drugà du˝à grupà skarg, sà skargi zaliczanych do osób uprawnionych do nieodp∏atnego nabycia akcji, które nie skorzysta∏y z uprawnieƒ,
na skutek up∏ywu 6-miesi´cznego terminu do z∏o˝enia oÊwiadczenia
o skorzystaniu z tego prawa, co spowodowa∏o jego utrat´. Skargi te nap∏ywajà g∏ównie od emerytów i rencistów, którzy podnoszà, i˝ przewidziany w rozporzàdzeniu wykonawczym do ustawy obowiàzek og∏oszenia
(w gazecie ogólnopolskiej, gazecie lokalnej, oraz w sposób zwyczajowo
przyj´ty dla og∏oszeƒ w danym zak∏adzie pracy) jest niewystarczajàcy673.
Na mocy § 2 ust. 1 rozporzàdzenia Ministra Skarbu Paƒstwa z dnia
29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owych zasad podzia∏u uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadajàcych na
ka˝dà z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników674, wezwania uprawnionych pracowników do z∏o˝enia oÊwiadczenia o zamiarze nieodp∏atnego nabycia akcji, dokonuje si´ przez og∏oszenie w gazecie o zasi´gu ogólnokrajowym i gazecie lokalnej, przez wywieszenie og∏oszenia w siedzibie spó∏ki oraz we wszystkich jej oddzia∏ach
i zak∏adach. Wezwanie mo˝e byç tak˝e rozpowszechnione w inny, zwyczajowo przyj´ty sposób. Osoby, które zosta∏y pomini´te na liÊcie,
uprawnionych pracowników, którzy z∏o˝yli oÊwiadczenie o zamiarze
nieodp∏atnego nabycia akcji, lub którym wadliwie okreÊlono ich okres
zatrudnienia w przedsi´biorstwie paƒstwowym, w terminie miesiàca od
dnia wywieszenia listy, mogà z∏o˝yç pisemnà reklamacj´. Reklamacj´
sk∏ada si´ w spó∏ce. Do reklamacji nale˝y do∏àczyç dokumenty potwierdzajàce spe∏nienie warunków, bàdê poÊwiadczajàce okres zatrudnienia.
Reklamacj´ rozpatruje komisja powo∏ana przez zarzàd spó∏ki, w terminie
14 dni od dnia jej z∏o˝enia. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje tok post´powania reklamacyjnego.
3. Rzecznik rozpatrywa∏ skarg´ akcjonariuszy Stoczni Szczeciƒskiej
„Porta-Holding” zawierajàcà zarzuty do sposobu prywatyzacji Stoczni675.
Bioràc pod uwag´ wysnuwane zarzuty, pismem z dnia 24 czerwca

2004 r. spraw´ przekazano Prezesowi Najwy˝szej Izby Kontroli, z proÊbà
o informacj´ o zaj´tym stanowisku. Pismem z dnia 3 wrzeÊnia 2004 r.
Wiceprezes Najwy˝szej Izby Kontroli wskaza∏, ˝e dokonana zosta∏a analiza wszystkich dokumentów dotyczàcych przedstawionego problemu, zarówno do∏àczonych do skargi, jak te˝ zgromadzonych przez NIK. Problematyka prywatyzacji Stoczni by∏a szczegó∏owo zbadana przez Prokuratur´ Apelacyjnà w Poznaniu. W wyniku Êledztwa zosta∏y skierowane akty
oskar˝enia z dnia 15.X.2003 r. i z dnia 5 lutego 2004 r. przeciwko szeÊciu cz∏onkom Zarzàdu Spó∏ki i Wiceprezesowi Zarzàdu Spó∏ki. Z uwagi
na to, NIK uznaje, ˝e nie jest zasadne podejmowanie kontroli w tej sprawie. WyjaÊnienia te Rzecznik przyjà∏ do wiadomoÊci.
4. Nap∏ywa∏y równie˝ skargi dotyczàce nieodp∏atnego nabywania akcji PKO BP. Wi´kszoÊç z nich dotyczy∏a nieprzyznania takiego prawa,
bàdê przyznania w nik∏ym wymiarze676, a tak˝e dotyczàce prywatyzacji
BG˚. Problem jest regulowany przez art. 42 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 4
ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spó∏dzielczych, ich zrzeszaniu si´ i bankach zrzeszajàcych677. Jest to regulacja
odr´bna od art. 2 pkt 5 w zw. z art. 35 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (m.in. nie uwzgl´dnia si´ w gronie osób uprawnionych, które
przesz∏y na emerytur´ lub rent´, a które by∏y pracownikami banków
spó∏dzielczych innych ni˝ BG˚ i BG˚ S.A.). Zamieszanie pot´guje ostatnia nowelizacja, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca
2003 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spó∏dzielczych, ich
zrzeszaniu si´ i bankach zrzeszajàcych oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim678. Bank Gospodarki ˚ywnoÊciowej Spó∏ka Akcyjna w terminie 30 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy wezwie osoby uprawnione do
nieodp∏atnego nabycia akcji, którym uprawnienia do nieodp∏atnego
nabycia akcji tego banku nadano niniejszà ustawà, do z∏o˝enia, w terminie 3 miesi´cy od dnia wezwania, oÊwiadczenia o zamiarze nieodp∏atnego nabycia akcji BG˚ S.A. Ust´p trzeci tego˝ przepisu stanowi, i˝
niez∏o˝enie oÊwiadczenia w terminie powoduje utrat´ prawa do nieodp∏atnego nabycia akcji679.
5. Osobnà sprawà sta∏a si´ prywatyzacja FSM. Nap∏yn´∏y masowo
skargi pracowników by∏ego FSM ubiegajàcych si´ o akcje Spó∏ki FSM
S.A. i Fiat Auto Poland S.A. w Bielsku-Bia∏ej. Sprawy w nich poruszone
zosta∏y podj´te przez Rzecznika ju˝ w latach poprzednich. W latach
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RPO-464202-VI/04, RPO-465589-VI/04.
RPO-478987-VI/04, RPO-472041-VI/04.
Dz.U. Nr 35, poz. 303.
RPO-477306-VI/04.
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RPO-472357-VI/04, RPO-481671-VI/04.
Dz.U. Nr 119, poz. 1252 ze zm.
Dz.U. Nr 137, poz. 1303 ze zm.
RPO-485561-VI/04, RPO-468903-VI/04, RPO-474296-VI/04.
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1993–1994 Rzecznik wystosowa∏ szereg wystàpieƒ w tej sprawie do
ówczesnego Ministra Przekszta∏ceƒ W∏asnoÊciowych oraz Prezesa Rady
Ministrów, do którego Rzecznik skierowa∏ proÊb´ o zlecenie zbadania
sprawy i ewentualnie spowodowanie podj´cia dzia∏aƒ zmierzajàcych do
stworzenia warunków umo˝liwiajàcych pracownikom spó∏ki zrealizowanie prawa uczestniczenia w prywatyzacji ich zak∏adu pracy. W odpowiedzi na te wystàpienia Rzecznik otrzyma∏ stanowisko Ministerstwa Skarbu Paƒstwa, i˝ uprawnienia pracowników do preferencyjnego nabycia
akcji w Êwietle postanowieƒ ustawy o prywatyzacji i przedsi´biorstwach
paƒstwowych mogà dotyczyç jedynie akcji spó∏ki, która powsta∏a w wyniku przekszta∏cenia w rozumieniu tej ustawy, tj. FSM S.A., a nie nowych podmiotów utworzonych przez Fiat Auto Poland i Skarb Paƒstwa
(FSM S.A. na rzecz Skarbu Paƒstwa wnios∏a do utworzonych spó∏ek
aport w postaci cz´Êci zak∏adów). Badajàc ponownie spraw´ w 1998 r.
(w zwiàzku ze skargà Reprezentacji Zwiàzków Zawodowych „Metalowcy”
Fiat Auto Poland S.A.) Rzecznik uzyska∏ wyjaÊnienia Ministerstwa,
z których wynika∏o, i˝ z prawa do nieodp∏atnego nabycia akcji mogà
skorzystaç wszyscy pracownicy spe∏niajàcy warunki okreÊlone w art. 2
pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji
przedsi´biorstw paƒstwowych680, tj. pracownicy zatrudnieni w dniu komercjalizacji przedsi´biorstwa paƒstwowego FSM w tym przedsi´biorstwie, osoby które po przepracowaniu co najmniej dziesi´ciu lat odesz∏y
z przedsi´biorstwa na rent´ lub emerytur´ lub z przyczyn okreÊlonych
w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiàzywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczàcych zak∏adu pracy681 lub zostali przej´ci przez inne zak∏ady w trybie
art. 231 Kodeksu pracy. Nast´pcà prawnym FSM jest obecnie FSM –
Wytwórnia Wyrobów Ró˝nych (FSM-WWR) S.A., a wi´c prawo pracowników o jakich mowa powy˝ej, zrealizowane b´dzie w momencie zbycia
pierwszych akcji na zasadach ogólnych. Minister Skarbu Paƒstwa podpisa∏ z Zarzàdem Spó∏ki stosownà umow´ o wykonanie czynnoÊci technicznych zwiàzanych z procesem nieodp∏atnego udost´pniania akcji.
W paêdzierniku 2002 r. Ministerstwo Skarbu Paƒstwa poinformowano
Rzecznika, i˝ FSM Wytwórnia Wyrobów Ró˝nych S.A. z dniem 1 paê-
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Dz.U. Nr 118, poz. 561 ze zm.
Dz.U. z 1990 r. Nr 4, poz. 19 ze. zm.
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dziernika 2001 r. zosta∏a postawiona w stan likwidacji, w zwiàzku
z czym uprawnieni pracownicy nie b´dà mogli zrealizowaç prawa do nieodp∏atnego nabycia akcji682.
6. Problemy zwiàzane z wykupem przedwojennych papierów wartoÊciowych przez RP sà nadal przedmiotem wielu skarg683.

682

683

Na marginesie nale˝y zauwa˝yç, i˝ sprawa przebiegu prywatyzacji b. Fabryki
Samochodów Ma∏olitra˝owych w Bielsku-Bia∏ej, by∏a kilkakrotnie badana przez
Najwy˝szà Izb´ Kontroli, a tak˝e by∏a przedmiotem Êledztwa Prokuratora Okr´gowego w Warszawie i jak wynika z informacji uzyskanej z Prokuratury Krajowej post´powanie to zosta∏o umorzone postanowieniem z dnia 28.10.1999 r. za
podstaw´ tej decyzji przyj´to okolicznoÊci przewidziane art. 17 § 1 pkt 1 i 2
Kpk (RPO-246614-VI/04, RPO-442603-VI/04).
W dniu 26.11.2002 r. zosta∏ wniesiony do Trybuna∏u Konstytucyjnego wniosek
o stwierdzenie niezgodnoÊci art. 418 Kodeksu spó∏ek handlowych z Konstytucjà. Wniosek ten oczekuje na rozpatrzenie przez Trybuna∏ Konstytucyjny.
W dniu 12.12.2003 r. zosta∏a uchwalona ustawa o zmianie ustawy Kodeks
spó∏ek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 229, poz. 2276).
W art. 1 pkt 65 cytowanej ustawy zosta∏a dokonana nowelizacja art. 418 Kodeksu spó∏ek handlowych. Niemniej jednak dokonana nowelizacja nie zmieni∏a
samego trybu wykupu i wyceny przymusowo wykupywanych akcji – a to w∏aÊnie by∏o podstawà do wniesienia wniosku do Trybuna∏u Konstytucyjnego. Mimo up∏ywu ponad 2-ch lat wniosek nie zosta∏ rozpoznany.
Np. RPO-485373-VI/04, RPO-379227-VI/04, RPO-480725-VI/04.

Ochrona konsumenta

13. Ochrona konsumentów
1. Nadal aktualny jest podj´ty przez Rzecznika ju˝ w 1995 r. problem
dzia∏ajàcych firm na szkod´ konsumentów pos∏ugujàcych si´ metodà
„na cennà nagrod´”. Przedstawienie istoty zjawiska i mechanizmu tego
rodzaju praktyk zosta∏o zawarte w Informacjach Rzecznika z lat ubieg∏ych684. Osoby, które zawar∏y umowy z takimi firmami, tak jak w latach
poprzednich zwracajà si´ do Rzecznika w nadziei, ˝e spowoduje przede
wszystkim natychmiastowe odzyskanie przez nich wp∏aconych pieni´dzy, co oczywiÊcie nie jest mo˝liwe685. Rzecznik zajmowa∏ si´ i zajmuje
nadal tym problemem g∏ównie w aspekcie generalnym dotyczàcym wadliwoÊci prawa, polegajàcych na braku niezb´dnych uregulowaƒ prawnych zw∏aszcza w dziedzinie prawa cywilnego, oraz niedoskona∏oÊcià
praktyki dzia∏ania, g∏ównie organów Êcigania. W 2004 r. wesz∏a w ˝ycie
ustawa z 7 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji oraz o kredycie konsumenckim686, którà Sejm wprowadzi∏
prawny zakaz organizowania i tworzenia nowych konsorcjów finansowych tj. „systemów argentyƒskich”687. Poza Êrodkami prawnokarnymi
i abstrakcyjnà kontrolà wzorców umownych, stosunkowo efektywnà metodà przeciwdzia∏ania takim nieuczciwym praktykom jest stosowanie
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Np. RPO-461121-VI/04 z 30.01. 2004 r. lub RPO-473826-VI/04 z 30.06.2004 r.
Problem dzia∏alnoÊci ró˝norodnych firm, udzielajàcych po˝yczek w „systemie
argentyƒskim” (tj. organizatorów konsorcjów finansowych, stosujàcych przy tym
oszukaƒcze metody pozyskiwania uczestników takich systemów), podj´ty w II
po∏owie 2001, jest „sprawà w toku” gdy˝ skargi – aczkolwiek w nieco ju˝ mniejszej liczbie ni˝ 2002 i 2003 r. – nap∏ywajà nadal.
Problem ten by∏ przedmiotem wystàpienia generalnego Rzecznika w formie „Informacji o uzasadniajàcych podejrzenia pope∏niania przest´pstwa z art. 171
ustawy Prawo bankowe oraz z art. 286 § 1 Kk praktykach stosowanych wobec
konsumentów przez niektóre firmy, b´dàce organizatorami „systemów konsorcyjnych” – RPO-393701-VI/01 z 3.12. 2002 r., skierowanego m.in. do komisji
sejmowych.
Dz.U. 2004 r. Nr 162 poz. 1693.
Wed∏ug informacji prasowych – firmy dotychczas dzia∏ajàce jako organizatorzy
konsorcjów ju˝ wprawdzie nie zawierajà umów o uczestnictwo w tych systemach lecz tak jak wczeÊniej stosujà inne metody celem „z∏owienia” naiwnych
klientów, zawierajàc z nimi „umowy po˝yczki”.
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przez Prezesa Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów przewidzianych w art. 23a i nast´pnych ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie o konkurencji i konsumentów688 Êrodków ochrony zbiorowych interesów konsumentów689.
2. W ubieg∏ym roku powróci∏ znany ju˝ wczeÊniej (pierwszy raz
w 1997-1998) w nowej formie problem oszustw przy umowach timesharingu tj. prawa korzystania z nieruchomoÊci lub lokalu przez oznaczony
czas w ciàgu ka˝dego roku na przyk∏adzie umowy zawartej z przez skar˝àcych z sierpnia 2004 r. z firmà Holiday Travel Center. W listopadzie
2004 r. Rzecznik skierowa∏ wystàpienie do Prezesa UOKIK o rozwa˝enie
celowoÊci zastosowania wobec tej firmy Êrodków ochrony zbiorowych interesów konsumentów690.
3. Ju˝ w 2003 r. Rzecznik zwróci∏ si´ do Prezesa Urz´du Regulacji Telekomunikacji i Poczty o pilne rozwa˝enie mo˝liwoÊci zobowiàzania operatorów Êwiadczàcych us∏ugi powszechne do Êwiadczenia (zarówno na
rzecz dotychczasowych jak i przysz∏ych abonentów) us∏ug zwiàzanych
z po∏àczeniami z numerami 0700 tylko wówczas, gdy abonent wyrazi zgod´ lub ˝yczenie dysponowania takimi po∏àczeniami691. Prezes Urz´du Regulacji Telekomunikacji i Poczty poinformowa∏ Rzecznika, i˝ w zwiàzku
z toczàcymi si´ pracami legislacyjnymi nad rozporzàdzeniem Ministra In688
689

690
691

Dz.U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.
Sàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem z 28.01.2004 r. (XVII
Ama 36/03), uchyli∏ decyzj´ Prezesa UOKIK zakazujàcà „stosowania praktyk
naruszajàcych zbiorowe interesy konsumentów” jednej z firm (organizatora
konsorcjów finansowych, tj. Towarzystwu Finansowo-Inwestycyjnemu Spó∏ce
z o.o. z Warszawy), polegajàcych na stosowaniu w zawieranych przez nià umowach postanowieƒ, uznanych za niedozwolone klauzule umowne. Od tego wyroku Prezes UOKIK wniós∏ kasacj´ do Sàdu Najwy˝szego. Natomiast Trybuna∏
Konstytucyjny orzeczeniem z 12 czerwca 2002 r., uzna∏ treÊç art. 47931 Kpc za
niezgodny z Konstytucjà, poniewa˝ pozbawi∏ stron´ Êrodka odwo∏awczego od
orzeczenia sàdu antymonopolowego, wydanego w pierwszej instancji. Przepis
ten straci∏ moc 30.11.2003 r. lecz przed tà datà Sejm nie dokona∏ odpowiedniej zmiany w Kpc. Sàd Najwy˝szy zatem rozpoznajàc spraw´ w dniu 18 listopada 2004 r. ze wzgl´du na to orzeczenie Trybuna∏u Konstytucyjnego przekaza∏ kasacj´ Prezesa UOKIK do rozpoznania jako apelacj´ Sàdowi Apelacyjnemu
w Warszawie. W listopadzie 2004 r. przygotowane zosta∏o wystàpienie RPO do
Prezesa UOKIK (RPO-488102-VI/03) dotyczàce nowej firmy – organizatora konsorcjum finansowego (utworzonej w kwietniu 2004 r.), tj. Kommerzielle Kreditanstalt Spó∏ka z o.o. z Warszawy – z wnioskiem o skontrolowanie tej firmy
pod kàtem stosowania przez nià praktyk naruszajàcych zbiorowe interesy konsumentów. Co do aspektu karnoprawnego tych spraw, to w marcu 2004 r. zasygnalizowano Prokuraturze Krajowej (RPO-393701-01/VI/04), b∏´dy w dzia∏aniu organów Êcigania dostrzegane w kilkunastu tego rodzaju sprawach.
RPO-486756-VI/04.
RPO-428054-VI/03.

220

INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2004

frastruktury w sprawie us∏ug powszechnych i nowelizacjà ustawy Prawo
telekomunikacyjne, zwróci∏ si´ do Wicepremiera o wprowadzenie dla abonenta uprawnienia do ˝àdania nieodp∏atnego zablokowania us∏ugi po∏àczeƒ do numerów 0700. Rzecznik zwróci∏ si´ tak˝e do Ministra Infrastruktury o rozwa˝enie zasadnoÊci zobowiàzania operatorów telekomunikacyjnych do aktywowania drogich po∏àczeƒ na wniosek abonenta.
Rzecznik nie by∏ bowiem usatysfakcjonowany stanowiskiem Prezesa
URTiP, który uwa˝a, ˝e to abonent musi zg∏osiç ch´ç zablokowania po∏àczeƒ z drogimi po∏àczeniami nie b´dàcymi us∏ugami powszechnymi.
Rzecznik uzna∏ jednak, ˝e podj´te dzia∏ania majàce na celu zobowiàzanie
operatorów do nieodp∏atnego zablokowania po∏àczeƒ z numerami 0700
sà wst´pnym krokiem „w dobrym kierunku”. Na mocy § 2 pkt 3 lit. c rozporzàdzenia z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie katalogu us∏ug powszechnych oraz szczegó∏owych wymagaƒ dotyczàcych Êwiadczenia us∏ug
powszechnych692. Minister Infrastruktury postanowi∏, i˝ za zablokowanie
po∏àczeƒ z numerami 0700, a w miar´ mo˝liwoÊci technicznych tak˝e za
blokowanie wskazanych przez abonenta innych typów po∏àczeƒ – TP S.A.
nie powinna pobieraç op∏at. W maju 2004 r. Sejm RP uwzgl´dni∏ stanowisko Rzecznika. W sprawozdaniu Komisji Infrastruktury zosta∏ zapisany
(w art. 63 ust. 3 projektu) obowiàzek zawarcia dodatkowej umowy pomi´dzy abonentem a podmiotem Êwiadczàcym us∏ugi o podwy˝szonej op∏acie. W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne693 ostatecznie postanowiono, ˝e Êwiadczenie us∏ugi o podwy˝szonej op∏acie
odbywa si´ na podstawie umowy zawartej poprzez dokonanie czynnoÊci
faktycznych. Rzecznik dostrzega podstawy do zakwalifikowania us∏ug audiotekstowych Êwiadczonych poprzez ∏àcza mi´dzynarodowe jako praktyki TP S.A. opartej na tych samych lub analogicznych zasadach jak
w przypadku Êwiadczenia us∏ug audiotekstowych – w jego ocenie opartej
na treÊci Dyrektyw UE oraz dost´pnej literaturze – ich us∏ugi okreÊlone
w art. 46 ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne694 nie
mieszczàce si´ w zakresie us∏ug powszechnych przewidzianych w prawie
telekomunikacyjnym oraz Dyrektywie 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie us∏ugi powszechnej
i zwiàzanych z sieciami i us∏ugami ∏àcznoÊci elektronicznej praw u˝ytkowników (Official Journal L 108, 24/04/2002 P. 0051-0077). Us∏ugi
audiotekstowe nie mieszczà si´ te˝ w katalogu us∏ug powszechnych za-
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Dz.U. Nr 16, poz. 158.
Dz.U. Nr 171, poz. 1800.
Dz.U. z Nr 73, poz. 852 ze zm.
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kreÊlonym rozporzàdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 stycznia
2004 r. w sprawie katalogu us∏ug powszechnych oraz szczegó∏owych wymagaç dotyczàcych Êwiadczenia us∏ug powszechnych)695. Rzecznik uzna∏
wi´c, i˝ Êwiadczenie us∏ug audiotekstowych poprzez ∏àcza mi´dzynarodowe jest praktykà TP S.A. (a przez ∏àcza mi´dzynarodowe innych operatorów krajowych us∏ug audiotekstowych) i powinno zostaç zakazane696.
4. Jak dotàd skargi na tzw. „B∏´kitnà lini´” podnoszà, ˝e system uniemo˝liwia abonentom nale˝yte i zgodne z treÊcià umowy kwestionowanie
jakoÊci us∏ugi. W okresie 28.04.-25.08.2004 r. do Biura RPO wp∏yn´∏o
115 skarg na dzia∏alnoÊç „B∏´kitnej linii” i systemu obs∏ugi klienta TP
S.A. Ka˝da ze skarg obejmowa∏a kilka problemów, z którymi klienci Spó∏ki spotkali si´ przy wykonywaniu swoich praw, które Telekomunikacja
Polska zakreÊli∏a w umowie o Êwiadczeniu us∏ug telekomunikacyjnych.
Najcz´Êciej spotykany problem to koniecznoÊç wielokrotnego ∏àczenia si´
z nr 9393 „b∏´kitnej linii”, wysy∏ania potwierdzeƒ zap∏aty na nr faksu
9395, lub listem poleconym w celu wyjaÊnienia oczywistej sprawy. Brak
przep∏ywu informacji mi´dzy komórkami Operatora powodowa∏, ˝e ˝aden
z konsultantów nie mia∏ kompleksowej informacji o sytuacji osoby interweniujàcej. Dlatego te˝ ka˝dy konsultant udziela∏ ró˝nych informacji.
Zdarza∏o si´ te˝, ˝e konsultant – dla wygody czy u∏atwienia sobie pracy –
nie wpisuje danych przekazanych przez abonenta. Abonent po jakimÊ
czasie dowiaduje si´, ˝e reklamacj´ jakà wczeÊniej z∏o˝y∏, nie rozpatrzono
i po kilku dniach ponownie jà zapisuje nast´pny konsultant697. W dalszym ciàgu zdarzajà si´ przypadki, ˝e osoba, która op∏aci∏a zaleg∏oÊci
i przes∏a∏a faksem dowód zap∏aty oraz zosta∏a poinformowana przez konsultanta „B∏´kitnej linii” o nie zaleganiu z op∏atami, po kilku dniach dostaje wezwanie do zap∏aty sporzàdzone przez spó∏k´ windykacyjnà698.
Abonenci doÊwiadczajà nieuzasadnionej (nawet kilku miesi´cznej) przewlek∏oÊci post´powania reklamacyjnego i braku odpowiedzi na pisma kie695
696
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Dz.U. Nr 16, poz. 158.
Dzia∏ania Rzecznika by∏y podyktowane tym, i˝ od lat Rzecznik otrzymuje skargi abonentów TP S.A. na zawy˝one rachunki telefoniczne. W wielu przypadkach na wysokoÊç rachunków telefonicznych znaczàcy wp∏yw majà po∏àczenia
z numerami rozpoczynajàcymi si´ od 0700. Coraz cz´Êciej zwi´kszania nale˝noÊci dokonywano przy u˝yciu komputera, który bez przerwy realizowa∏ po∏àczenia z numerami 0700 za poÊrednictwem tzw. dialera. Nadal dokonywane
by∏y te˝ niechciane po∏àczenia mi´dzynarodowe przekierowane przez dialer#y np. z po∏o˝onymi na Oceanie Spokojnym wyspami NIUE, z wyspà Êw. Tomasza i innymi, dzia∏ajàce na takich samych zasadach jak 0700 (RPO-487279-VI/04, RPO-476678-VI/04).
RPO-477414-VI/04.
RPO-45933-VI/03.
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rowane do TP S.A.699. W jednej ze spraw, w której abonent wniós∏ reklamacj´ w terminie – po kilku monitach – Dyrektor Departamentu Wspó∏pracy z Regulatorem w odpowiedzi udzielonej Rzecznikowi poinformowa∏a, ˝e reklamacji nie uznano bowiem (w chwili odpowiedzi) ju˝ si´
przedawni∏a700. Zdarza si´, ˝e zanim zostanie zakoƒczone post´powanie
reklamacyjne zostaje zawieszone Êwiadczenie us∏ug telekomunikacyjnych
wybieranych przez abonenta701. Jest to zwiàzane z brakiem mo˝liwoÊci
osobistego kontaktu z pracownikiem Spó∏ki. Swoje negatywne stanowisko
dot. zamykania Biur Obs∏ugi Klienta Rzecznik wyrazi∏ we wrzeÊniu
2002 r. w sprawie dotyczàcej702 likwidacji kas przez TP S.A. W razie
uznania reklamacji na przerw´ w Êwiadczeniu us∏ug Spó∏ka wyp∏aca tylko 1/30 miesi´cznej op∏aty abonamentowej, zamiast – zgodnie z art. 73
prawa telekomunikacyjnego – ∏àcznie z odszkodowaniem w wysokoÊci
1/30 Êredniej op∏aty miesi´cznej liczonej wed∏ug rachunków z ostatnich
trzech okresów rozliczeniowych, za ka˝dy dzieƒ przerwy w Êwiadczeniu
us∏ugi powszechnej p∏atnej okresowo703.
5. W ocenie Rzecznika cesja wierzytelnoÊci konsumentów bez ich zgody jest niedopuszczalna704. Operatorzy telefonii komórkowej udzielajà
pe∏nomocnictwa i przekazuj´ dane osobowe abonenta podmiotowi zewn´trznemu bez ich zgody, nie informujàc zainteresowanych o przekazaniu tych danych705. Operatorzy czy spó∏ka windykacyjna dzia∏ajàc jako
pe∏nomocnik operatora lub jako samodzielny wierzyciel przesy∏ajà wezwania do zap∏aty okreÊlajàc kwot´ do zap∏aty bez wyszczególnienia
poszczególnych pozycji i bez wskazania jakiego rachunku dana kwota dotyczy. Nie przedstawiajà te˝ od jakiej kwoty, za ile dni i jakiej wysokoÊci
naliczajà odsetki ustawowe. Spó∏ki windykacyjne naliczajà sobie op∏at´
administracyjnà w wysokoÊci np. 35 z∏. nie podajàc na jakiej podstawie
˝àdajà tej kwoty od abonenta706. TreÊç pism jakie abonenci otrzymujà od
spó∏ek windykacyjnych nie zawierajà informacji o wierzytelnoÊci. Spó∏ki
windykacyjne wprowadzajà cz´sto w b∏àd abonentów co do ich sytuacji
prawnej. Pracownicy spó∏ki windykacyjnej telefonujà do abonentów
i straszà ich, ˝e je˝eli nie dokonajà wp∏aty to przyjdà do nich windykato-
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RPO-488104-VI/04.
RPO-443648-VI/03.
RPO-486336-VI/04.
RPO-416321-VI/02.
RPO-477657-VI/04.
RPO-441230-VI/03.
RPO-460220-VI/04.
RPO-477119-VI/04.
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rzy („bez szyi” jak informujà skar˝àcy) w celu otrzymania nale˝noÊci lub
dokonania spisu majàtku.
6. Rzecznik wystàpi∏ do Ministra Infrastruktury707 o podj´cie dzia∏aƒ,
które dostosujà postanowienia ustawy Prawo telekomunikacyjne do
orzecznictwa Europejskiego Trybuna∏u SprawiedliwoÊci oraz postanowieƒ
Dyrektyw UE bowiem stanowisko Ministerstwa dotyczàce orzeczenia
w sprawie bilingów zaprezentowane w dniu 28.10.2004 r. na stronach internetowych (www.mi.gov.pl) budzi zastrze˝enia. Zdaniem Rzecznika, zarówno zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybuna∏u SprawiedliwoÊci
w dniu 14 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie „Komisja europejska przeciwko
Republice Austrii” (sygn. C-411/02) jak i na mocy Dyrektywy 2002/22
obowiàzkiem polskiego Ustawodawcy jest na∏o˝enie na operatora bezwzgl´dnego nakazu bezp∏atnego dor´czania szczegó∏owego rachunku na
podstawie którego konsumenci b´dà mogli weryfikowaç i kontrolowaç
op∏aty ponoszone za stacjonarne korzystanie z publicznej sieci telefonicznej lub zwiàzane z tym publicznie dost´pne us∏ugi telefoniczne; oraz odpowiednio monitorowaç korzystanie z nich i wydatki, a w ten sposób racjonalnie kontrolowaç swoje rachunki. Dyrektywa i wyrok ETS nie uzale˝nia dor´czania szczegó∏owego wykazu rozmów od wniosku konsumenta. Ten obowiàzek powinien byç elementem umowy. Tak wi´c, zdaniem
Rzecznika, art. 93 ust. 5 Prawa telekomunikacyjnego w zakresie w jakim
nak∏ada na abonenta „obowiàzek z∏o˝enia wniosku o dor´czanie szczegó∏owego wykazu wykonanych us∏ug telekomunikacyjnych” jest niezgodny
z wyrokiem ETS i Dyrektywà 2002/22.
7. W styczniu 2004 r. Rzecznik zwróci∏ si´ do Ministra Infrastruktury
o rozwa˝enie zasadnoÊci wydania przepisów, które zobowiàza∏oby operatorów telefonii komórkowej do wprowadzania do obrotu tylko telefonów
posiadajàcych numer seryjny identyfikujàc aparat telefoniczny tzw. IMEI
oraz do zablokowania telefonu komórkowego w razie zg∏oszenia jego kradzie˝y. Przepisy te powinny zobowiàzywaç operatorów do wymiany informacji o tych numerach, tak aby skradziony telefon nie móg∏ byç u˝ywany708. Rzecznik wystàpi∏ do Ministra albowiem operatorzy twierdzili, i˝
nie ma aktów prawnych, które wskazywa∏yby na koniecznoÊç blokowania
aparatów telefonicznych wedle numeru IMEI w przypadku kradzie˝y.
Operatorzy twierdzili równie˝, ˝e nie mogà podjàç takiego dzia∏ania, gdy
aparat zosta∏ aktywowany w innej sieci. Co wi´cej, operatorzy stali na
stanowisku, i˝ posiadacz „komórki”, którà operator zablokuje, mo˝e mieç
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RPO-488025-VI/04.
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w stosunku do operatora roszczenie o bezprawne zablokowanie telefonu.
Ustawodawca uwzgl´dni∏ wniosek Rzecznika i w art. 180 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne zobowiàza∏ operatorów ruchomej publicznej sieci telefonicznej do: 1) uniemo˝liwienia
u˝ytkowania w jego sieci skradzionych telekomunikacyjnych urzàdzeƒ
koƒcowych; 2) przekazywania informacji identyfikujàcych skradzione telekomunikacyjne urzàdzenia koƒcowe innym operatorom ruchomym publicznych sieci telefonicznych w celu realizacji przez nich czynnoÊci,
o których mowa w pkt 1.
8. Na wniosek Telewizji Polsat w dniu 5 listopada 2003 r. Rzecznik
podjà∏ spraw´ braku przekazu telewizji publicznej w programie Telewizji
Polsat i w tej sprawie wniós∏ kasacj´ od wyroku Naczelnego Sàdu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2003 r.709.
9. Rzecznik w 2004 r. otrzyma∏ wiele skarg dot. przeprowadzania
przez pracowników PPUP „Poczta Polska” kontroli dokonywania op∏aty
abonamentowej z tytu∏u u˝ywania odbiorników radiowych i telewizyjnych. Pismem z dnia 12.10.2004 r.710 Rzecznik wystàpi∏ do Dyrektora
Generalnego Poczty Polskiej z zapytaniem, jakim regulaminem kieruje si´
PPUP „Poczta Polska” przeprowadzajàc kontrol´ rejestracji odbiorników
radiowych i telewizyjnych oraz czy pracownicy, którzy dokonujà czynno-
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S.A. 1392/01; RPO-422591-VI/02. Rzecznik uzna∏, ˝e do oceny oÊwiadczenia
woli z∏o˝onego w dniu 11.12.1998 r. przez Zarzàd Telewizji Polskiej S.A. oraz
przez Prezesa Zarzàdu Spó∏ki Telewizja TVP S.A. w∏aÊciwy by∏ sàd powszechny,
który stosownie do zasad interpretacyjnych ustali∏by jaki by∏ zgodny zamiar
stron i cel umowy. na podstawie której organy Telewizji. udzieli∏y zgody Telewizji Polsat S.A. na rozprowadzanie programów TVP w systemie bezprzewodowym. Ocenie dokonywanej z uwzgl´dnieniem kryteriów okreÊlonych w art.
3531 Kc podlega bowiem tak˝e cel umowy (wyrok SN z 26.03.2002 r., III CKN
801/00, Rzecznik zaznaczy∏, ˝e w wyroku z 30.03.2001 r. (III S.A. 400/00) Naczelny Sàd Administracyjny w Warszawie uzna∏, ˝e nie do pogodzenia z konstytucyjnà zasadà paƒstwa prawnego jest sytuacja wydania w odniesieniu do
tego samego podmiotu, w takim samym stanie faktycznym i prawnym, rozstrzygni´ç kraƒcowo ze sobà sprzecznych. Rzecznik uzna∏, ˝e z punktu widzenia odbiorców programów nie do przyj´cia jest stanowisko Krajowej Rady
i NSA, i˝ do rozprowadzania programów innego nadawcy konieczna jest „ciàg∏a
zgoda nadawcy”. W zwiàzku z reformà sàdownictwa administracyjnego i powstaniem od 1.01.2004 r. II-u instancyjnego Sàdu Administracyjnego Sàd Najwy˝szy umorzy∏ post´powanie, a Polsat by∏ uprawniony do wniesienia skargi
kasacyjnej do II instancji. W dniu 1.06.2004 r. wyrokiem GSK 43/04 NSA
uchyli∏ zaskar˝ony wyrok w przedmiocie cofni´cia koncesji na rozpowszechnianie programów TVP (II S.A. 1392/01) i przekaza∏ spraw´ do ponownego rozpoznania WSA w Warszawie. W dniu 1.09.2004 r. wyrokiem VI S.A./Wa1116/04
sàd ten uchyli∏ decyzj´ Przewodniczàcego Krajowej Rady.
RPO-481116-VI/04.
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Êci zwiàzane z wykrywaniem niezarejestrowanych odbiorników, zostali
wyposa˝eni w legitymacje s∏u˝bowe oraz identyfikatory s∏u˝bowe w celu
unikni´cia przez abonentów sytuacji podszywania si´ przez „Êrodowiska
kryminalne” za pracowników PPUP „Poczta Polska”. Sprawa jest badana.
Odpowiedê nie zosta∏a jeszcze udzielona.
10. Znaczna iloÊç skarg skierowanych do Rzecznika dotyczy∏a
w 2004 r. niszczàcych d∏u˝ników odsetek karnych stosowanych przez poszczególne banki w sytuacji niesp∏acania lub nieterminowego sp∏acania
zad∏u˝enia. Nie mo˝e przy tym ujÊç uwadze powszechna i bardzo agresywna reklama w Êrodkach masowego przekazu zach´cajàca do pobierania kredytu konsumpcyjnego rzekomo nieoprocentowanego i ∏atwo sp∏acalnego, który póêniej okazuje si´ dla kredytobiorcy „zabójczy” jeÊli zdarzenia losowe spowodujà perturbacje w sp∏acaniu zad∏u˝enia. Dlatego
te˝, w zwiàzku z trwajàcymi pracami w Sejmie nad ustawami: zmianie
ustawy prawo bankowe, zmianie ustawy o kredycie konsumenckim,
zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw
– Rzecznik dnia 10.03.2004 r.711 oraz dnia 9.11.2004 r.712 skierowa∏
wnioski do Marsza∏ków Sejmu i Senatu RP oraz do Komisji Finansów Publicznych, sugerujàc potrzeby nowelizacji tych ustaw. Pismo do Marsza∏ków Sejmu i Senatu skierowane zosta∏o z uwagi na wielkà iloÊç spraw
wp∏ywajàcych do Biura Rzecznika z zakresu konsumenckich us∏ug finansowych. Natomiast pismo do Komisji Finansów zosta∏o z∏o˝one na proÊb´
Sejmu, ukazujàce stan wed∏ug nap∏ywajàcych skarg. Pisma te dotyczy∏y
nast´pujàcych problemów: 1) niedostatecznego nadzoru bankowego,
2) op∏at zwiàzanych z prowadzonym rachunkiem bankowym, 3) nadawania klauzul wykonalnoÊci na tytu∏ach wykonawczych banku bez badania
przez sàd zarzutów, 4) wysokiego oprocentowania kredytów i depozytów,
5) stosowania przez banki w warunkach umownych niedozwolonych
klauzul umownych.
11. Cele nadzoru bankowego nie mogà byç okreÊlane tylko jako „zapewnienie zgodnoÊci dzia∏alnoÊci banku z przepisami ustaw: Prawo bankowe i o Narodowym Banku Polskim, a tak˝e statutem oraz decyzjà o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku” (jak stanowi art. 133 ust. 1).
Nadzór bankowy nie mo˝e nie uwzgl´dniaç w swoich dzia∏aniach analizy
stosowanych przez banki norm prawa powszechnie obowiàzujàcego,
w szczególnoÊci przepisów Kodeksu cywilnego, w tym postanowieƒ
o umowie rachunku bankowego (art. 725-733), o wzorcach umownych
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(art. 384-3853), czy wreszcie zasad okreÊlonych w ustawie z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim. Cele i zadania nadzoru sprawowanego przez Komisj´ Nadzoru Bankowego (art. 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim713) powinny zostaç rozszerzone
i doprecyzowane, a nie ograniczane – jak to czyni nowelizacja ustawy.
Komisja Nadzoru Bankowego nie uwa˝a równie˝ za celowe dokonywanie
analitycznych badaƒ przyczyn powstania wielkiej iloÊci kredytów niesp∏acanych, wysokoÊci pobieranych op∏at i prowizji bankowych, a tak˝e wysokoÊci odsetek za opóênienie w sp∏acie kredytu, które – w okreÊlonych
przypadkach – dochodzà do 100% i wy˝szej w skali rocznej, co mo˝e byç
klasyfikowane jako „wyzysk” w rozumieniu art. 304 Kodeksu karnego,
bowiem Komisja Nadzoru Bankowego nie uwa˝a za swój obowiàzek dokonywania analizy treÊci umów rachunku bankowego.
12. Otrzymywane skargi uzasadniajà twierdzenie, ˝e posiadanie rachunku oszcz´dnoÊciowo-rozliczeniowego jest w Polsce „dro˝sze” ni˝
w niektórych innych krajach europejskich. W Polsce nie dokonujàc ˝adnych operacji p∏acimy za posiadanie rachunku Êrednio kilkanaÊcie z∏otych
rocznie. To wi´cej ni˝ np. w Czechach i w Belgii, nie mówiàc o Wielkiej
Brytanii, gdzie banki nie pobierajà op∏at za prowadzenie rachunku bankowego. Przepisy Kodeksu cywilnego (art. 725-733) nie rozstrzygajà, czy
umowa rachunku bankowego rodzi stosunek prawny o charakterze odp∏atnym. Przekazywanie posiadaczowi rachunku bankowego salda na tym
rachunku, po dokonanej operacji, nale˝y do obowiàzku banku, nie mo˝e
wi´c byç odp∏atne (art. 728). W praktyce – jak dotàd – tak nie jest. Bank
korzysta z pieni´dzy posiadacza rachunku, co przy prawid∏owych operacjach finansowych przynosi mu znaczne zyski. Dlatego doktryna podkreÊla, ˝e w praktyce umowa rachunku bankowego zawsze powinna przewidywaç oprocentowanie przechowywanych przez bank pieni´dzy, co sprawia, ˝e ze strony banku ma ona charakter odp∏atny. Op∏aty i prowizje
bankowe nie powinny niwelowaç korzyÊci z oprocentowania kapita∏u. Wypowiedziano poglàd, ˝e umowne wy∏àczenie oprocentowania by∏oby na
podstawie art. 58 Kc niewa˝ne. Oznacza to, ˝e oprocentowanie Êrodków
pieni´˝nych b´dàcych przedmiotem umowy rachunku bankowego jest nie
tylko utrwalonà praktykà, ale obowiàzkiem banku, cià˝àcym na nim niezale˝nie od treÊci konkretnej umowy. Obecnie stosowane op∏aty i prowizje,
naliczane za niemal ka˝dà czynnoÊç bankowà powodujà, i˝ przy rozliczeniach oprocentowaniu wk∏adów o niewielkich lub Êrednich kwotach – pobierane op∏aty mogà przewy˝szaç nale˝ne oprocentowanie kapita∏u. Mo˝e
713
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to spowodowaç cofni´cie zgody pracowników wielu urz´dów i firm na dokonywanie zap∏aty ich nale˝noÊci drogà przelewu na rachunki bankowe.
Ze skarg wynika, ˝e banki zmniejszajàc oprocentowanie kredytu odnawialnego w ROR, cz´sto decydujà si´ na podwy˝szanie prowizji za udzielenie kredytu. Skala oprocentowania wk∏adu jest cz´sto niewspó∏miernie niska do prowizji i op∏at. Na rynku rachunków osobistych nie sprawdza si´
teoria, ˝e „efektem konkurencji mi´dzy instytucjami finansowymi powinien byç spadek cen produktów”. Wi´kszoÊç klientów banków za∏o˝y∏a rachunek rozliczeniowy dlatego, ˝e zak∏ad pracy chcia∏ w ten sposób – wygodny dla siebie bo likwidujàcy kasy – przekazywaç wynagrodzenia. Nie
we wszystkich bankach klienci sà informowani na bie˝àco o zmianie
op∏at. O zmianach najcz´Êciej dowiadujà si´ po dokonaniu operacji, czytajàc wyciàg z rachunku. Tabela op∏at i prowizji jest wprawdzie – teoretycznie – dost´pna w ka˝dej placówce banku, ale jest tak rozbudowana, ˝e nawet pracownicy banku majà niekiedy trudnoÊci z jej interpretacjà. Nie stanowi przy tym cz´Êci umowy z bankiem. W paƒstwie liczàcym si´ z konsumentem, posiadacze rachunku sà pytani przez bank, czy godzà si´ na
podwy˝szenie op∏at i prowizji i wówczas dopiero kontynuujà umow´
z bankiem. Orzecznictwo Sàdu Najwy˝szego nie zawsze jest przestrzegane.
13. Uprawnienia banków do wystawiania tytu∏ów egzekucyjnych, które – zgodnie z treÊcià art. art. 96-98 prawa bankowego muszà byç przez
sàd rozpatrzone niezw∏ocznie, nie póêniej ni˝ w terminie dni 3-ch od ich
z∏o˝enia i opatrzone przez sàd klauzulà wykonalnoÊci – naruszajà zasad´
równoÊci obywateli wobec prawa (art. 32 Konstytucji). W takiej sytuacji
w post´powaniu sàdowym nie jest badana merytoryczna zasadnoÊç roszczenia, a jedynie spe∏nienie przez tytu∏ egzekucyjny wymogów formalnych. Odbywa si´ ono na posiedzeniu niejawnym, o którym d∏u˝nik nie
jest zawiadamiany. Cz´sto dowiaduje si´ o wszcz´ciu egzekucji w chwili,
gdy komornik przystàpi ju˝ do swoich czynnoÊci. Dopiero w tym momencie mo˝e podejmowaç obron´ wobec roszczeƒ banku poprzez z∏o˝enie powództwa przeciwegzekucyjnego. Wprawdzie sk∏adajàc powództwo d∏u˝nik
mo˝e wnosiç o jego zabezpieczenie przez wstrzymanie egzekucji, jednak˝e
wstrzymanie nie nast´puje automatycznie, a poniewa˝ egzekucja ju˝ si´
toczy, to nawet jeÊli sàd pozytywnie rozpozna taki wniosek minie tyle czasu, ˝e mogà zostaç wyrzàdzone nieodwracalne szkody. O ile bank, sk∏adajàc wniosek o nadanie klauzuli wykonalnoÊci, uiszcza 1/10 wymaganego wpisu, to broniàcy si´ d∏u˝nik musi uiÊciç ca∏y wpis. Taka konstrukcja oznacza równie˝ odwrócenie zasady, ˝e na wierzycielu cià˝y ci´˝ar dowodu; ci´˝ar dowodu zostaje przeniesiony na d∏u˝nika, który musi
udowadniaç, ˝e roszczenie banku jest bezzasadne.
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14. Niskie oprocentowanie oferowanego kredytu ∏àcznie z prowadzonà
agresywnà reklamà w Êrodkach masowego przekazu przes∏ania konsumentom wysokoÊç oprocentowania kredytu w sytuacji, gdy d∏u˝nik banku opóênia si´ z jego sp∏atà. D∏ug zostaje postawiony do natychmiastowej
zap∏aty, a „wysokie odsetki” z regu∏y niszczà d∏u˝nika. W aktualnej sytuacji ekonomicznej i sytuacji na rynku pracy opóênienia w sp∏acie kredytu
coraz cz´Êciej sà pochodnà utraty zarobków lub upad∏oÊci drobnej dzia∏alnoÊci gospodarczej. Niewiele banków wspomaga swoich d∏u˝ników
w procesie naprawczym (w ka˝dym razie nie drobnych przedsi´biorców
i konsumentów), lecz bezwzgl´dnie nalicza „niszczàce odsetki”, prowadzi
do licytacji lub sprzedaje d∏ug. Kupujàcy d∏ugi, w dzia∏aniach wobec
d∏u˝ników – sà bezwzgl´dni.
15. W treÊci wzorów umów stosowanych przez banki znajdujà si´ – jak
to podnosi tak˝e Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – klauzule,
które zaliczyç nale˝y do niedozwolonych w umowach z konsumentami
(art. 3853 Kc) I tak w umowach o kredyt lub w umowach o udzielenie
po˝yczki znajdujà si´ nierzadko postanowienia: zezwalajàce bankowi na
przeniesienie praw bez zgody konsumenta, uprawniajàce bank do jednostronnej zmiany umowy bez wa˝nej przyczyny wskazanej w umowie,
nak∏adajàce na konsumenta po˝yczki czy kredytu bankowego, który nie
wykona∏ zobowiàzania, obowiàzek zap∏aty ra˝àco wygórowanych odsetek714.
16. Skargi dotyczàce nierzetelnego post´powania banków wobec ich
kontrahentów umownych – konsumentów wskazujà na:
1) utrzymujàcà si´ tendencj´ niepodawania do wiadomoÊci kontrahenta – konsumenta, zw∏aszcza przy umowach zawieranych „na odleg∏oÊç”
i za poÊrednictwem osób trzecich (agencji kredytowych oraz sprzedawców
towarów i us∏ug) w treÊci umów o kredyt wyczerpujàcych informacji
o istotnych dla sytuacji prawnej kredytobiorcy warunkach transakcji,
714

Problematyka umieszczania w regulaminach rachunków bankowych postanowieƒ uprawniajàcych banki do jednostronnej zmiany, w dowolnym czasie, treÊci tych regulaminów, a tym samym warunków umowy rachunku bankowego,
a tak˝e problematyka uprawnieƒ do jednostronnej zmiany przez bank w czasie
trwania umowy wysokoÊci oprocentowania – by∏a przedmiotem orzecznictwa
Sàdu Najwy˝szego: W uchwale 7-miu S´dziów z 6.03.1992 r. (III CZP 141/91)
wskazano, ˝e zmiana wysokoÊci stopy oprocentowania bez wypowiedzenia
umowy wymaga dla swojej skutecznoÊci okreÊlenia w warunkach umowy konkretnych okolicznoÊci od jakich zmiana ta jest uzale˝niona, z kolei w uchwale
z 26.11.1991 r. (III CZP 121/91) wskazano, ˝e w umowie o terminowy wk∏ad
oszcz´dnoÊciowy, jeÊli strony okreÊli∏y kwotowo wysokoÊç stopy procentowej
i nie zastrzeg∏y mo˝liwoÊci jej zmiany, to przez ca∏y czas umowy nie mo˝e byç
dokonana zmiana treÊci umowy uchwa∏ami zarzàdu banku.
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zw∏aszcza zaÊ o jej uczestnikach, którzy sà w istocie kontrahentami
umownymi banku – kredytodawcy.
2) w odniesieniu do kredytów, zaciàganych przez kredytobiorców przed
19 wrzeÊnia 2002 r., tj. wejÊciem w ˝ycie ustawy o kredycie konsumenckim – dosz∏o do zaniechania dobrego zwyczaju w obrocie niezw∏ocznego
informowania kredytobiorców, i˝ mimo wp∏acenia przez nich umówionej
liczby rat – nie dosz∏o do ca∏kowitego sp∏acenia zad∏u˝enia i wierzytelnoÊç tym samym nie wygas∏a, a od nieuregulowanej kwoty naliczane sà
odsetki „karne”, nades∏anego czy to przez wierzyciela, lub nabywc´ takiego d∏ugu, albo przez firm´ windykacyjnà, przy czym z regu∏y d∏u˝nik ma
trudnoÊci z uzyskaniem rzeczowej informacji, jak dosz∏o do powstania takiego zad∏u˝enia.
17. IloÊç prywatnych kancelarii windykacyjnych dzia∏ajàcych w Polsce
stale roÊnie ze wzgl´du na zapotrzebowanie na ich dzia∏alnoÊç. Dzieje si´
tak dlatego, ˝e windykacja drogà uzyskiwania wyroku sàdowego i poprzez
komorników sàdowych jest d∏ugotrwa∏a i ma∏o skuteczna. Cz´Êç takich
kancelarii (firm) zajmuje si´ nie tylko windykacjà cudzych d∏ugów. Najwi´ksza na tym rynku firma „System Inkaso K.” Spó∏ka z o.o., Êwiadczy
us∏ugi polegajàce na prowadzeniu windykacji na zlecenie w imieniu i na
rzecz przedsi´biorstw – wierzycieli, lecz równie˝ skupuje od pierwotnych
wierzycieli d∏ugi, tak˝e takie, dla których up∏yn´∏y ju˝ terminy przedawnienia. Transakcje takie, gdy dotyczà d∏ugów konsumentów, dokonywane
sà przy tym mi´dzy przedsi´biorcami i firmami windykacyjnymi najcz´Êciej bez wiedzy i zgody zainteresowanego konsumenta, mimo i˝ wed∏ug
art. 509 Kc w zwiàzku z art. 3853 pkt 5 dokonanie cesji bez zgody konsumenta nie jest dopuszczalne715. Ostatnio otrzymane przez Rzecznika
skargi konsumentów na firm´ K. – dotyczy∏y otrzymanych przez zainteresowanych wezwaƒ do zap∏aty, których treÊç nie pozostawia∏a wàtpliwoÊci, ˝e firma nie ogranicza si´ do kierowania do d∏u˝ników w ich domach
i miejscach pracy pisemnych i ustnych (m.in. telefonicznych) ˝àdaƒ zap∏aty, czy prowadzenia negocjacji, lecz stara si´ na ró˝ne sposoby wywrzeç presj´ albo wr´cz zastraszyç d∏u˝nika. Firma K., która otrzyma∏a
w bie˝àcym roku licencj´ MSWiA na us∏ugi detektywistyczne, cz´sto stara si´ zastraszyç konsumenta-d∏u˝nika. Dlatego Rzecznik w wystàpie-
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W sprawie II S.A. 1631/03 dotyczàcej ochrony danych osobowych na tle w∏aÊnie sprzeda˝y przez wierzyciela d∏ugu konsumenta firmie windykacyjnej bez
zgody zainteresowanego zarówno Wojewódzki Sàd Administracyjny w Warszawie jak równie˝ Naczelny Sàd Administracyjny przekazanie danych konsumenta uzna∏y za niezgodne z prawem w∏aÊnie dlatego, ˝e cesja wierzytelnoÊci nastàpi∏a bez indywidualnie uzgodnionej zgody zainteresowanego).
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niu716 z 15 listopada 2004 r. zwróci∏ si´ do Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji o ocen´, czy takie dzia∏ania stanowià przekroczenia
przez firm´ zakresu udzielonej licencji na prowadzenie us∏ug detektywistycznych. JednoczeÊnie Rzecznik wskaza∏, i˝ jego zdaniem wymaga rozwa˝enia, czy prowadzenie firm windykacyjnych nie powinno wymagaç
uzyskiwania koncesji od organu administracji. Ponadto powsta∏ problem
czy dopuszczalne jest – w Êwietle analizy ustawy o udost´pnianiu informacji gospodarczych i innych, publikowanie w Internecie przez firm´
windykacyjnà (która nie jest Biurem Informacji Gospodarczych) listy wierzytelnoÊci, pe∏niàcej praktycznie funkcj´ ogólnodost´pnego zbioru informacji gospodarczych. Z uwagi na sposób prezentowania informacji
o d∏u˝nikach, podawanych w tych og∏oszeniach – ofertach, zawierajàcych
pe∏ne dane personalno-adresowe, pozwalajàce na identyfikacj´ osoby
d∏u˝nika, a dost´pnych praktycznie dla ka˝dego w takiej formie ta dzia∏alnoÊç nie powinna mieç miejsca, zarówno ze wzgl´du na uregulowania
ustawy o ochronie danych osobowych (w odniesieniu do wierzytelnoÊci,
których d∏u˝nikami sà konsumenci), jak i art. 14 ustawy o nieuczciwej
konkurencji czy ewentualnie tak˝e art. 23 i 24 Kc (w odniesieniu do wierzytelnoÊci, których d∏u˝nikami sà przedsi´biorcy).
18. Wystàpienia Rzecznika spowodowa∏y, ˝e Sejm powróci∏ – mimo
sprzeciwów banków – do problemu okreÊlenia górnej granicy dopuszczalnego oprocentowania kredytów, a wi´c do urealnienia przepisów o zwalczaniu „wyzysku” (lichwy – art. 304 Kk). Warto zauwa˝yç, ˝e w okresie
mi´dzywojennym rozporzàdzenie Prezydenta RP z dnia 29 czerwca
1924 r.717 regulowa∏o problem „lichwy pieni´˝nej”. W tej materii Sejm RP
rozpatruje dwa projekty poselskie ustaw (Nr 3063 i 3059).
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RPO-487674-VI/04.
Dz.U. RP Nr 56, poz. 574.

14. Problematyka danin publicznych
i ubezpieczeƒ
A. Podatek od towarów i us∏ug (VAT)
1. W dniu 25 marca 2004 r. Rzecznik skierowa∏ wystàpienie do Ministra Finansów w sprawie rozbie˝noÊci w praktyce organów skarbowych
przy stosowaniu art. 21 ust. 4 ustawy o VAT718. Podczas posiedzenia Senatu w dniu 4 grudnia 2003 r. jeden z senatorów z∏o˝y∏ oÊwiadczenie
skierowane do Rzecznika. Wynika∏o z niego, i˝ wielu przedsi´biorców b´dàcych podatnikami podatku od towarów i us∏ug ma wàtpliwoÊci
w zwiàzku ze stosowaniem przez organy skarbowe przepisu art. 21 ust. 4
ustawy o VAT (w brzmieniu ustalonym ustawà z dnia 17 listopada
2000 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i us∏ug i podatku akcyzowym719), przy zwracaniu podatnikom nadwy˝ki podatku naliczonego
nad nale˝nym w podatku od towarów i us∏ug z grudnia 2000 r. Nale˝a∏oby rozwa˝yç, czy zwrot podatku VAT za grudzieƒ 2000 r. dokonywany na
podstawie deklaracji sk∏adanej w styczniu 2001 r. nie powinien byç dokonywany na podstawie przepisów obowiàzujàcych w grudniu 2000 r.
Przyj´cie, ˝e zwrot nadwy˝ki podatku naliczonego nad nale˝nym za okresy poprzedzajàce wejÊcie w ˝ycie nowelizacji ustawy o VAT powinien byç
dokonywany wed∏ug prawa poprzedniego. Nara˝a ich na wymierne straty
zwiàzane z otrzymywaniem kwot nadwy˝ki w wysokoÊci kilkukrotnie
mniejszej ni˝ mieli si´ prawo spodziewaç przy zastosowaniu zasad zwrotu, wed∏ug których nast´powa∏ zwrot nadwy˝ki za okres od stycznia do
listopada 2000 r. Praktyka organów skarbowych nie jest jednolita. Rzecznik zwraca∏ si´ z wnioskiem o dokonanie urz´dowej interpretacji stosowania przedstawionej regulacji prawnej w celu zapewnienia jednolitego
stosowania prawa podatkowego. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Finansów w dniu 21 maja 2004 r. poinformowa∏a, ˝e do rozliczeƒ z tytu∏u podatku od towarów i us∏ug dokonywanych po 1 stycznia 2001 r.,
tj. po wejÊciu w ˝ycie nowego brzmienia art. 21 ust. 4 wprowadzonego
ustawà z dnia 17 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku od towa-
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Dz.U. Nr 105, poz. 1107.
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rów i us∏ug oraz o podatku akcyzowym, nie mo˝na by∏o stosowaç przepisów, które przesta∏y funkcjonowaç z dniem 1 stycznia 2001 r. Powy˝sza
ustawa zosta∏a opublikowana w dniu 30 listopada 2000 r., w zwiàzku
z tym zapewni∏a podatnikom odpowiedni czas na zapoznanie si´ z nowymi regulacjami. Zmiana ta nie spowodowa∏a utraty przez podatnika prawa do otrzymania zwrotu podatku, jedynie zmieni∏a tryb rozliczania tego
zwrotu. Po 31 grudnia 2000 r. podatnikowi, u którego nadwy˝ka podatku
naliczonego nad nale˝nym nie by∏a uzasadniona specyfikà jego dzia∏alnoÊci lub sezonowoÊci, zwrot bezpoÊredni zosta∏ ograniczony do wysokoÊci
stanowiàcej 22% sprzeda˝y opodatkowanej stawkà obni˝onà, powi´kszonej o podatek naliczony przy nabyciu Êrodków trwa∏ych. Kwota nadwy˝ki
podatku naliczonego nad nale˝nym nieuzasadniona powy˝szymi okolicznoÊciami podlega∏a zwrotowi w formie poÊredniej, tj. poprzez pomniejszenie podatku nale˝nego w nast´pnych okresach rozliczeniowych. Zmiana
brzmienia przepisu spowodowana by∏a nadu˝yciami zwiàzanymi z wy∏udzaniem bezpoÊrednich zwrotów podatku od towarów i us∏ug, które
szczególnie nasili∏y si´ w 2000 r., co powodowa∏o obni˝enie dochodów
bud˝etu paƒstwa. Z dniem 1 maja 2004 r. wesz∏y w ˝ycie nowe przepisy
w zakresie podatku od towarów i us∏ug, tj. ustawa z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i us∏ug. Nie wydaje si´, aby obecnie by∏o
zasadne wydanie interpretacji urz´dowej potwierdzajàcej t´ zasad´.
W dniu 9 listopada 2004 r. Rzecznik ponownie skierowa∏ wystàpienie do
Podsekretarza Stanu w MF – J. Nenemana w sprawie trybu rozliczania
przez podatników nadwy˝ki podatku naliczonego nad nale˝nym za miesiàc grudzieƒ 2000 r., z uwzgl´dnieniem wyroku Naczelnego Sàdu Administracyjnego720. Rzecznik oczekuje na stanowiska Ministra Finansów.
2. Zgodnie z uregulowaniami ustawy z dnia 21 marca 2004 r. o podatku od towarów i us∏ug, us∏ugi zarzàdzania nieruchomoÊciami mieszkaniowymi (co do zasady) nie sà zwolnione z VAT. Firmy i osoby zajmujàce
si´ zarzàdzaniem takimi nieruchomoÊciami muszà opodatkowaç swoje
us∏ugi 22% stawkà VAT. Zwolnione od podatku VAT zosta∏y czynnoÊci
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wykonywane na rzecz cz∏onków spó∏dzielni, którym przys∏ugujà spó∏dzielcze prawa do lokali mieszkalnych, cz∏onków spó∏dzielni b´dàcych w∏aÊcicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz w∏aÊcicieli lokali mieszkalnych
nie b´dàcych cz∏onkami spó∏dzielni, za które sà pobierane op∏aty zgodnie
z przepisami ustawy o spó∏dzielniach mieszkaniowych. Poza podmiotowym zakresem zwolnienia znalaz∏a si´ grupa podmiotów posiadajàcych
spó∏dzielcze w∏asnoÊciowe prawo do lokalu w spó∏dzielni, nie b´dàcych
cz∏onkami spó∏dzielni mieszkaniowej. Wobec tej grupy podmiot zarzàdzajàcy nieruchomoÊciami mieszkaniowymi (w tym wypadku – spó∏dzielnia
mieszkaniowa) zmuszony b´dzie doliczyç 22% VAT do ceny swoich us∏ug.
Zdaniem Rzecznika konieczna jest inicjatywa ustawodawcza w celu usuni´cia z ustawy o podatku od towarów i us∏ug wskazanego zró˝nicowania
obywateli721. W odpowiedzi z dnia 28 paêdziernika 2004 r. Ministerstwo
Finansów poinformowa∏o Rzecznika, i˝ w dniu 11 paêdziernika 2004 r.
zosta∏o podpisane rozporzàdzenie Ministra Finansów zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku
od towarów i us∏ug722. W rozporzàdzeniu tym wprowadzono m.in. zwolnienie od podatku od towarów i us∏ug dla czynnoÊci wykonywanych na
rzecz osób nie b´dàcych cz∏onkami spó∏dzielni, którym przys∏ugujà spó∏dzielcze w∏asnoÊciowe prawa do lokali mieszkalnych, za które sà pobierane op∏aty zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o spó∏dzielniach mieszkaniowych723. Dodatkowo poinformowano,
˝e Minister Finansów, dzia∏ajàc na podstawie delegacji ustawowej, wyda∏
rozporzàdzenie z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us∏ug724, które wesz∏o
w ˝ycie z dniem 1 maja 2004 r.725.
3. Zwiàzek Producentów, Dostawców i Dystrybutorów „Polskie Okna
i Drzwi” zg∏osi∏ zastrze˝enia do stosowania do 1 maja 2004 r. – na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us∏ug726 – stawki w wysokoÊci 7% do us∏ugi monto-

721
720

Wyrok z dnia 25.08.2003 r. FSA 1/03. W wyroku tym NSA stwierdzi∏, ˝e do
oceny, jakie prawo winno mieç zastosowanie w sprawie trybu rozliczania nadwy˝ki podatku naliczonego nad nale˝nym za miesiàc grudzieƒ 2000 r., miarodajnym mo˝e byç wy∏àcznie stan prawny obowiàzujàcy do dnia 31 grudnia
2000 r., a zatem w sytuacji gdy w miesiàcu powstania obowiàzku podatkowego
w podatku od towarów i us∏ug obowiàzywa∏ inny stan prawny ni˝ w miesiàcu,
w którym podatnik z∏o˝y∏ deklaracj´ VAT-7, nale˝y stosowaç przepisy obowiàzujàce w czasie, którego deklaracja dotyczy∏a. Ka˝da inna interpretacja prowadzi∏aby w efekcie do naruszenia jednej z naczelnym zasad paƒstwa prawnego –
zasady nie dzia∏ania prawa wstecz.
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723

724
725

726

RPO-477938/VI/04 z 5.10.2004 r.
Dz.U. Nr 224, poz. 2277.
Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 oraz z 2004 r. Dz.U. Nr 19, poz. 177
i Nr 63, poz. 591.
Dz.U. Nr 97, poz. 970 ze. zm.
Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 8 rozporzàdzenia, zwolnieniu od podatku od towarów
i us∏ug podlegajà us∏ugi w zakresie zarzàdzania nieruchomoÊciami mieszkalnymi, Êwiadczone na zlecenie, z wy∏àczeniem wyceny nieruchomoÊci mieszkalnych. Przepis ten odnosi si´ równie˝ do us∏ug zarzàdzania Êwiadczonych na
zlecenie na rzecz wspólnot mieszkaniowych.
Dz.U. Nr 54, poz. 535.
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wania okien i drzwi nie b´dàcych wyrobem us∏ugodawcy, zaÊ stawki 22%
w przypadku Êwiadczenia us∏ug przez producenta montowanego wyrobu.
Zarzuci∏, ˝e interpretacje organów podatkowych co do w∏aÊciwej stawki,
którà powinni stosowaç producenci okien i drzwi instalujàcy swoje wyroby w istotny sposób si´ ró˝nià727. Ministerstwo Finansów potwierdzi∏o, ˝e
us∏ugi polegajàce na monta˝u okien w nowych budynkach mieszkalnych
i budynkach remontowanych wykonywane przez firm´ nie b´dàcà producentem okien (jako mieszczàce si´ w zakresie grupowania PKWiU
45.42.11-00.00) podlegajà opodatkowaniu stawkà podatku od towarów
i us∏ug w wysokoÊci 7%. Natomiast do monta˝u okien przez ich producenta zawsze nale˝y stosowaç stawk´ 22%, w∏aÊciwà dla towaru. Prezes
GUS poinformowa∏, ˝e zgodnie z zasadami metodycznymi PKWiU (wprowadzonej rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r.728)
roboty instalacyjne i monta˝owe wykonywane na miejscu przeznaczenia
sà klasyfikowane w odpowiednich grupowaniach podkategorii PKWiU,
wyodr´bnionych w tym celu w ramach klas obejmujàcych instalowane
(montowane) wyroby, co jednak nie odnosi si´ do robót instalacyjnych
wykonywanych przez producenta wyrobu si∏ami w∏asnymi, które klasyfikowane sà ∏àcznie z wyrobem w tym samym grupowaniu. Natomiast
zgodnie z obowiàzujàcà od 1 maja 2004 r. PKWiU wprowadzonà rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r.729, która nie ma
jeszcze zastosowania do podatku od towarów i us∏ug, us∏ugi monta˝u
okien i drzwi, wykonywane przez firm´ nie b´dàcà ich producentem,
mieszczà si´ w zakresie grupowania PKWiU 45.42.11 „Roboty instalacyjne futryn drzwiowych i ram okiennych”. Natomiast monta˝ okien i drzwi
wykonywanych przez ich producenta, wg tej PKWiU klasyfikowany jest
w grupowaniach nowoutworzonych dla tego rodzaju us∏ug, w zale˝noÊci
od materia∏u, z którego wyroby zosta∏y wykonane.
W wystàpieniu z dnia 27 paêdziernika 2004 r. skierowanym do Ministra Finansów, Rzecznik podniós∏, ˝e treÊç niektórych z interpretacji organów podatkowych pierwszej instancji Êwiadczy o tym, i˝ nie wszystkie
prezentujà poglàd, ˝e do czynnoÊci montowania okien przez ich producenta stosuje si´ stawk´ 22%, w niektórych zaÊ przypadkach interpretacje sà sformu∏owane w taki sposób, ˝e mogà byç b∏´dnie rozumiane przez
podatników jako potwierdzajàce ich uprawnienie do stosowania 7% stawki VAT. Rzecznik postulowa∏ zatem rozwa˝enie przez Ministra potrzeby

727
728
729

RPO-480160-VI/04.
Dz.U. Nr 42, poz. 264 ze zm.
Dz.U. Nr 89, poz. 844.
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dokonania – w trybie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa730 – interpretacji przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us∏ug731 do us∏ug montowania okien
i drzwi b´dàcych wyrobem us∏ugodawcy oraz o rozwa˝enie celowoÊci zalecenia dyrektorom izb skarbowych zweryfikowania dotychczas udzielonych wyjaÊnieƒ pisemnych dotyczàcych tej kwestii, oczywiÊcie z uwzgl´dnieniem normy art. 14a § 4 w zw. z art. 14 § 3 Ordynacji podatkowej732.
Uznajàc, ˝e aktualna sytuacja prowadzi do zak∏ócenia konkurencji,
Rzecznik postulowa∏ rozwa˝enie przez Ministra Finansów celowoÊci zaniechania, w trybie art. 22 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, poboru – do
kwoty odpowiadajàcej 7% – podatku od towarów i us∏ug nale˝nego od tej
cz´Êci wartoÊci dostawy towaru dokonanej przez producenta montujàcego w∏asne wyroby, która odpowiada cenie dostarczenia okien lub drzwi
i ich monta˝u. Rzecznik oczekuje na odpowiedê.
4. Sprawa733 dotyczy skutków dokonanej z dniem 1 stycznia 2004 r.
zmiany art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych –
w którym zosta∏o przyj´te, ˝e przychody uzyskane na podstawie umów
o zarzàdzanie przedsi´biorstwem, kontraktów mened˝erskich lub umów
o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej, sà uwa˝ane za przychody z dzia∏alnoÊci wykonywanej osobiÊcie
– oraz niekonstytucyjnoÊci upowa˝nienia zawartego w art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us∏ug734. Przedstawia730
731
732

733
734

Dz.U. Nr 147, poz. 926 ze. zm.
Dz.U. Nr 54, poz. 535.
Utworzenie nowego grupowania w ramach PKWiU obowiàzujàcej od 1 maja
2004 r. pozwala∏oby, jak si´ wydaje, na stosowanie wobec producenta stawki
w wysokoÊci 7%.
RPO-489470-VI/04.
Dz.U. Nr 54, poz. 535. W wystàpieniu z dnia 23.11.2004 r. skierowanym do
Ministra Finansów Rzecznik podniós∏, ˝e do koƒca 2003 r. sam fakt, i˝ ustawa
o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidywa∏a, i˝ przychody z tytu∏u osobiÊcie wykonywanej dzia∏alnoÊci na podstawie kontraktów mened˝erskich lub umów o podobnym charakterze zaliczane sà êród∏a przychodów
wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy nie wy∏àcza∏ mo˝liwoÊci Êwiadczenia
tych us∏ug w ramach dzia∏alnoÊci gospodarczej. WejÊcie w ˝ycie kwestionowanej zmiany stanowi∏o dla mened˝erów pogorszenie ich sytuacji podatkowej nie
tylko na gruncie podatku dochodowego, lecz równie˝ na gruncie podatku od
towarów i us∏ug. Automatycznie od dnia 1 stycznia 2004 r. Êwiadczone przez
nich us∏ugi zosta∏y obj´te zwolnieniem od podatku od towarów i us∏ug.
W Êwietle art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów
i us∏ug, kryterium decydujàcym o uznaniu podmiotu za podatnika jest samodzielne wykonywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej, bez wzgl´du na cel i rezultat
takiej dzia∏alnoÊci. Stosownie do treÊci ust. 3 pkt 3 ustawy, czynnoÊci wykony-
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jàc zastrze˝enia do § 8 ust. 1 pkt 7 rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 27 kwietnia 2004 r. Rzecznik uzna∏, ˝e nie do zaakceptowania sà
wyjaÊnienia Ministerstwa Finansów, w których twierdzono, ˝e zwolnienie
wynika z koniecznoÊci dostosowania przepisów podatku od towarów
i us∏ug do wymogów dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie podatków poÊrednich, bowiem w Êwietle art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy podatku od towarów i us∏ug czynnoÊci wykonywane na podstawie kontraktów mened˝erskich sà uznawane za wykonywanà samodzielnie dzia∏alnoÊç gospodarczà.
Mened˝erowie sà zatem podatnikami tego podatku, a jedynie Êwiadczone
przez nich czynnoÊci zosta∏y od niego zwolnione, jeÊli umowa ma cechy
wskazane w § 8 ust. 1 pkt 7 rozporzàdzenia. Nie do zaakceptowania jest
wi´c poglàd, ˝e podstawà zwolnienia od podatku by∏a koniecznoÊç dostosowania przepisów o podatku od towarów i us∏ug do postanowieƒ art. 4 ust.
4 VI Dyrektywy. Wprowadzenie zwolnienia od podatku od towarów i us∏ug
nie zmieni∏o statusu mened˝erów. Nawet jeÊli umowa – na której podstawie
Êwiadczà czynnoÊci – spe∏nia warunki, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 7
rozporzàdzenia, pozostajà oni podatnikami podatku od towarów i us∏ug735.

B. Podatek dochodowy od osób fizycznych
Przepisy tego podatku po nowelizacji ustawy w dalszym ciàgu budzà
zastrze˝enia, które sà kierowane do Rzecznika. Mimo likwidacji cz´Êci ulg
podatek ten staje si´ coraz bardziej skomplikowany do wyliczenia oraz
budzi nowe wàtpliwoÊci.
1. W odpowiedzi na wystàpienie Rzecznika z dnia 12 grudnia
2003 r.736 Minister Finansów, przekaza∏ interpretacj´737 dokonanà w trybie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa738 dotyczàcà ujednolicenia zasad stosowania art. 74a tej ustawy do

cd. przypisu ze str. 235
wane na podstawie kontraktów mened˝erskich zosta∏y uznane za wykonywanie
samodzielnej dzia∏alnoÊci gospodarczej. Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby osiàgajàce przychody z dzia∏alnoÊci wykonywanej osobiÊcie, w tym z kontraktów mened˝erskich, nie prowadzà pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej.
735
Majàc na uwadze, ˝e at. 217 Konstytucji nakazuje, aby nak∏adanie podatków,
okreÊlanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych
nast´powa∏o w ustawie, akt podustawowy – wprowadzajàcy zwolnienia przedmiotowe od podatku w istotny sposób kszta∏tuje pozycj´ podatkowà obywateli,
zaÊ w przypadku podatku od towarów i us∏ug – osób prowadzàcych dzia∏alnoÊç
gospodarczà. Takie „tworzenie prawa” jest niedopuszczalne.
736
RPO-448116-VI/03; Informacja za 2003 r., str. 240-241.
737
Pismo z 5.02.2004 r. SPI-32/033-28/104/2004/JL.
738
Dz.U. Nr 137, poz. 926 z póên. zm.
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zwrotu nadp∏at w podatku dochodowym od osób fizycznych powsta∏ych
w wyniku zwrotu nienale˝nego Êwiadczenia739.
2. Wy∏àczenie ze zwolnienia w 2003 r. rent wyrównawczych ustalonych w ugodach sàdowych i pozasàdowych otrzymywanych przez by∏ych
pracowników, którzy ulegli wypadkowi przy pracy lub zapadli na chorob´
zawodowà zosta∏o pozytywnie za∏atwione740. Zaniechany zosta∏ pobór podatku za 2003 r.741. Od dnia 1 stycznia 2004 r. Êwiadczenia te sà zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3c ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych (zmiana wprowadzona przez art. 1 pkt
20 lit. a wyliczenie drugie ustawy z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych
ustaw)742.
3. Inna jest natomiast sytuacja wdów i osieroconych dzieci, dla których Êwiadczenia cywilnoprawne zosta∏y ustalone w ugodach sàdowych
i pozasàdowych. Tych rent nie obj´∏o zaniechanie przewidziane w rozporzàdzeniu Ministra Finansów z 14 stycznia 2004 r. Nie ma do nich zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 3c ustawy. W wyniku wystàpieƒ Rzecznika, od
1 stycznia 2004 r. sytuacja tej grupy podatników równie˝ uleg∏a korzystnej zmianie, zosta∏y bowiem zwolnione od podatku dochodowego renty
ustalone w ugodach sàdowych743. Od 2004 r. zwolnione sà od podatku
zatem te renty, które zosta∏y zasàdzone na rzecz wdowy i dzieci zmar∏ego
pracownika wyrokiem sàdowym lub ustalone w ugodzie sàdowej. Zwolnieniem nie sà obj´te renty ustalone w ugodach pozasàdowych. W wystàpieniu z dnia 27 lutego 2004 r., skierowanym do Ministra Finansów,
Rzecznik zwróci∏ si´ o podj´cie tak˝e i tej sprawy oraz o zaniechanie poboru podatku od rent dla wdów i dzieci wyp∏aconych w 2003 r., a których podstawà by∏a ugoda sàdowa lub pozasàdowa. Minister Finansów
wyjaÊni∏744, ˝e wydajàc rozporzàdzenie o zaniechaniu poboru podatku za
2003 r. w odniesieniu do rent wyrównawczych uwzgl´dni∏ zmian´ stanu
prawnego od 2004 r. polegajàcà na wprowadzeniu odr´bnego zwolnienia
dla odszkodowaƒ w postaci tych rent. Ustawodawca nie wprowadzi∏ jednak zwolnienia dla rent cywilnoprawnych wyp∏acanych rodzinom pracow739
740
741

742
743

744

Dz.Urz. MF 2004/I/10.
RPO-453038-VI/03 zamieszczone w Informacji za 2003 r., str. 239-240.
Rozporzàdzenie Ministra Finansów z 14 stycznia 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów
(przychodów) – Dz.U. Nr 10, poz. 81.
Dz.U. Nr 202, poz. 1956 ze. zm.
Zmiana art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dokonana art. 1 pkt 10 lit. a wyliczenie pierwsze ustawy z 12.11.2003 r.
Pismo z 27.04.2004 r. PB5/IMD-033-1-31/04.
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nikom zmar∏ych w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,
stàd obj´cie tej grupy zaniechaniem nie znajdowa∏o uzasadnienia.
4. W odpowiedzi na wystàpienie z dnia 10 grudnia 2003 r.745 Minister
Finansów stwierdzi∏746, ˝e problemu zwrotu podatku, pobranego przez
polskie organy skarbowe od dochodów uzyskanych przez polskich marynarzy z tytu∏u pracy na statkach armatorów majàcych siedzib´ w Danii,
nie mo˝na rozstrzygnàç poprzez wydanie decyzji na podstawie art.
74a Ordynacji podatkowej. Decyzje te powinny byç wzruszone w trybie
wznowienia post´powania na podstawie art. 240 § 1 Ordynacji podatkowej. Jednak decyzje okreÊlajàce wysokoÊç podatku marynarzy wydano
zgodnie z obowiàzujàcym w tym czasie prawem i w obecnym stanie prawnym nie istniejà przes∏anki umo˝liwiajàce wznowienie post´powania podatkowego, w szczególnoÊci nie stanowi jej okolicznoÊç, i˝ po wydaniu
ostatecznej decyzji okreÊlajàcej zobowiàzanie w podatku dochodowym od
osób fizycznych wesz∏a w ˝ycie Konwencja mi´dzy Rzeczpospolità Polskà,
a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si´ od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majàtku747. Uwzgl´dniajàc sytuacj´, w jakiej znaleêli si´ polscy
marynarze zatrudnieni przez duƒskich armatorów, w opracowywanym
przez Ministerstwo Finansów projekcie zmiany Ordynacji podatkowej zaproponowano rozszerzenie katalogu przes∏anek wznowienia post´powania
o sytuacj´ wynikajàcà z retroaktywnego dzia∏ania postanowieƒ umowy
mi´dzypaƒstwowej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.
W wystàpieniu z dnia 22 wrzeÊnia 2004 r.748 skierowanym do Ministra
Finansów, Rzecznik przedstawi∏ ponownie zastrze˝enia zwiàzane ze zmianami zaproponowanymi w art. 1 pkt 58 lit. a) projektu przewidujàcym
zmian´ art. 240 Ordynacji podatkowej poprzez dodanie w § 1 m.in.
punktu 9. Przyznajàc, ˝e w przypadku jej zaakceptowania przez Sejm
zmiana ta umo˝liwi marynarzom, którzy przed wejÊciem w ˝ycie Konwencji otrzymali wynagrodzenia od duƒskich armatorów odzyskanie podatku
dochodowego zap∏aconego w Polsce od tych wynagrodzeƒ, Rzecznik podniós∏, ˝e w Êwietle art. 77 § 1 i 78 § 3 Ordynacji podatkowej nie b´dzie
mo˝liwe oprocentowanie nadp∏at, gdy˝ nie b´dzie podstaw do zarzucenia
organom podatkowym, ˝e przyczyni∏y si´ do powstania przes∏anki zmiany
lub uchylenia decyzji.
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Wreszcie Minister Finansów przyzna∏749, ˝e z wyk∏adni literalnej przepisów art. 77 i 78 Ordynacji podatkowej nie mo˝na wywodziç oprocentowania nadp∏aty powsta∏ej w zwiàzku z wejÊciem w ˝ycie art. 28 ust. 3
Konwencji, trudno bowiem uznaç, ˝e organy podatkowe w takim przypadku przyczyni∏y si´ do powstania przes∏anki uchylenia lub zmiany decyzji okreÊlajàcej wysokoÊç zobowiàzania z tytu∏u podatku dochodowego.
W tej sytuacji powinien mieƒ zastosowanie art. 78 § 3 pkt 2 Ordynacji
podatkowej. Odnoszàc si´ do wskazanej przez Rzecznika przes∏anki „zaniechania ustawodawcy”, Minister stwierdzi∏, ˝e nie stanowi ona podstawy do postulowanej zmiany. Przes∏anka ta jest trudna do zdefiniowania
w przedmiotowej sprawie, zaÊ Ordynacja podatkowa jest aktem typu kodeksowego, prze co nie jest wskazane zamieszczane w niej uregulowaƒ
dotyczàcych wybranej, wàskiej grupy podatników. Legislacyjne rozwiàzanie tego problemu jest niezasadne z uwagi na jego precedensowy i jednostkowy charakter. Druk sejmowy zawierajàcy projekt ustawy o zmianie
ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych
ustaw750 zawiera propozycj´ zmiany art. 240 § 1 przez dodanie w nim pkt
9 umo˝liwiajàcego wznowienie post´powania, je˝eli ratyfikowana umowa
o unikaniu podwójnego opodatkowania lub inna ratyfikowana umowa
mi´dzynarodowa, której stronà jest Rzeczpospolita Polska, ma wp∏yw na
treÊç wydanej decyzji (art. 1 pkt 74 lit. a) projektu). Projekt zosta∏ skierowany do Komisji Finansów Publicznych. Rzecznik przygotowa∏ wystàpienie do tej komisji.
5. Poprzez uchylenie od 1 stycznia 2004 r., na podstawie ustawy
z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw751, zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 81 oraz ograniczenia zwolnienia z art. 21 ust. 1
pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych752 pogorszono
sytuacj´ pracowników nauki i studentów przebywajàcych za granicà
w ramach wymiany naukowej otrzymujàcych stypendia wyp∏acane przez
zagraniczne instytucje rzàdowe i pozarzàdowe. W wystàpieniu z dnia 27
stycznia 2004 r., skierowanym do Ministra Finansów, Rzecznik podniós∏,
˝e pracownicy naukowi i studenci przebywajàcy za granicà, korzystajàcy
ze stypendiów zagranicznych zostali zaskoczeni zmianami. W odpowiedzi
Minister Finansów poinformowa∏753, i˝ Rada Ministrów podj´∏a decyzj´
749
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Informacja za 2003 r., str. 241-242; RPO-451697-VI/03 i RPO-483966-VI/04.
Pismo z 21.05.2004 r. PB 7/BM6-14096-033-0601/HM/03.
Dz.U. Nr 43, poz. 368.
RPO-483966-VI/04.

239

750
751
752
753

Pismo z 21.10.2004 r. SP1/776/063-86/BM6-12461/04/AA.
Druk sejmowy Nr 3417 z 28.10.2004 r.
Dz.U. Nr 202, poz. 1956 ze. zm.
RPO-459886-VI/03.
Pismo z 27.04.2004 r. PB5/IMD-033-12-1063/04.
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o wprowadzeniu nowej regulacji dotyczàcej stypendystów i pracowników
dydaktycznych. Sejm zaakceptowa∏ t´ propozycj´.
6. W wystàpieniu z dnia 24 marca 2004 r., skierowanym do Ministra
Finansów, Rzecznik podniós∏, ˝e w przypadku wielu zawodów jazdy lokalne lub pozalokalne sà sta∏ym elementem stosunku pracy754. Zdarza si´,
˝e posiadanie przez pracownika w∏asnego samochodu jest jednym z istotnych warunków zatrudnienia755. Zniesienie zwolnienia, powodujàc podwy˝szenie dochodu podlegajàcego opodatkowaniu mo˝e staç si´ przyczynà wy∏àczajàcà nabycie prawa do Êwiadczeƒ przewidzianych w ustawie
z dnia 28 listopada 2003 r. o Êwiadczeniach rodzinnych756 i nie wydaje
si´ by zamierzeniem ustawodawcy wprowadzajàcego te Êwiadczenia by∏o
uzale˝nienie prawa do nich od rycza∏tów samochodowych. Minister Finansów757, nie podzieli∏ poglàdu, ˝e do tzw. rycza∏tów samochodowych
ma zastosowanie przepis art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy. Poinformowa∏, ˝e
ustawà z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw758 dodany zosta∏ pkt 23b w art. 21
ust. 1 zwalniajàcy od podatku zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytu∏u u˝ywania pojazdów stanowiàcych w∏asnoÊç pracownika, dla
potrzeb zak∏adu pracy w jazdach lokalnych, je˝eli obowiàzek ponoszenia
tych kosztów przez zak∏ad pracy albo mo˝liwoÊç przyznania prawa do
zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów innych ustaw – do wyso-

754
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Przyk∏ad stanowià listonosze, którzy w wielu wypadkach muszà u˝ywaç przy
rozwo˝eniu przesy∏ek pocztowych w∏asnych Êrodków lokomocji (samochodów,
motocykli), bez których nie byliby w stanie ze wzgl´du na znaczny obszar dor´czeƒ Êwiadczyç pracy. Podobna sytuacja wyst´puje u pracowników serwisów
napraw, którzy doje˝d˝ajà do klientów w∏asnymi Êrodkami transportu, niejednokrotnie niezb´dnymi nie tylko ze wzgl´du na koniecznoÊç dotarcia do klienta, lecz równie˝ do przewozu narz´dzi, urzàdzeƒ pomiarowych czy cz´Êci zamiennych.
RPO-467448-VI/04. Rzecznik wskaza∏, ˝e dopuszczalne jest u˝ywanie do celów
s∏u˝bowych – na podstawie umów cywilnoprawnych – samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie b´dàcych w∏asnoÊcià pracodawcy. Pracownik wykorzystujàcy w∏asny samochód dla celów s∏u˝bowych ponosi koszty
paliwa i amortyzacji. OkreÊlenie maksymalnych stawek za jeden kilometr
przebiegu pojazdu w rozporzàdzeniu wykonawczym, zabezpieczajàc zrekompensowanie tych kosztów, wy∏àcza mo˝liwoÊç dowolnego kszta∏towania opodatkowania. Dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych pracownik nie
mo˝e uwzgl´dniç kosztów u˝ywania w∏asnego samochodu osobowego dla celów
s∏u˝bowych jako kosztu uzyskania przychodu, sà one bowiem okreÊlone w sta∏ych kwotach.
Dz.U. Nr 228, poz. 2255 ze. zm.
Pismo z 11.05.2004 r. PB 5/MC-033-23-3944/04.
Dz.U. Nr 93, poz. 894.
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koÊci miesi´cznego rycza∏tu pieni´˝nego albo do wysokoÊci kwoty ustalonej na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu przy zastosowaniu stawek
za 1 kilometr przebiegu pojazdu, okreÊlonych w odr´bnych przepisach.
Tej nowelizacji towarzyszy∏a równoczesna zmiana w ustawach z dnia 28
wrzeÊnia 1991 r. o lasach759 i z dnia 30 lipca 1997 r. o paƒstwowym
przedsi´biorstwie u˝ytecznoÊci publicznej „Poczta Polska”760 – umo˝liwiajàca listonoszom i pracownikom S∏u˝by LeÊnej korzystanie ze zwolnienia.
W wystàpieniu z dnia 30 lipca 2004 r. Rzecznik podniós∏ z kolei, ˝e wejÊcie w ˝ycie od 1 maja 2004 r. zmian wprowadzonych ustawà z dnia 20
kwietnia 2004 r. powoduje, i˝ kwoty wyp∏acone w miesiàcach od stycznia
do kwietnia 2004 r. listonoszom i pracownikom S∏u˝by LeÊnej nie podlegajà zwolnieniu, co przez zainteresowanych podatników jest odbierane jako bardzo krzywdzàce. Zwróci∏ si´ do Ministra o rozwa˝enie mo˝liwoÊci
skorzystania z instytucji zaniechania poboru podatku, przewidzianej
w art. 22 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Minister Finansów stwierdzi∏761, ˝e w sytuacji gdy przy nowelizacji dotyczàcej zwolnienia rycza∏tów
samochodowych ustawodawca postanowi∏ o jej wejÊciu w ˝ycie z dniem 1
maja br. – a w przypadku innego zwolnienia przyjà∏, ˝e przepisy nowego
zwolnienia b´dà mia∏y zastosowanie od dnia 1 stycznia 2004 r. – nie czuje si´ kompetentny, aby ingerowaç w uprawnienia ustawodawcy i zmieniaç jego postanowienia, wobec czego nie wyda postulowanego rozporzàdzenia.
7. W opinii Rzecznika wystàpi∏ problem konstytucyjnoÊci art.
30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – dodanego przez
art. 1 pkt 27 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw762 –
oraz rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2003 r.
w sprawie okreÊlenia niektórych wzorów oÊwiadczeƒ, deklaracji i informacji podatkowych obowiàzujàcych w zakresie podatku dochodowego od
osób fizycznych763 w cz´Êci dotyczàcej okreÊlenia wzoru formularza PIT-8C stanowiàcego za∏àcznik nr 15764. Zarzuty te przedstawiono w piÊmie
z dnia 29 marca 2004 r. skierowanym do Dyrektora Deparlamentu
Podatków BezpoÊrednich Ministerstwa Finansów. W odpowiedzi wyjaÊniono, ˝e pierwszym kompleksowym rozwiàzaniem dotyczàcym opodat-

759
760
761
762
763
764

Dz.U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679 z póên. zm.
Dz.U. Nr 106, poz. 675 z póên. zm.
Pismo z 18.08.2004 r. PB5/KD-033-72-10038/04.
Dz.U. Nr 202, poz. 1956 z póên. zm.
Dz.U. Nr 224, poz. 2225.
RPO-463511-VI/04.
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kowania dochodów kapita∏owych by∏o wprowadzenie z dniem 1 marca
2002 r. opodatkowania niektórych dochodów kapita∏owych (np. odsetek
od lokat bankowych). Zasady ustalania przychodu, kosztów uzyskania
i dochodu z odp∏atnego zbycia papierów wartoÊciowych, zawarte by∏y
w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – pomimo obowiàzywania zwolnieƒ – od wielu lat, zaÊ zwolnienie okreÊlone w art. 52 pkt 1
ustawy mia∏o jedynie charakter czasowy i wygasa∏o z dniem 31 grudnia
2003 r. Nowelizacja ustawy spowodowa∏a znaczne z∏agodzenie obcià˝enia
podatkowego, bowiem przed jej wejÊciem w ˝ycie ustawa przewidywa∏a
opodatkowanie dochodów ze sprzeda˝y papierów wartoÊciowych na zasadach ogólnych. Ustawa zosta∏a opublikowana w dniu 28 listopada
2003 r. i w sytuacji gdy rozporzàdzenie Ministra Finansów nie zawiera
innych danych ni˝ te, które wynikajà z ustawy, druki formularzy nie generujà nowych regulacji podatkowych, zaÊ rozporzàdzenie zosta∏o opublikowane przed wejÊciem w ˝ycie postanowieƒ ustawy zmieniajàcej nieuprawniony jest zarzut, i˝ nie zosta∏ zachowany odpowiedzi vacatio legis765. W wystàpieniu z dnia 29 lipca 2004 r., skierowanym do Ministra
Finansów, Rzecznik podniós∏, ˝e ocena wnioskodawców, i˝ metod´ FIFO –
przyj´tà w art. 24 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – nale˝y stosowaç do papierów wartoÊciowych znajdujàcych si´ na
wszystkich rachunkach podatnika, jest w jakimÊ stopniu umotywowana,
bowiem wskazany przepis nie zawiera jednoznacznego zapisu, i˝ metod´
nale˝y stosowaç wy∏àcznie do jednego rachunku. Tej kwestii dotyczy∏a
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Pismo z 19.05.2004 r. PB5/RM-033-25-798/04. Ustosunkowujàc si´ do zarzutów w sprawie stosowania metody FIFO – przyj´tej w art. 24 ust. 10 ustawy –
Ministerstwo wyjaÊni∏o, ˝e metod´ t´ nale˝y stosowaç dla poszczególnych rachunków, nawet w obr´bie jednego biura maklerskiego. Nie ma podstaw do
twierdzenia, ˝e podatnicy, którzy otrzymajà kilka informacji PIT-8C nie b´dà
w stanie prawid∏owo obliczyç dochody podlegajàce opodatkowaniu. Odnoszàc
si´ do zarzutu braku wynagrodzenia dla domów maklerskich za sporzàdzanie
informacji PIT-8C Ministerstwo wyjaÊni∏o, ˝e w sytuacji gdy domy maklerskie
nie sà p∏atnikiem podatku w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej,
a realizujà jedynie obowiàzki informacyjne wynikajàce z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przys∏uguje im wynagrodzenie. W odniesieniu do zarzutu o okreÊleniu cz´Êci F w PIT-8C z naruszeniem delegacji ustawowej z art. 45b pkt 1 ustawy wyjaÊniono, ˝e wprowadzenie w informacji PIT-8C cz´Êci F by∏o odpowiedzià na postulaty zg∏aszane przez zainteresowane
Êrodowiska. Domy maklerskie bojàc si´ odpowiedzialnoÊci za nieprawid∏owe
wykazanie przychodów i w konsekwencji dochodów, które podlegajà opodatkowaniu postulowa∏y, aby w przypadku papierów wartoÊciowych nabytych przed
dniem 1 stycznia 2004 r. – z uwagi na to, ˝e nie posiadajà danych dotyczàcych
ich nabycia – przychody ze sprzeda˝y tych papierów by∏y wykazywane w odr´bnej pozycji
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równie˝ interpretacja Ministra Finansów766. Majàc na uwadze, ˝e od 31
maja 2004 r. interpretacje Ministra Finansów nie wià˝à organów podatkowych i organów kontroli skarbowej Rzecznik postulowa∏ rozwa˝enie
przez Ministra wystàpienia z inicjatywà ustawodawczà majàcà za przedmiot wprowadzenie do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zapisu, ˝e metoda przyj´ta w art. 24 ust. 10 ma zastosowanie do
poszczególnych rachunków, nawet w obr´bie jednego biura maklerskiego.
W piÊmie z dnia 30 wrzeÊnia 2004 r. skierowanych do Departamentu
Podatków BezpoÊrednich zwrócono si´ tak˝e o wyjaÊnienie czy wydatki,
które domy maklerskie ponios∏y w zwiàzku z na∏o˝eniem obowiàzku przygotowywania informacji podatkowej oraz które b´dà ponosi∏y w przysz∏oÊci, w tym wdro˝enia w 2004 r. systemu informatycznego niezb´dnego
dla zbierania i utrwalania danych o transakcjach, b´dà mog∏y zostaç zaliczone przez domy maklerskie do kosztów uzyskania przychodów. W odpowiedzi Ministerstwo Finansów wyjaÊni∏o767, ˝e do kosztów uzyskania
przychodów bez wàtpliwoÊci nale˝y zaliczyç równie˝ wydatki wynikajàce
z na∏o˝onego na podatnika obowiàzku ich ponoszenia. Z tych wzgl´dów
nale˝y uznaç, ˝e ponoszone przez domy maklerskie wydatki zwiàzane
z obowiàzkiem przygotowania i dor´czenia informacji podatkowych
PIT-8C mogà byç zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie
z obowiàzujàcymi w tym zakresie przepisami. Ustawa z dnia 18 listopada
2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
oraz niektórych innych ustaw, oczekujàca na podpis Prezydenta zawiera
postulowanà zmian´ art. 24 ust. 10.
8. W dniu 15 listopada 2004 r. Rzecznik wystàpi∏ w sprawie zaliczania
do kosztów uzyskania przychodów wartoÊci diet z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowych osób fizycznych prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie
us∏ug transportu samochodowego768. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, w przypadku osób fizycznych prowadzàcych dzia∏alnoÊç
gospodarczà w zakresie Êwiadczenia us∏ug transportu samochodowego
brak jest uzasadnienia aby przyjàç, i˝ wykonywanie przez te osoby zadaƒ
poza miejscowoÊcià podanà w zg∏oszeniu o dokonanie wpisu do ewidencji
gospodarczej wià˝e si´ z odbyciem podró˝y s∏u˝bowej. Âwiadczenie us∏ug
transportowych w ramach wykonywanej przez przedsi´biorc´ dzia∏alnoÊci
gospodarczej stanowi istot´ tej dzia∏alnoÊci, a zatem nie mo˝e byç uto˝samiane z odbywaniem podró˝y s∏u˝bowej w rozumieniu art. 23 ust. 1
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Pismo z 18.03.2004 r. PB5-RD-033-2-106/04.
Pismo z 4.11.2004 r. PB5/AG-8214-9925-256/04.
RPO-450290-VI/03.
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pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W ocenie
Rzecznika z powy˝szym poglàdem nie mo˝na si´ zgodziç. TreÊç wymienionego przepisu nie zawiera wy∏àczeƒ podmiotowych, co oznacza, ˝e
wszystkie osoby prowadzàce dzia∏alnoÊç gospodarczà i osoby z nimi
wspó∏pracujàce majà prawo zaliczyç do kosztów uzyskania przychodu
wartoÊç diet z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowych w cz´Êci nie przekraczajàcej
wysokoÊci diet przys∏ugujàcych pracownikom. W oczekiwaniu na ostateczne stanowisko Ministra Finansów rozwa˝any jest tak˝e wniosek do
Trybuna∏u Konstytucyjnego.
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Zmiany dokonane ustawà z dnia 30 paêdziernika 2002 r. o zmianie
ustawy o podatkach i op∏atach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw769, jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy770, mia∏y na
celu przede wszystkim ujednolicenie zasad opodatkowania nieruchomoÊci i dostosowania ich do wymogów gospodarki rynkowej (m.in. przez
zrównowa˝enie wysokoÊci obcià˝eƒ dla poszczególnych rodzajów nieruchomoÊci), zwi´kszenie dochodów w∏asnych gmin z tytu∏u podatków oraz
zapewnienie wi´kszej stabilnoÊci dochodów, a tak˝e wzmocnienie autonomii gmin w administrowaniu podatkami. W konsekwencji organy samorzàdowe kreujà obecnie nadmierny fiskalizm, co wywo∏uje sprzeciw podatników, którzy sà zaskakiwani wysokoÊcià zobowiàzaƒ podatkowych
ustalanych przez organy podatkowe. W 2004 r. zastrze˝enia budzi∏y
szczególnie zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomoÊci cz´Êci
nieruchomoÊci stanowiàcych w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa lub jednostek samorzàdu terytorialnego. Do tej pory podatnikami podatku od nieruchomoÊci byli jedynie posiadacze ca∏ej nieruchomoÊci bàdê obiektów budowlanych stanowiàcych w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa lub jednostek samorzàdu
terytorialnego. Nowelizacja rozszerzy∏a kràg podatników o osoby b´dàce
w posiadaniu cz´Êci takich nieruchomoÊci. Konieczne, w ocenie ustawodawcy, z przyczyn ekonomiczno-spo∏ecznych, sta∏o si´ wy∏àczenie poza
zakres tego podatku osób fizycznych posiadajàcych lokale mieszkalne, co
te˝ uczyni∏, a osoby fizyczne posiadajàce lokale mieszkalne, stanowiàce
w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa lub jednostki samorzàdu terytorialnego sà
podatnikami podatku od nieruchomoÊci tylko wtedy, gdy lokal stanowi
odr´bnà w∏asnoÊç. Ta regulacja poddana zosta∏a ostrej krytyce przede
wszystkim przez podatników, którzy na podstawie umowy cywilnej (naj-

mu lub dzier˝awy) wynajmujà lub dzier˝awià lokal od jednostki samorzàdu terytorialnego, w którym prowadzà dzia∏alnoÊç gospodarczà. Takie obcià˝enie, zdaniem podatników, niejednokrotnie prowadzi do likwidacji
cz´Êci miejsc pracy, czy wr´cz zamkni´cia prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej. Kolejnym rozwiàzaniem kwestionowanym przez podatników
jest zmiana kwalifikacji u˝ytkowanych gruntów spowodowana w wielu
gminach kompleksowà modernizacjà ewidencji gruntów i budynków,
efektem której jest opodatkowanie gruntu, który dotychczas opodatkowany by∏ podatkiem rolnym. Zgodnie z ustawà z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym771, podatek rolny na dany rok podatkowy od 1 ha od
gruntów nie stanowiàcych gospodarstwa rolnego wynosi równowartoÊç
pieni´˝nà 5q ˝yta obliczonej wed∏ug Êredniej ceny skupu ˝yta za pierwsze
trzy kwarta∏y poprzedzajàcego rok podatkowy. Podatek wyliczony w ten
sposób jest znacznie ni˝szy ni˝ podatek od nieruchomoÊci za grunty nie
b´dàce u˝ytkami rolnymi. W tej sytuacji ustalane zobowiàzania podatkowe wzros∏y i w wielu przypadkach przekraczajà mo˝liwoÊci p∏atnicze zobowiàzanych, a samorzàdy kontynuujàc polityk´ fiskalnà coraz rzadziej
korzystajà z przyznanych im uprawnieƒ obni˝enia podatku lub stosowania ulg. Problemem sygnalizowanym Rzecznikowi w wielu skargach jest
opodatkowanie jednostek organizacyjnych oÊwiaty (szkó∏, zak∏adów
kszta∏cenia i placówek doskonalenia nauczycieli), tak˝e tych niepublicznych, w przypadku gdy sà w∏aÊcicielami, posiadaczami samoistnymi albo
te˝ posiadaczami zale˝nymi na podstawie innych tytu∏ów. Postanowienia
ustawy z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty772, przewidujà zastosowanie zwolnienia z podatków oraz op∏at z tytu∏u odpowiednio: zarzàdu, u˝ytkowania lub u˝ytkowania wieczystego nieruchomoÊci szkolnych, zarówno wobec placówek publicznych, jak i niepublicznych (art. 81
i art. 90 ust. 7). Ustawodawca traktuje te podmioty w sposób równy.
W przypadku posiadania nieruchomoÊci na podstawie innego tytu∏u ni˝
wyszczególniony w ustawie, bez wzgl´du na to czy jest to placówka
publiczna czy te˝ niepubliczna, b´dzie podlega∏a ona opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoÊci. Mo˝na jedynie domniemywaç, ˝e placówki
publiczne nie podlegajà opodatkowaniu tym podatkiem, a to z uwagi na
fakt, i˝ jako prowadzone przez jednostki samorzàdu terytorialnego „korzystajà” z ich majàtku i dlatego nie sà w∏aÊcicielami, posiadaczami samoistnymi albo te˝ posiadaczami zale˝nymi, a co w konsekwencji oznacza, i˝ nie sà opodatkowane podatkiem od nieruchomoÊci.
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C. Podatek od nieruchomoÊci
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Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683 ze zm.
Druk sejmowy Nr 828/02.
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Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.
Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.
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D. Podatek od Êrodków transportowych
Ustawa o podatkach i op∏atach lokalnych w art. 8 pkt 1 stanowi
o opodatkowaniu tym podatkiem samochodów ci´˝arowych o dopuszczalnej masie ca∏kowitej (DMC) od 3,5 tony. Pojawi∏y si´ wàtpliwoÊci, czy
samochód ci´˝arowy o DMC równej 3,5 tony tak˝e nale˝y obcià˝yç podatkiem. Podatnicy uwa˝ajà, ˝e posiadanie takiego pojazdu nie skutkuje
powstaniem obowiàzku podatkowego. Zwolennicy tej tezy wskazujà na
art. 8 pkt 2 omawianej ustawy, w którym ustawodawca wyraênie okreÊli∏, ˝e opodatkowaniu podatkiem od Êrodków transportowych podlegajà
samochody ci´˝arowe o DMC równej lub wy˝szej ni˝ 12 ton i taki zapis
nie budzi wàtpliwoÊci interpretacyjnych, ˝e pojazd o DMC równej i powy˝ej 12 ton jest opodatkowany. Zdaniem Ministerstwa Finansów kierujàc si´ przyj´tà zasadà, ˝e przepisy prawa podatkowego nale˝y interpretowaç ÊciÊle, Êrodkiem transportowym jest wskazany w przepisie samochód ci´˝arowy i jego dopuszczalna masa ca∏kowita okreÊlona w dowodzie rejestracyjnym, w którym dokonano wpisów m.in. na podstawie
Êwiadectwa homologacji i je˝eli wynosi ona 3,5 tony, oznacza to, i˝ pojazd taki podlega opodatkowaniu podatkiem od Êrodków transportowych, a jego wysokoÊç wyznaczajà stawki okreÊlone w uchwale rady
gminy. W sprawie wypowiedzia∏o si´ równie˝ Ministerstwo Infrastruktury, które podobnie jak Ministerstwo Finansów, wyrazi∏o poglàd, i˝ zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami pojazdy o masie ca∏kowitej do 3,5 tony
(czyli tak˝e te wa˝àce dok∏adnie 3,5 tony) podlegajà opodatkowaniu podatkiem od Êrodków transportowych. Problem ten by∏ przedmiotem rozwa˝aƒ Naczelnego Sàdu Administracyjnego, który stwierdzi∏773, ˝e art. 8
pkt 1 ustawy o podatkach i op∏atach lokalnych stanowiàcy, i˝ opodatkowaniu podatkiem od Êrodków transportowych podlegajà samochody ci´˝arowe o dopuszczalnej masie ca∏kowitej od 3,5 tony i poni˝ej 12 ton,
jest jasny, a domaganie si´ jego interpretacji oznacza ˝àdanie wyjÊcia
poza bezpoÊredni sens tekstu ustawy. Je˝eli DMC pojazdu wynosi 3,5
tony jest on opodatkowany. Ciàgle pozostaje aktualna kwestia „podwójnego” opodatkowania pojazdów ci´˝arowych, tj. akcyzà i podatkiem od
Êrodków transportowych. Podatnicy wskazujà, ˝e likwidacja podatku
drogowego by∏a wprowadzona równolegle z podniesieniem podatku akcyzowego. Tak wi´c obowiàzujàca regulacja stanowi o nierównoÊci wobec
prawa, w∏aÊcicieli pojazdów osobowych, którzy nie p∏acà podatku od posiadania Êrodków transportowych. Trybuna∏ Konstytucyjny po raz kolej-
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ny bada∏ spraw´ i stwierdzi∏, ˝e regulacja ta nie stanowi o nierównoÊci
wobec prawa i jest zgodna z Konstytucjà774.

E. Post´powanie podatkowe
1. W wystàpieniu z dnia 25 sierpnia 2004 r., skierowanym do Ministra
Finansów775, Rzecznik wskaza∏ na istnienie „luki” mogàcej utrudniç stronom post´powania realizacj´ ich prawa wglàdu do akt sprawy przed
ewentualnym wniesieniem skargi do sàdu administracyjnego (art. 178
Ordynacji podatkowej). Na zasadzie art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. Prawo o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi776 od 1 stycznia 2004 r. skarg´ do sàdu administracyjnego wnosi
si´ w terminie trzydziestu dni od dnia dor´czenia skar˝àcemu rozstrzygni´cia w sprawie za poÊrednictwem organu, którego dzia∏anie lub bezczynnoÊç sà przedmiotem skargi. Rzecznik podniós∏, ˝e Ordynacja podatkowa nie zawiera uregulowaƒ okreÊlajàcych w jakim czasie organ odwo∏awczy powinien zwróciç akta post´powania podatkowego organowi
pierwszej instancji, w szczególnoÊci czy przed up∏ywem terminu do z∏o˝enia skargi, czy po jego up∏ywie. Kwestii tej nie regulujà akty wykonawcze.
Tymczasem oczekiwania podatnika, ˝e w sytuacji gdy nie up∏ynà∏ termin
do z∏o˝enia skargi akta b´dà pozostawa∏y w dyspozycji organu wydajàcego decyzj´, której ewentualna skarga mo˝e dotyczyç i ˝e do tego organu
nale˝y si´ zwróciç o udost´pnienie akt – sà racjonalne i uzasadnione,
tym bardziej, ˝e skarg´ sk∏ada si´ za poÊrednictwem tego w∏aÊnie organu. Gdy siedziba urz´du skarbowego znajduje si´ w innej miejscowoÊci
ni˝ siedziba izby skarbowej akta sà zwracane za poÊrednictwem poczty.
W tym czasie wy∏àczona jest w ogóle mo˝liwoÊç zapoznania si´ z nimi
przez stron´, co jednak nie wstrzymuje biegu terminu do z∏o˝enia skargi.
Rzecznik postulowa∏ rozwa˝enie przez Ministra Finansów celowoÊci uregulowania zasady pozostawiania akt podatkowych w dyspozycji organu
odwo∏awczego do up∏ywu terminu do ewentualnego z∏o˝enia skargi. Minister Finansów podzieli∏ stanowisko Rzecznika i poinformowa∏, ˝e w celu
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Wyrok z 20.07.2004 r., FSK 154/04.
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Wyrok z 26.10.2004 r., Sk 7/04. Trybuna∏ Konstytucyjny jeszcze raz podniós∏,
˝e zasada jednakowego traktowania musi uwzgl´dniaç sytuacj´, w jakiej
znajdujà si´ porównywane podmioty. W tym wypadku porównano charakter
pojazdów i stwierdzono, ˝e wykorzystywanie aut ci´˝arowych oraz autobusów
powoduje wi´ksze uszkodzenie dróg i znaczniejsze zanieczyszczenie Êrodowiska
ni˝ eksploatacja samochodów osobowych i z tych powodów obcià˝enie w∏aÊcicieli pojazdów ci´˝arowych podatkiem od Êrodków transportowych jest uzasadnione.
RPO-470632-VI/04.
Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.
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zagwarantowania stronie mo˝liwoÊci korzystania w pe∏nym zakresie
z uprawnieƒ wynikajàcych z art. 178 Ordynacji podatkowej w projekcie
ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw zaproponowane zosta∏o dodanie przepisu art.
234a stanowiàcego, ˝e organ odwo∏awczy zwraca akta sprawy organowi
pierwszej instancji po up∏ywie terminu do wniesienia skargi do sàdu administracyjnego777.
2. Przepis art. 33 § 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w brzmieniu obowiàzujàcym do koƒca 2002 r. stanowi∏, i˝
„decyzja o zabezpieczeniu wygasa z dniem dor´czenia decyzji okreÊlajàcej
wysokoÊç zaleg∏oÊci podatkowej”. Skutkiem wygaÊni´cia decyzji o zabezpieczeniu, zgodnie z przyj´tà praktykà organów podatkowych778 dochodzi
do braku niezale˝noÊci rozpoznania odwo∏ania wniesionego od decyzji
o zabezpieczeniu nale˝noÊci, a to ze wzgl´du na bezprzedmiotowoÊç post´powania odwo∏awczego (art. 233 § 1 pkt 2 lit. b w zwiàzku z art. 208
§ 1 Ordynacji podatkowej). W obecnie obowiàzujàcym stanie prawnym
w wyniku wprowadzanych zmian w ustawie Ordynacja podatkowa przepis art. 33 ju˝ nie istnieje, jednak˝e analogiczna zasada dotyczàca bytu
decyzji o zabezpieczeniu po dor´czeniu decyzji wymiarowej zosta∏a zwarta
w przepisie art. 33a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Nie mo˝na wi´c
uznaç, i˝ zaskar˝ony przepis utraci∏ moc obowiàzujàcà. Post´powanie
zwiàzane z zabezpieczeniem zobowiàzaƒ podatkowych na majàtku podatnika ma charakter tymczasowy i pomocniczy w stosunku do post´powania wymiarowego – zasadniczego w ca∏ym post´powaniu podatkowym,
s∏u˝àc zabezpieczeniu interesu bud˝etu Paƒstwa poprzez zabezpieczenie
Êrodków finansowych na pokrycie tych˝e zobowiàzaƒ779. Niezale˝nie, i˝
post´powanie zabezpieczajàce mo˝na uznaç za tymczasowe czy pomocnicze w stosunku do post´powania wymiarowego – ma ono charakter ca∏kowicie odr´bny i rzàdzi si´ w∏asnymi prawami. Post´powanie to nie po-
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Pismo z 10.09.2004 r. SP1-686-063-79/BM6-11235/04/AR.
Potwierdzonà wyrokami NSA, przyk∏adowo z 14.12.2000 r., III SA 7499/98.
Instytucj´ zabezpieczenia w brzmieniu obowiàzujàcym do koƒca 2002 r. regulowa∏ art. 33 ustawy Ordynacji podatkowej. Jego § 1 stanowi∏, i˝ zobowiàzanie
podatkowe mo˝e byç zabezpieczone na majàtku podatnika przed terminem
p∏atnoÊci podatku, je˝eli zachodzi uzasadniona obawa, ˝e nie zostanie ono wykonane. Nast´pnie zosta∏ on uszczegó∏owiony o przyk∏adowe okolicznoÊci
w których wskazana w przepisie „uzasadniona obawa” ma miejsce. Zabezpieczenie mo˝e byç dokonane po wszcz´ciu post´powania podatkowego lub kontroli podatkowej a jeszcze przed wydaniem decyzji wymiarowej równie˝ w przypadku zaistnienia uzasadnionej obawy, ˝e zobowiàzanie nie zostanie wykonane
(art. 33 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa).
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siada charakteru bezwarunkowego i mo˝e byç wszcz´te jedynie po spe∏nieniu ustawowej przes∏anki jakà jest „uzasadniona obawa” nie wykonania zobowiàzania podatkowego. W praktyce z „uzasadnionà obawà” niewykonania zobowiàzania mamy do czynienia przede wszystkim w razie
powstania trudnej sytuacji finansowej podmiotu zobowiàzanego, a tak˝e
w przypadku obawy wyzbywania si´ majàtku, uzasadnionej wczeÊniejszymi praktykami tego podmiotu, gdy na przyk∏ad nieuiszczanie nale˝noÊci
cz´sto jest efektem sporu co do tego, czy sà one nale˝ne i nie wynika ani
z braku majàtku, ani ze z∏ej woli zobowiàzanego780. Wydanie decyzji
zabezpieczajàcej zobowiàzanie podatkowe na majàtku podatnika mo˝e
powodowaç daleko idàce skutki w kondycji finansowej podatnika,
w skrajnych przypadkach mo˝e doprowadziç do upadku podmiotu gospodarczego (np. w sytuacji zabezpieczenia na rachunkach bankowych podatnika). Kwestionujàcemu zasadnoÊç wydania decyzji o zabezpieczeniu
podatnikowi s∏u˝y prawo odwo∏ania si´ od tej decyzji do organu podatkowego drugiej instancji. Jednak˝e w zale˝noÊci od d∏ugoÊci trwania post´powania wymiarowego odwo∏anie takie ma mo˝liwoÊç zostaç rozpatrzone
bàdê nie. JeÊli wczeÊniej zostanie wydana decyzja wymiarowa, to zgodnie
z art. 33 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
w brzmieniu obowiàzujàcym do koƒca 2002 r. (i art. 33a w obecnie
obowiàzujàcym stanie prawnym) decyzja o zabezpieczeniu wygasa, co powoduje brak mo˝noÊci rozpatrzenia odwo∏ania od decyzji organu podatkowego I instancji, i w nast´pstwie uniemo˝liwia kontrol´ sàdowà rozstrzygni´cia organu podatkowego. Tak wi´c mamy w tym przypadku do
czynienia z „pu∏apkà prawnà”, w której mimo, i˝ podatnikowi przys∏uguje
prawo do Êrodka odwo∏awczego w przypadku, gdy przed rozpoznaniem
przez organ II instancji decyzji zabezpieczajàcej zobowiàzania podatkowego na majàtku podatnika zostanie wydana decyzja wymiarowa nie dochodzi do merytorycznych rozstrzygni´ç w zakresie zasadnoÊci zastosowania
zabezpieczenia a jedynie organ II instancji stwierdzi bezprzedmiotowoÊç
post´powania ze wzgl´du na wygaÊni´cie decyzji zabezpieczajàcej. Je˝eli
natomiast na decyzj´ II instancji podatnik z∏o˝y skarg´ do sàdu administracyjnego ten, zgodnie z przyj´tym dotychczas orzecznictwem potwierdzi prawid∏owoÊç dzia∏ania organu podatkowego. De facto wi´c podatnik
zosta∏ pozbawiony mo˝liwoÊci skutecznego zaskar˝enia decyzji zabezpieczajàcej organu I instancji, która mo˝e spowodowaç daleko idàce skutki
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Patrz M. Rusinek: Komentarz do ustawy z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r. o zmianie
ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.
Nr 169, poz. 1387).
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finansowo-gospodarcze dla podatnika. Mo˝liwoÊç doprowadzenia do weryfikacji sàdowo administracyjnej rozstrzygni´ç organów podatkowych
w zakresie wymiaru podatku w niczym nie usprawiedliwia faktu pozbawienia kontroli sàdowej decyzji zabezpieczajàcej wydanej w odr´bnym post´powaniu i opartej na samoistnych przes∏ankach, która mo˝e wa˝yç
o bycie finansowo-ekonomicznym podatnika. Równie˝ Êrodki prawne majàce zastosowanie w post´powaniu egzekucyjnym, pod którego re˝imem
nast´puje zabezpieczenie zarówno w trakcie obowiàzywania jak i po wygaÊni´ciu decyzji o zabezpieczeniu nie rozstrzygajà zasadnoÊci i wydania
decyzji zabezpieczajàcej, gdy˝ dotyczy ona samego post´powania zabezpieczajàcego i skutków tym post´powaniem wywo∏anych. Taki stan rzeczy mo˝e powodowaç sytuacje, w których dokonane zabezpieczenie mo˝e
byç nieuzasadnione a brak kontroli instancyjnej i sàdowej mo˝e prowadziç do nadu˝ywania przez organy podatkowe tej instytucji prawnej. JeÊli
podatnik w wyniku takich dzia∏aƒ poniós∏ okreÊlone szkody – ma prawo
domagaç si´ na drodze sàdowej (przed sàdem cywilnym) odszkodowania
za niezgodne z prawem dzia∏anie w∏adzy publicznej. W sytuacji gdy w toku post´powania podatkowego a tak˝e przed Naczelnym Sàdem Administracyjnym podatnik nie ma mo˝liwoÊci wykazania, ˝e decyzja o zabezpieczeniu na jego majàtku by∏a bezzasadna, gdy˝ nie zachodzi∏a uzasadniona obawa (a nie tylko niesprawdzone obawy), ˝e zobowiàzanie podatkowe nie b´dzie wykonane – proces odszkodowawczy za szkody wyrzàdzone takà decyzjà zabezpieczajàcà staje si´ dla podatnika bez szansy,
zw∏aszcza w kontekÊcie ostatnich zmian wprowadzonych w Kodeksie
cywilnym ustawà z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Wskazana ustawa wprowadzi∏a
nowe unormowania dotyczàce odpowiedzialnoÊci odszkodowawczej za
niezgodne z prawem dzia∏anie lub zaniechanie przy wykonywaniu w∏adzy
publicznej obowiàzujàce od dnia 1 wrzeÊnia 2004 r. Art. 417 w § 2 stanowi, i˝ je˝eli szkoda zosta∏a wyrzàdzona przez wydanie prawomocnego
orzeczenia lub ostatecznej decyzji, jej naprawienia mo˝na ˝àdaç po
stwierdzeniu we w∏aÊciwym post´powaniu ich niezgodnoÊci z prawem.
Brak mo˝liwoÊci rozpatrzenia wniesionego odwo∏ania i weryfikacji sàdowej decyzji o zabezpieczeniu pozbawia podatnika mo˝liwoÊci uzyskania
odszkodowania od Skarbu Paƒstwa nawet jeÊli wydanie decyzji zabezpieczajàcej zobowiàzania podatkowe na majtku podatnika doprowadzi∏o do
powstania wymiernych strat materialnych. Tak˝e ograniczona zostaje
ochrona praw podatnika przez pozbawienie go mo˝liwoÊci skutecznego
kwestionowania takich decyzji. Dlatego mo˝liwoÊç dokonania sàdowego
rozstrzygni´cia w zakresie zasadnoÊci dokonanego zabezpieczenia ma za-
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sadnicze znaczenie zarówno w post´powaniu podatkowym jak i w post´powaniu sàdowym a tak˝e ewentualnym procesie odszkodowawczym
prowadzonym przez poszkodowanego podatnika przeciwko Skarbowi Paƒstwa. Istniejàcy stan prawny, w którym wygaÊni´cie decyzji zabezpieczajàcej pozbawia podatnika mo˝liwoÊci dochodzenia zasadnoÊci zastosowanego wobec niego zabezpieczenia majàtkowego, powinien ulec zmianie, ze
wzgl´du na niedostatecznà ochron´ interesów podatnika niewspó∏miernà
w stosunku do ochrony jakà dysponuje Skarb Paƒstwa.

F. Dzia∏ania Rzecznika w sprawach celnych
1. W 2004 r. Rzecznik podejmowa∏ dzia∏ania w sprawach celnych
przede wszystkim w aspekcie indywidualnym. Dotyczy to m.in. spraw
zwiàzanych z wymiarem tzw. op∏aty manipulacyjnej dodatkowej w wysokoÊci wartoÊci celnej niezg∏oszonego do odprawy towaru – ujawnionego
w wyniku rewizji celnej. Stanowi∏ o tym obowiàzujàcy do dnia 30 kwietnia 2004 r. przepis art. 276 § 2 Kodeksu celnego. W sprawie tej regulacji
wystàpi∏a do Rzecznika Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców
Prywatnych781, opisujàc post´powanie urz´du celnego wobec firmy przewozowej, obcià˝onej wskazanà op∏atà manipulacyjnà dodatkowà w wysokoÊci niezg∏oszonego do odprawy towaru (ujawnionego w wyniku rewizji
celnej). Zgodnie z obowiàzujàcym do koƒca kwietnia br. przepisem art.
276 § 2 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny782, w przypadku
gdy po przedstawieniu towaru organ celny wykaza∏ ró˝nic´ mi´dzy towarem przedstawionym a ujawnionym w wyniku rewizji celnej, od osoby,
o której mowa w art. 39 (tj. od osoby, która wprowadzi∏a towary na polski obszar celny lub od osoby, która przej´∏a odpowiedzialnoÊç za te towary po ich wprowadzeniu), pobiera∏o si´ op∏at´ manipulacyjnà dodatkowà. Jednak˝e wskazany przepis obowiàzywa∏ do koƒca kwietnia 2004 r.;
z tym dniem, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Przepisy wprowadzajàce ustaw´ – Prawo celne783, Kodeks celny utraci∏ moc
obowiàzujàcà – zosta∏ on bowiem uznany za niezgodny z obowiàzujàcymi
w Unii Europejskiej standardami. Od dnia 1 maja 2004 r. w zakresie
prawa celnego zacz´∏y obowiàzywaç wprost przepisy wspólnotowego prawa celnego oraz wesz∏a w ˝ycie nowa ustawa z dnia 19 marca 2004 r. –
Prawo celne784. Regulacje zawarte w ww. wymienionych aktach nie prze-
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widujà poboru op∏aty w sytuacji wykazania, w wyniku rewizji nadwy˝ki
towaru ujawnionego w stosunku do przedstawionego – ale, poniewa˝ prawo nie dzia∏a wstecz, nie majà one zastosowania we wczeÊniej prowadzonych sprawach.
2. Problemy zwiàzane z przywozem na polski obszar celny „samochodów sk∏adaków” oraz odzie˝y u˝ywanej, w których to sprawach urz´dy
celne wznawiajà post´powania i dokonujà ponownego wymiaru c∏a
w znacznie wi´kszej ni˝ pierwotnie ustalona kwocie, by∏y ju˝ sygnalizowane w Informacjach za 2002 r. i za 2003 r. W chwili obecnej do Biura
Rzecznika nie nap∏ywajà ju˝ zbiorowe skargi w tego rodzaju sprawach,
a te, które nap∏ywajà dotyczà pojedynczych zdarzeƒ. W przypadkach
przywozu na polski obszar celny cz´Êci samochodowych, z których nast´pnie zostaje z∏o˝ony kompletny pojazd najcz´Êciej zacz´∏y ju˝ wp∏ywaç
pierwsze wnioski o z∏o˝enie skarg kasacyjnych do NSA od wyroków wojewódzkich sàdów administracyjnych, oddalajàcych skargi na ostateczne
decyzje organów celnych. Jednak˝e, wobec utrwalonego orzecznictwa
w tego rodzaju sprawach, w tym zw∏aszcza orzecznictwa Sàdu Najwy˝szego, który w wyroku785, wydanym w wyniku rozpoznania rewizji nadzwyczajnej wniesionej przez Ministra SprawiedliwoÊci orzek∏, ˝e „sprowadzenie do Polski (...) cz´Êci samochodowych, z którym potem zostaje z∏o˝one
jedno kompletne auto danej marki, nale˝y traktowaç jako przywóz gotowego wyrobu. Uzyskanie przez urzàd celny informacji o rejestracji „sk∏adaka” jest nowà okolicznoÊcià faktycznà stanowiàcà przes∏ank´ do wznowienia post´powania dotyczàcego wymiaru c∏a” – Rzecznik odmówi∏ wniesienia rewizji nadzwyczajnych w tego rodzaju sprawach.
3. Wnioski o podj´cie dzia∏aƒ w zwiàzku z przywozem na polski obszar
celny odzie˝y u˝ywanej (wp∏ywajàce ju˝ do BRPO coraz rzadziej) dotyczà
natomiast niemal wy∏àcznie poszczególnych, indywidualnych spraw –
w których Rzecznik zwraca si´ do organów celnych o wyjaÊnienia, a zainteresowani sà informowani o przys∏ugujàcych im prawach w toku post´powania administracyjnego oraz sàdowo-administracyjnego.
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1. W dalszym ciàgu odszkodowania wyp∏acane ofiarom wypadków drogowych z tytu∏u ubezpieczenia od odpowiedzialnoÊci cywilnej odpowiedzialnego za szkod´ sà w wielu przypadkach zani˝one. Szczególnie niskie
(relatywnie) sà odszkodowania z tytu∏u krzywdy poniesionej przez najbli˝-

szà rodzin´ w zwiàzku z wypadkiem Êmiertelnym osoby najbli˝szej. „Targi” o wysokoÊç odszkodowania z zak∏adu ubezpieczeƒ bywajà ˝enujàce.
Tak˝e likwidacja szkód – szczególnie szkód w pojazdach mechanicznych –
jest prowadzona przez niektóre zak∏ady ubezpieczeƒ w taki sposób aby
nale˝ne odszkodowanie by∏o mo˝liwie najni˝sze. Zasada prawa cywilnego,
˝e naprawienie szkody powinno doprowadziç do stanu sprzed jej wyrzàdzeniem – nie jest stosowana. Forsowane sà poglàdy obliczania szkody
rzeczowej wedle cenników zak∏adu ubezpieczeƒ, a nie wedle obowiàzujàcych cen na terenie którym szkoda b´dzie naprawiana, stosowanie do
naprawy cz´Êci u˝ywanych (a nie nowych) itp. Na tym tle dochodzi do
sporów mi´dzy zak∏adem ubezpieczeƒ poszlakowych i warsztatem naprawczym.
2. Utrudnione przez zak∏ady ubezpieczeƒ bywa zapoznawanie si´ poszkodowanych z aktami szkodowymi.
3. Niektóre zak∏ady ubezpieczeƒ na ˝ycie w ogólnych warunkach ubezpieczeƒ wy∏àczajà odpowiedzialnoÊç za zdarzenie zara˝enia wirusem HIV
w czasie trwania ubezpieczenia, co nosi cechy dyskryminacji. Z tych
wzgl´dów Rzecznik Praw Obywatelskich w 2004 r. podjà∏ dzia∏ania786,
których celem by∏o zbadanie, czy w postanowieniach ogólnych warunków
ubezpieczenia lub samej treÊci umowy ubezpieczenia na ˝ycie – które oferowane sà przez zak∏ady ubezpieczeƒ – wy∏àczona jest odpowiedzialnoÊç
ubezpieczyciela w przypadku, gdy dosz∏o do ujawnienia zaka˝enia wirusem HIV oraz gdy choroba i Êmierç osoby ubezpieczonej nastàpi∏a w wyniku rozwini´cia choroby oportunistycznej, zwiàzanej z zara˝eniem. Przeprowadzona analiza treÊci ogólnych warunków ubezpieczenia wykaza∏a,
i˝ je˝eli przed zawarciem umowy ubezpieczenia nie zostanie wykryte zaka˝enie wirusem HIV i wszystkie informacje przedstawione przez ubezpieczonego w tym zakresie b´dà prawdziwe – to okolicznoÊç, i˝ zaka˝enie
nastàpi∏o lub ujawni∏o si´ w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej
nie b´dzie mo˝e powodowaç konsekwencji w postaci odmowy wyp∏aty
Êwiadczenia z tytu∏u Êmierci ubezpieczonego niezale˝nie od przyczyn tej
Êmierci. Dokonana analiza potwierdzi∏a równie˝, ˝e niektórzy ubezpieczyciele stosujà w ogólnych warunkach ubezpieczeƒ klauzule, które ograniczajà wyp∏at´ Êwiadczenia do kilkuletniego okresu karencji od zawarcia
umowy ubezpieczenia, i odmawiajà ochrony gdy osoba ubezpieczona (np.
zaka˝ona wirusem HIV) we wniosku ubezpieczeniowym zatai∏a lub poda∏a informacje nieprawdziwe. Jednak˝e te zak∏ady ubezpieczeƒ wyp∏acajà
Êwiadczenie w sytuacji, gdy zatajone informacje nie mia∏y wp∏ywu na
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prawdopodobieƒstwo zajÊcia zdarzenia ubezpieczeniowego. Równie˝ na
rynku ubezpieczeniowym prowadzà swojà dzia∏alnoÊç ubezpieczyciele,
którzy w sytuacji, gdy osoba zara˝ona wirusem HIV zg∏osi si´ do ubezpieczenia – po odbyciu konsultacji medycznej – mogà objàç ochronà skutki
choroby na warunkach indywidualnych. Jednak˝e warto zaznaczyç, ˝e
ka˝dorazowe obj´cie ochronà ubezpieczeniowà na warunkach odbiegajàcych od standardu wiàzaç si´ b´dzie z dostosowaniem wysokoÊci sk∏adki
do stanu zdrowia osoby obejmowanej ochronà. Sà jednak zak∏ady ubezpieczeƒ na ˝ycie, które preferujà ogólne warunki ubezpieczeƒ zawierajàce
klauzule na podstawie których nie wyp∏acà odszkodowania nawet w sytuacji zara˝enia si´ wirusem HIV po zawarciu umowy ubezpieczenia oraz
w sytuacji, gdy ubezpieczony – badany przed zawarciem umowy nie wykazywa∏ zaka˝enia.

15. Problematyka prawa przewozowego
1. W zwiàzku z tym, ˝e w dniu 31 paêdziernika 2002 r. do Komisji Infrastruktury Sejmu RP skierowany zosta∏ Rzàdowy projekt ustawy
o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych
ustaw787, Rzecznik Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ do Przewodniczàcego
Komisji o rozwa˝enie mo˝liwoÊci zmiany treÊci art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe788 przy okazji zmiany
pkt 1 tego przepisu i uzupe∏nienie o odpowiednie wytyczne ustawowe albowiem – zdaniem Rzecznika – ustawa nie okreÊla w jakim zakresie Minister w∏aÊciwy do sprawa transportu powinien okreÊliç w rozporzàdzeniu
wysokoÊç op∏at dodatkowych w ka˝dej z przedstawionych w ustawie okolicznoÊci789. W myÊl art. 34 ust. 1 pkt 2 Prawa przewozowego Minister
w∏aÊciwego do spraw transportu okreÊla, w drodze rozporzàdzenia: sposób ustalenia op∏at dodatkowych w razie niedope∏nienia obowiàzków zap∏aty nale˝noÊci przewozowych z tytu∏u przewozu osób, naruszenia przepisów o zabieraniu ze sobà do Êrodka transportowego zwierzàt i rzeczy
oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy Êrodka transportowego
bez uzasadnionej przyczyny. W piÊmie do Przewodniczàcego Komisji
Rzecznik podniós∏, i˝ Trybuna∏ Konstytucyjny w wielu orzeczeniach wyrazi∏ poglàd, i˝ upowa˝nienie ma byç zawarte w ustawie i w celu jej wykonania, ma mieç charakter szczegó∏owy pod wzgl´dem podmiotowym ma
„okreÊlaç organ w∏aÊciwy do wydania rozporzàdzenia”, podmiotowym ma
okreÊlaç „zakres spraw przekazanych do uregulowania” oraz treÊciowym
ma okreÊlaç „wytyczne dotyczàce treÊci aktu”. Nie mo˝e byç upowa˝nieniem blankietowym. Przepis upowa˝niajàcy powinien byç zredagowany
tak, aby wyznacza∏ pewne minimum kierunku unormowaƒ, które majà
byç zawarte w akcie wykonawczym. Wobec jednoznacznoÊci zasad konstytucyjnych nale˝a∏oby uznaç, i˝ brak w ustawie wytycznych stanowi
podstaw´ dla uznania niekonstytucyjnoÊci upowa˝nienia, nawet je˝eli zosta∏y spe∏nione pozosta∏e wymogi art. 92 ust. 1 Konstytucji. Rzecznik nie
otrzyma∏ odpowiedzi na wskazane wystàpienie. W dniu 13 maja 2003 r.
788
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Rzecznik ponownie poprosi∏ Przewodniczàcego o przedstawienie stanowiska Komisji Infrastruktury w tej sprawie. Przewodniczàcy Komisji Infrastruktury nie udzieli∏ odpowiedzi na wystàpienie Rzecznika, w pracach
nad art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy
o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw790, który z dniem
1 stycznia 2004 r. zmieni∏ art. 34 ust. 1 pkt 1 Prawa przewozowego nie
uwzgl´dni∏ stanowiska Rzecznika. Takie stanowisko Komisji Infrastruktury i Parlamentu spowodowa∏o, i˝ w dniu 29 czerwca 2004 r. Trybuna∏
Konstytucyjny rozpozna∏ pytanie prawne Sàdu Rejonowego w ¸odzi
w sprawie konstytucyjnoÊci niektórych przepisów ustawy z 15 listopada
1984 r. – Prawo przewozowe oraz rozporzàdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z 9 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania
op∏at dodatkowych z tytu∏u przewozu osób oraz zabieranych ze sobà do
Êrodka transportowego zwierzàt i rzeczy791. Trybuna∏ Konstytucyjny
orzek∏, ˝e art. 33a ust. 3 Prawa przewozowego w zakresie, jakim przewiduje pobieranie jednakowej op∏aty dodatkowej jest niezgodny z art. 2
i art. 32 ust. 1 w zwiàzku z art. 64 ust. 2 Konstytucji. Trybuna∏ orzek∏
tak˝e, ˝e art. 34 ust. 1 pkt 2 Prawa przewozowego oraz rozporzàdzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 9 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania op∏at dodatkowych z tytu∏u przewozu osób oraz
zabieranych ze sobà do Êrodka transportowego zwierzàt i rzeczy sà niezgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji. Przepisy uznane za niekonstytucyjne
utracà moc obowiàzujàcà z dniem 31 stycznia 2005 r.
2. Rzecznik zwróci∏ si´ do Prezesa zarzàdu PKP S.A.792 w zwiàzku z remontem w marcu 2003 r. na g∏ównych traktach kolejowych sieci linii kolejowej w zakresie modernizacji nawierzchni torowej i podtorza. W zwiàzku z tym, zmieniony zosta∏ rozk∏ad jazdy kilkudziesi´ciu pociàgów osobowych i dalekobie˝nych. Pociàgi na tych trasach porusza∏y si´ z pr´dkoÊcià do 50 km na godzin´ i dokonujàc cz´stych postoi, co znacznie wyd∏u˝a∏o czas podró˝y. Zdaniem podró˝nych, cena us∏ugi powinna odzwierciedlaç jakoÊç jej wykonania. Dlatego te˝, PKP na czas utrudnieƒ
w podró˝y powinna wprowadziç obni˝k´ cen biletów. By∏oby to formà zadoÊçuczynienia za trudnoÊci w korzystaniu z us∏ug Êwiadczonych przez
Spó∏k´, która nie ma konkurencji na rynku przewozów pasa˝erskich.
Prezes Spó∏ki PKP S.A. poinformowa∏, i˝ zezwolono podró˝nym na prze-
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jazd pociàgiem poÊpiesznym na podstawie biletu okresowego wa˝nego na
przejazd pociàgiem osobowym bez dokonywania dop∏aty do pociàgów poÊpiesznych z wy∏àczeniem PKP S.A. osób, które podró˝owa∏y na podstawie biletu jednorazowego i przed zawarciem umowy zna∏y rozk∏ad jazdy
ustalony na czas remontu i warunki podró˝y. Prezes uzna∏, ˝e koniecznoÊç utrzymania cen za przejazd na tym odcinku wynika z umowy zawartej pomi´dzy PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. a PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., która nie przewiduje zmiany kategorii pociàgów. Zdaniem
Rzecznika – je˝eli wysokoÊç nale˝noÊci za przejazd w czasie remontu linii
kolejowej si´ nie zmieni∏a w stosunku do okresu w którym pociàgi jecha∏y zgodnie z ustalonym rozk∏adem jazdy – to nale˝y przyjàç, ˝e przewoênik od poczàtku zak∏ada∏, i˝ za gorszà us∏ug´ pobieraç b´dzie takà samà
zap∏at´. PKP nie wykaza∏y, ˝e podj´∏y szerokà akcj´ informacyjnà wskazujàcà na koniecznoÊç wyd∏u˝enia czasu przewozu oraz niegodnoÊci
zwiàzanych z przewozem. Podró˝ni mogli podnieÊç zarzut wykorzystywania pozycji monopolistycznej przez PKP i wykorzystywanie ich przymusowego po∏o˝enia. Sàd Najwy˝szy stanà∏ na stanowisku, i˝ przymusowe po∏o˝enie w rozumieniu art. 388 § 1 Kc polega na takich warunkach materialnych, osobistych lub rodzinnych, które zmuszajà do zawarcia umowy
nawet bez ekwiwalentnoÊci przewidzianych w niej Êwiadczeƒ („za wszelkà
cen´”) lub nie pozwalajà na swobodne pertraktacje793. KoniecznoÊç skorzystania z us∏ug Êwiadczonych przez PKP o ni˝szej jakoÊci, a po cenie
jaka obowiàzywa∏a przed pracami remontowymi i brak mo˝liwoÊci pertraktacji umów przewozu mo˝na oceniç jako wykorzystywanie przymusowego po∏o˝enia pasa˝erów. Dlatego te˝, Rzecznik Praw Obywatelskich
uzna∏ skargi – w tej materii – na dzia∏ania PKP za zasadne. Rzecznik zosta∏ poinformowany, ˝e PKP Przewozy Regionalne Spó∏ka z o.o. prowadzi
prace nad wprowadzeniem rozwiàzaƒ przez przewoêników Kolejowych
Unii Europejskiej w zakresie rekompensat oraz odszkodowaƒ finansowych dla podró˝nych w zwiàzku z naruszeniem umowy przewozy m.in.
z tytu∏u opóênionego przyjazdu pociàgu do stacji przeznaczenia. Rekompensata finansowa polegajàca na zwrocie okreÊlonej procentowo cz´Êci
ceny biletu lub w formie biletu na bezp∏atny przejazd jest uzale˝niona od
rodzaju opóênionego pociàgu i przedzia∏u czasowego opóênienia. Zdaniem
PKP zmiany te wymagajà licznych regulacji prawnych i zwi´kszonych
Êrodków finansowych kompensujàcych koszy przyj´tych rozwiàzaƒ. Natomiast dla osób, które zakupi∏y bilety przed og∏oszeniem zmian w rozk∏adzie jazdy i nie mog∏y zmieniç planu podró˝y, w przypadku wystàpienia
793
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z uzasadnionym roszczeniem, z tytu∏u poniesionych szkód w zwiàzku
z opóênionym przejazdem pociàgu, PKP zadeklarowa∏a pozytywne odniesienie si´ do reklamacji.
3. W grudniu 2003 r. Rzecznik, w zwiàzku ze skargami zainteresowanych przedsi´biorców prowadzàcych szko∏y nauki jazdy skierowa∏ wystàpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie ograniczenia swobody prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie szkolenia kandydatów na
kierowców, polegajàcego na wprowadzeniu rozporzàdzeniem Ministra Infrastruktury z 14 grudnia 2001 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania
i uzyskiwania uprawnieƒ przez kierujàcych pojazdami, instruktorów
i egzaminatorów794 swego rodzaju rejonizacji dla miejsca dozwolonego
po∏o˝enia szkó∏795. Rzecznik otrzyma∏ stanowisko Infrastruktury w lutym
2004 r. Wynika z niego, ˝e wprawdzie zgodnie z § 3 ust. 4 powo∏anego
rozporzàdzenia na∏o˝ono na przedsi´biorc´ prowadzàcego oÊrodki nauki
jazdy ograniczenie terytorialne umiejscowienia infrastruktury oÊrodka
szkolenia kierowców do powiatu w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzib´
oÊrodka oraz powiatów oÊciennych, jednak˝e przepis ten ogranicza jedynie zasi´g dzia∏ania pojedynczego oÊrodka szkoleniowego i przedsi´biorcy. Ka˝dy przedsi´biorca ma mo˝liwoÊç stworzenia nast´pnego oÊrodka
z siedzibà w innym miejscu. Wià˝e si´ to jednak z koniecznoÊcià uzyskania odr´bnego zezwolenia na prowadzenie szkolenia kierowców w innym
powiecie. Tworzenie przez jednego przedsi´biorc´ kolejnych oÊrodków
szkolenia w ró˝nych miejscach kraju na podstawie jednego tylko zezwolenia, praktycznie uniemo˝liwia∏oby staroÊcie, który wyda∏ to zezwolenie
prowadzenie nadzoru nad prawid∏owoÊcià prowadzonego przez te oÊrodki szkolenia. W ocenie Ministra Infrastruktury wprowadzone ograniczenia nie naruszajà swobody prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej, a jedynie porzàdkujà sprawy zwiàzane z dzia∏alnoÊcià pojedynczego oÊrodka
szkolenia kierowców. Taki przepis niezb´dny jest w celu osiàgni´cia jak
najlepszego wyniku szkolenia, a tym samym do poprawy bezpieczeƒstwa
ruchu drogowego. Przyj´te rozwiàzanie pozwala tak˝e na podejmowanie
przez lokalne samorzàdy dzia∏aƒ na rzecz uczciwej konkurencji. Majàc
na uwadze priorytetowà kwesti´ sprawowania przez starostów nadzoru
nad prawid∏owoÊcià funkcjonowania oÊrodków nauki jazdy, co ma niewàtpliwie bezpoÊredni wp∏yw na bezpieczeƒstwo ruchu drogowego,
Rzecznik przyjà∏ stanowisko resortu infrastruktury i spraw´ uzna∏ za zakoƒczonà.
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4. W ubieg∏ym roku Rzecznik podjà∏ do zbadania obowiàzek zawiadamiania urz´dów skarbowych o wymianie dowodu osobistego pod rygorem
odpowiedzialnoÊci karnej skarbowej. W listopadzie 2003 r. zosta∏o w tej
sprawie skierowane wystàpienie generalne do Ministra Finansów, w którym Rzecznik, zwa˝ywszy na powszechny obowiàzek wymiany dowodów
osobistych i istnienie systemu PESEL, zakwestionowa∏ celowoÊç i zasadnoÊç na∏o˝enia na obywateli dodatkowego obowiàzku, polegajàcego na
z∏o˝eniu do urz´du skarbowego deklaracji NIP uwzgl´dniajàcej nowy numer dowodu, w ciàgu 30-dni od wydania nowego dokumentu, pod rygorem odpowiedzialnoÊci karnej skarbowej796. W odpowiedzi na wystàpienie
Rzecznika otrzyma∏ obszerne wyjaÊnienia od Ministra Finansów, który
jednak nie podzieli∏ stanowiska RPO m.in. w sprawie wykorzystania systemu PESEL do aktualizowania danych podatników. Jednak wystàpienie
Rzecznika spotka∏o si´ z aprobatà grup poselskich, które w marcu
2004 r. skierowa∏y do Sejmu dwa projekty nowelizacji przepisów ustaw:
o ewidencji ludnoÊci i dowodach osobistych oraz o zasadach ewidencji
i identyfikacji podatników i p∏atników. Jak wynika z uzyskanych przez
Rzecznika informacji projekty te w pracach podkomisji nadzwyczajnej
w Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewn´trznych zosta∏y po∏àczone do wspólnego rozpatrzenia. Oba projekty uwzgl´dniajà stanowisko i postulaty Rzecznika. Ostatecznie nowelizacja art. 9 ustawy z dnia
13 paêdziernika 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników
i p∏atników wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 lipca 2004 r. Art. 9 ustawy ust´p
1b stanowi, ˝e: „Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych nie
prowadzàcy dzia∏alnoÊci gospodarczej, dla których obowiàzek aktualizowania danych wynika z faktu otrzymania dowodu osobistego, mogà dokonaç zg∏oszenia aktualizacyjnego za poÊrednictwem organu wydajàcego
dowód osobisty. Organ ten obowiàzany jest do poinformowania podatnika
o obowiàzku z∏o˝enia zg∏oszenia aktualizacyjnego oraz do przekazania
zg∏oszenia naczelnikowi urz´du skarbowego w∏aÊciwemu dla podatnika
w terminie 7 dni od dnia z∏o˝enia przez podatnika tego zg∏oszenia”.
5. W poprzednich latach Rzecznik – na skutek sygna∏ów obywateli –
bada∏ w aspekcie generalnym spraw´ honorowania przez prywatnych
przewoêników wykonujàcych zbiorowy transport drogowy osób, uprawnieƒ pasa˝erów do przejazdów ulgowych, nale˝nych m.in. inwalidom wojennym pierwszej grupy oraz towarzyszàcym im opiekunom. Obowiàzujàcy stan prawny, po dokonanej z dniem 28 wrzeÊnia 2003 r. nowelizacji
ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o transporcie drogowym nak∏ada na
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przewoêników wykonujàcych transport drogowy z mocy art. 18a ustawy
obowiàzek honorowania uprawnieƒ pasa˝erów do ulgowych przejazdów
okreÊlonych w odr´bnych przepisach, w tym tak˝e w art. 16 ustawy
z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin797. OkolicznoÊç czy przewoênik zawar∏ z samorzàdem województwa umow´ w sprawie dop∏at, o której mowa w art. 8a
ust. 4 pkt 3 ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów Êrodkami
publicznego transportu drogowego, czy te˝ nie, nie zwalnia przewoênika
z obowiàzku stosowania ulg. Natomiast przewoênik, który nie wykonuje
ustawowego obowiàzku honorowania ulg nara˝a si´ na sankcje administracyjno prawne, okreÊlone odr´bnymi przepisami ustawy o transporcie
drogowym, ∏àcznie z cofni´ciem licencji. Tymczasem z sygna∏ów obywateli
wynika, i˝ niektórzy przewoênicy nie honorujà tych ulg. Tak˝e Marsza∏ek
Województwa Mazowieckiego, do którego Rzecznik zwróci∏ si´ o zbadanie
sprawy poinformowa∏, i˝ ca∏kowicie odmienne stanowisku prezentuje resort infrastruktury, gdy˝ w piÊmie z lipca 2004 r., dyrektor Departamentu Bud˝etu i Analiz Ekonomicznych, odpowiadajàc na pismo indywidualnego przewoênika z terenu województwa mazowieckiego, stwierdzi∏, ˝e
przewoênicy autobusowi posiadajàcy zezwolenia, ale nie otrzymujàcy
dop∏at lub nie ubiegajàcy si´ o takie dop∏aty – nie majà obowiàzku honorowania uprawnieƒ do ulg ustawowych w op∏atach za wykonywane przewozy osób. W sprawie tej Rzecznik zwróci∏ si´ o zaj´cie stanowiska do Ministra Infrastruktury, gdy˝ w ocenie Rzecznika taka interpretacja jest
niedopuszczalna i godzi w zasad´ zaufania obywateli do paƒstwa i stosowanego prawa. Z zasady tej wynika, ˝e jeÊli Paƒstwo przyzna∏o obywatelom okreÊlone prawa, jak prawo do ulg w op∏atach za przejazdy Êrodkami
publicznego transportu zbiorowego, przy czym uprawnienia te nie naruszajà praw majàtkowych przewoêników, którzy mogà uzyskaç od samorzàdu województwa dop∏aty za stosowanie owych ulg – obowiàzkiem organów w∏adzy wykonawczej jest czuwanie nad przestrzeganiem tych uprawnieƒ. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury podzieli∏ opini´
Rzecznika w przedmiocie obowiàzku respektowania przez uprawnionych
przewoêników ulg ustawowych, bez wzgl´du na to czy zawarli umow´
o refinansowanie kosztów stosowania ulg, czy te˝ nie. W zwiàzku z powy˝szy, przekaza∏ stanowisko resortu w tej sprawie wszystkim Marsza∏kom Województw.
6. W zwiàzku z sygna∏ami obywateli, i˝ funkcjonariusze Policji w trakcie kontroli drogowych kwestionujà prawid∏owoÊç przegrody oddzielajàcej
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wn´trze kabiny kierowcy oraz pomieszczenia przeznaczonego do przewozu osób od przestrzeni ∏adunkowej, montowanej w niektórych samochodach rejestrowanych w okresie od maja 1999 r. do marca 2003 r., jako
„ci´˝arowe”. Rzecznik podjà∏ do zbadania generalnego problem warunków, jakim powinny odpowiadaç te przegrody, oddzielajàce wn´trze kabiny kierowcy oraz pomieszczenia przeznaczonego do przewozu osób od
przestrzeni ∏adunkowej. Z treÊci rozporzàdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 1 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów i zakresu ich niezb´dnego wyposa˝enia wynika∏o,
˝e cz´Êç osobowa pojazdu w samochodzie ci´˝arowym powinna byç oddzielona od przestrzeni ∏adunkowej przegrodà o odpowiedniej wytrzyma∏oÊci798. Rozporzàdzenie to obowiàzywa∏o od dnia 30 maja 1999 r. do
dnia 13 marca 2003 r. i zosta∏o uchylone rozporzàdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezb´dnego wyposa˝enia, które obowiàzuje w przedmiotowym zakresie od dnia 13 marca 2003 r. Do samochodów ci´˝arowych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 29 maja
1999 r. stosuje si´ przepis, w myÊl którego kabina kierowcy oraz pomieszczenie przeznaczone do przewozu osób w samochodzie ci´˝arowym
powinno byç oddzielone od przestrzeni ∏adunkowej trwa∏à przegrodà
o odpowiedniej wytrzyma∏oÊci. Przepis § 8 ust. 4 pkt 8 okreÊla warunki,
jakim powinna odpowiadaç przegroda. Warunki te sà bardziej szczegó∏owe ni˝ obowiàzujàce wczeÊniej i wiele pojazdów ich nie spe∏nia. Powsta∏a
wàtpliwoÊç, czy nowe warunki, jakim powinna odpowiadaç przegroda
w samochodach o dopuszczalnej masie ca∏kowitej do 2,5 t. majà zastosowanie wy∏àcznie do pojazdów rejestrowanych po raz pierwszy po dniu
29 maja 1999 r. Problem ten Rzecznik przedstawi∏ Ministrowi Infrastruktury799. Podsekretarz Stanu poinformowa∏, ˝e Minister Infrastruktury,
majàc na uwadze zastrze˝enia zg∏aszane przez u˝ytkowników samochodów ci´˝arowych, wyda∏ rozporzàdzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezb´dnego wyposa˝enia, dokonujàc zmiany wymagaƒ wytrzyma∏oÊciowych. Wymagania te dotyczà pojazdów ci´˝arowych zarejestrowanych po raz pierwszy na terytorium RP
po dniu 13 marca 2003 r.
7. Na skutek skarg obywateli Rzecznik w sierpniu 2004 r. skierowa∏
wystàpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie na∏o˝onego obowiàzku
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przeprowadzenia badaƒ technicznych pojazdu mechanicznego, w którym
w zwiàzku ze zdarzeniem powodujàcym odpowiedzialnoÊç zak∏adu ubezpieczeƒ z tytu∏u zawartej umowy ubezpieczenia dokonana zosta∏a naprawa na kwotà przekraczajàcà dwa tysiàce z∏otych800. Obowiàzek przeprowadzenia badaƒ technicznych pojazdu mechanicznego, w którym
w zwiàzku ze zdarzeniem powodujàcym odpowiedzialnoÊç zak∏adu ubezpieczeƒ z tytu∏u zawartej umowy ubezpieczenia dokonana zosta∏a naprawa na kwot´ przekraczajàcà dwa tysiàce z∏otych wynika ze znowelizowanego art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy – Prawo o ruchu drogowym801. Z mocy
art. 17 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej
posiadacz pojazdu mechanicznego zobowiàzany jest do poinformowania
zak∏adu ubezpieczeƒ o przeprowadzeniu takiego dodatkowego badania
technicznego. Regulacje te wyda∏y si´ co najmniej wàtpliwe, gdy si´ zwa˝y, ˝e ustawodawca przyjmuje, jako kryterium powstania obowiàzku wykonania dodatkowych badaƒ technicznych pojazdu – wartoÊç kosztów
naprawy. Z brzmienia art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy wynika, ˝e ka˝da naprawa pojazdu przewy˝szajàca kwot´ 2000 z∏, spowodowana zdarzeniem
powodujàcym odpowiedzialnoÊç ubezpieczyciela z tytu∏u umowy ubezpieczenia, skutkuje obowiàzkiem wykonania badaƒ technicznych pojazdu
w upowa˝nionej stacji diagnostycznej i zawiadomienia o tym zak∏adu
ubezpieczeƒ. Jest wi´c to obowiàzek wprowadzony ustawà do cywilno-prawnej umowy ubezpieczenia (tak˝e nieobowiàzkowego ubezpieczenia
autocasco). Bez znaczenia jest przy tym zakres i rodzaj naprawy. Zdaniem RPO obowiàzek badaƒ technicznych pojazdów nie powinien byç
uzale˝niony od wartoÊci szkody ubezpieczeniowej, za którà odpowiada zak∏ad ubezpieczeƒ z tytu∏u umowy ubezpieczenia pojazdu lub odpowiedzialnoÊci cywilnej jego posiadacza. Uzasadnione by∏oby wprowadzenie
zamiast kryterium kwotowego, kryterium rodzaju uszkodzenia lub zakresu naprawy. W odpowiedzi na wystàpienie odpowiedzi udzieli∏ Rzecznikowi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, który poinformowa∏, ˝e
wprowadzenie obowiàzku wykonywania badaƒ technicznych pojazdu
w razie szkody powy˝ej dwóch tysi´cy z∏otych mia∏o na celu, z jednej
strony wyeliminowanie praktyk „szarej strefy” w zakresie napraw warsztatowych, a z drugiej strony zachowanie dobrego stanu technicznego pojazdów mechanicznych. Spodziewanym efektem takiego uregulowania
kwestii dodatkowego badania technicznego w okreÊlonych w ww. przepisie przypadkach mia∏o byç korzystanie przez posiadaczy pojazdów me-
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chanicznych z us∏ug autoryzowanych warsztatów samochodowych, tzn.
takich, które gwarantujà odpowiednià jakoÊç naprawy. Trudno zgodziç
si´ z takim stanowiskiem. Obecnie trwajà prace legislacyjne nad zmianami ustaw wchodzàcych w sk∏ad tzw. pakietu ustaw ubezpieczeniowych,
a w tym proponuje si´ zmian´ art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, przez wskazanie, ˝e dodatkowemu badaniu technicznemu mia∏by podlegaç pojazd, w którym dokonana zosta∏a naprawa, której
zakres ma bezpoÊrednio wp∏yw na bezpieczeƒstwo ruchu drogowego,
a w szczególnoÊci, gdy naprawa ta obejmuje elementy i zespo∏y pojazdu,
majàce wp∏yw na dzia∏anie uk∏adu hamulcowego, uk∏adu kierowniczego
i stan techniczny zawieszenia oraz ustawienia i zamocowania kó∏ jezdnych. Podmiotem dokonujàcym skierowania na takie dodatkowe badania
techniczne by∏by starosta. On te˝ by∏by uprawniony do zatrzymania dowodu rejestracyjnego, w przypadku nie poddania si´ pojazdu takiemu
badaniu technicznemu.
8. Rzecznik otrzyma∏ skargi i sygna∏y od obywateli oraz organów rejestrujàcych pojazdy w sprawie problemów z dokonaniem rejestracji pojazdu i wydaniem sta∏ego dowodu rejestracyjnego pojazdu w zwiàzku
z wdro˝eniem nowego systemu rejestracji pod nazwà „Pojazd” oraz wprowadzeniem systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Wyra˝ane by∏y obawy co do wyd∏u˝enia czasu obs∏ugi interesantów zg∏aszajàcych pojazd do rejestracji oraz wyd∏u˝enia czasu oczekiwania na wydanie
sta∏ego dowodu rejestracyjnego, skutkujàcego w wielu przypadkach pozbawieniem obywateli mo˝liwoÊci korzystania z nabytego samochodu.
Instalacje sprz´tu komputerowego i oprogramowania do obs∏ugi nowych
systemów zosta∏y wprowadzone niemal˝e w ostatniej chwili przed wdro˝eniem, a pracownicy organów rejestrujàcych nie zostali nale˝ycie przygotowani i przeszkoleni w zakresie obs∏ugi oprogramowania. Kwestionowana jest zarówno jakoÊç sprz´tu komputerowego, niedostateczna ze wzgl´du na przeznaczenie, jak i niedopracowany program obs∏ugujàcy system,
który nie przyjmuje niektórych danych i cz´sto si´ zawiesza. Rzecznika
zaniepokoi∏y tak˝e sygna∏y, i˝ niektóre organy rejestracyjne wstrzymujà
przeprowadzenie tzw. „migracji danych” do CEPIK-u ze wzgl´du na brak
Êrodków finansowych koniecznych do przeprowadzenia tej operacji lub
niejasnoÊci, czy i kiedy Êrodki te zostanà przekazane z bud˝etu paƒstwa.
Problemy te Rzecznik przedstawi∏ Ministrowi Infrastruktury. Jakkolwiek
Rzecznik zdaje sobie spraw´, ˝e problemy te cz´Êciowo zwiàzane sà ze
znaczàcym zwi´kszeniem rejestrowanych samochodów sprowadzonych
przez obywateli po dniu 1 maja 2004 r. z paƒstw Unii Europejskiej, jednak˝e uwa˝a, i˝ Paƒstwo i organy w∏adzy wykonawczej powinny by∏y
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uwzgl´dniç takà sytuacj´ w podejmowanych decyzjach o wprowadzaniu
nowych systemów „Pojazd” i CEPIK, przewidzieç skutki, jakie mogà z tego
wyniknàç oraz podjàç w odpowiednim czasie stosowne dzia∏ania zapobiegajàce ró˝nym niepo˝àdanym zjawiskom, które – jak si´ okaza∏o – wystàpi∏y. OkolicznoÊci te nie mogà stanowiç usprawiedliwienia dla organów
w∏adzy wykonawczej, odpowiedzialnej za sprawne wprowadzenie obu systemów. Negatywne skutki szeregu nieprawid∏owoÊci, jakie ujawni∏y si´
w pierwszych dniach wprowadzenia systemów „Pojazd” i CEPIK, obcià˝ajà obywateli, którzy zarówno jako podatnicy, jak i w∏aÊciciele rejestrowanych pojazdów ponoszà pe∏ne finansowe koszty tych reform. Z punktu
widzenia obywatela, powsta∏e problemy techniczne i organizacyjne sà bez
znaczenia. Obywatele majà prawo oczekiwaç szybkiego i sprawnego za∏atwienia sprawy przez organy do tego powo∏ane. Dotychczas Minister Infrastruktury nie zajà∏ stanowiska w sprawie. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury uzna∏, ˝e system „Pojazd” by∏ przygotowywany
przez resort od 2001 r. Ponad 2 lata odbywa∏o si´ testowanie oprogramowania do tego systemu w dwóch organach rejestrujàcych. Wyznaczenie
daty 1 paêdziernika 2004 r. jako terminu zakoƒczenia wdro˝enia systemu nie by∏o przypadkowe i wynika∏o z wprowadzenia z tym dniem nowego wzoru dowodu rejestracyjnego. Równolegle prowadzono szkolenia
i udzielano pomocy pracownikom obs∏ugujàcym system. Czas za∏atwiania
spraw w urz´dach nie jest d∏u˝szy ni˝ czas obs∏ugi w poprzednich systemach. Organy samorzàdowe muszà podjàç decyzje o zmianach w organizacji pracy oraz dodatkowym zatrudnieniu dla zapewnienia sprawnej
obs∏ugi mieszkaƒców, gdy˝ iloÊç pojazdów do rejestracji b´dzie wzrastaç.
Rejestracja pojazdów jest zadaniem w∏asnym starosty, a osiàgane przychody w tym zakresie stanowià dochód starostwa. Niektóre urz´dy zg∏osi∏y wnioski w sprawie poprawy funkcjonalnoÊci oprogramowania systemu.
Cz´Êç z tych wniosków zosta∏a uwzgl´dniona. Prace uprawniajàce nowy
system b´dà kontynuowane. Urz´dy nie zg∏aszajà zastrze˝eƒ do jakoÊci
sprz´tu komputerowego, pojawiajà si´ natomiast zastrze˝enia co do drukarek, których dostaw´ zapewnia MSWiA. Ministerstwo Infrastruktury
nie mo˝e odpowiadaç za dzia∏ania podejmowane na w∏asnà r´k´ przez
urz´dy w zakresie wydawania kolejnych pozwoleƒ czasowych i nie okreÊlonych w przepisach zaÊwiadczeƒ na czas oczekiwania na dowód rejestracyjny.
9. Podobnie jak w latach poprzednich, w bie˝àcym roku Rzecznik
otrzymywa∏ wiele skarg i listów od obywateli, dotyczàcych skutków
wprowadzenia obowiàzku wymiany praw jazdy oraz nowego systemu wydawania tych dokumentów. Problemy dotyczà w szczególnoÊci ustalenia
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w rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r.
w sprawie wymiany praw jazdy, utraty wa˝noÊci prawa jazdy, które nie
zosta∏o w terminie wymienione na nowe, braku uregulowaƒ kwestii
zwolnienia niektórych obywateli z obowiàzku ponoszenia kosztów wymiany praw jazdy (a tak˝e dowodów rejestracyjnych pojazdów), a w tym
szczególnie w sytuacji, gdy wymiana spowodowana jest administracyjnà
zmianà nazwy miejscowoÊci, ulicy, numeru posesji, czy te˝ kodu pocztowego, wynikajàcego z wprowadzonego nowego systemu wydawania praw
jazdy, obowiàzku ka˝dorazowej wymiany prawa jazdy przez osoby, które
ze wzgl´du na stan zdrowia otrzymujà prawa jazdy terminowe oraz kosztów z tym zwiàzanych ponoszonych przez skar˝àcych. Nie kwestionujàc
– co do zasady – obowiàzku wymiany dokumentów, ani zasady odp∏atnoÊci takiej wymiany, Rzecznik stoi na stanowisku, i˝ organy Paƒstwa nak∏adajàc na obywateli nowe obowiàzki, powinny przewidzieç ró˝ne sytuacje i okolicznoÊci szczególne i wprowadziç odpowiednie rozwiàzania
umo˝liwiajàce wykonanie przez obywateli na∏o˝onych obowiàzków bez
nieuzasadnionych, dodatkowych czynnoÊci i obcià˝eƒ, z poszanowaniem
zasady zaufania obywateli do paƒstwa i stanowionego prawa. W szczególnoÊci obywatele, którzy z przyczyn od siebie niezale˝nych zmuszeni
sà do wymiany prawa jazdy czy dowodu rejestracyjnego pojazdu, a tak˝e
osoby które znajdujà si´ w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, nie
powinni byç obcià˝ani kosztami takiej wymiany. Uzasadnione jest tak˝e
doprecyzowanie zasad i warunków oraz kosztów wydawania praw jazdy
terminowych.
10. Skargi od obywateli prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie transportu drogowego w sprawie z∏ego funkcjonowania tzw. „systemu winiet drogowych”, a w szczególnoÊci ograniczenia terminu wa˝noÊci
kart op∏aty drogowej dobowych i siedmiodniowych, spowodowa∏y podj´cie
tej kwestii do generalnego zbadania. Skar˝àcy si´ przedsi´biorcy, szczególnie prowadzàcy osobiÊcie drobnà dzia∏alnoÊç przewozowà, korzystajà
najcz´Êciej z tzw. winiet dobowych lub rzadziej siedmiodniowych. Zdarza
si´, ˝e zakupione wczeÊniej karaty tracà wa˝noÊç, gdy˝ w ciàgu tygodnia
przedsi´biorcy nie otrzymujà ˝adnego zlecenia. Niektórzy ze skar˝àcych
nie wiedzàc, ˝e karta dobowa jest wa˝na tylko przez 7 dni od daty jej wydania (zakupu) karani sà przez inspekcj´ drogowà za brak wa˝nej karty
op∏aty drogowej. Inni natomiast nie mogli uzyskaç zwrotu pieni´dzy za
niewykorzystanà kart´ lub wymieniç jej na nowà. Problem ten Rzecznik
przedstawi∏ Ministrowi Infrastruktury, stwierdzajàc ˝e analiza art. 42
ust. 7 ustawy o transporcie drogowym oraz wydane na jego podstawie
rozporzàdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie uiszczania przez przed-
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si´biorców op∏at za przejazd po drogach krajowych802 wywo∏uje wàtpliwoÊci, co do zgodnoÊci z powa˝nieniem § 5 ust. 2 tego rozporzàdzenia tj. regulacji ograniczajàcej termin wa˝noÊci kart pojazdu: dobowej do 7 dni od
daty wydania, zaÊ siedmiodniowej do 14 dni od daty wydania. Umocowanie dla Ministra dla wprowadzenia takiego ograniczenia nie wynika z treÊci upowa˝nienia ustawowego. W powo∏anym przepisie znajduje si´ jedynie upowa˝nienie do okreÊlenia rodzaju i stawki op∏aty za przejazd po
drogach krajowych, trybu wnoszenia i sposobu rozliczania tej op∏aty
w przypadku niewykorzystania w ca∏oÊci lub w cz´Êci dokumentu potwierdzajàcego jej wniesienie za okres pó∏roczny lub roczny z przyczyn
niezale˝nych od przedsi´biorcy, a tak˝e wzorów dokumentów potwierdzajàcych wniesienie tej op∏aty. Z tych wzgl´dów omawiany przepis § 5
ust. 2 rozporzàdzenia mo˝e byç uznany za wydany z przekroczeniem
upowa˝nienia ustawowego, a zatem za niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji. Odpowiadajàc na wystàpienie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Infrastruktury poinformowa∏, ˝e zmiana rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie uiszczania przez przedsi´biorców op∏at za przejazd
po drogach krajowych mia∏a na celu zdyscyplinowanie przewoêników do
uiszczania op∏at za przejazdy. Delegacja ustawowa zawarta w art. 42
ust. 7 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o transporcie drogowym stanowiàca podstaw´ do wydania w/w rozporzàdzenia daje szerokie upowa˝nienie do uregulowania szeregu kwestii zwiàzanych z przedmiotowymi
op∏atami. Wprowadzenie ograniczenia mo˝liwoÊci wykorzystania przez
przedsi´biorc´ kart op∏aty dobowej i siedmiodniowej nie stanowi∏o przekroczenia delegacji ustawowej, by∏o natomiast doprecyzowaniem zasad
odnoszàcych si´ do rodzajów i stawek op∏at za przejazd po drogach krajowych oraz trybu ich wnoszenia. Przyczyni∏o si´ równie˝ do znacznego
ograniczenia przypadków wykonywania przewozów z naruszeniem zasad
uczciwej konkurencji (bez uiszczania op∏aty za przejazd po drogach krajowych). Jakkolwiek Rzecznik nie podziela stanowiska resortu infrastruktury w sprawie zgodnoÊci rozporzàdzenia w/s op∏at drogowych z delegacjà ustawowà, tym nie mniej postanowi∏ wstrzymaç ewentualne dalsze
dzia∏ania w sprawie do czasu rozstrzygni´cia kwestii uchylenia regulacji
prawnych dotyczàcych pobierania op∏at drogowych. W sierpniu i wrzeÊniu b.r. w Êrodkach masowego przekazu pojawi∏y si´ informacje, i˝
w zwiàzku z negatywnà opinià Komisji Europejskiej w sprawie dwutorowego pobierania op∏at za przejazdy po drogach krajowych i przejazdy po
autostradach resort transportu zamierza wycofaç si´ z pobierania op∏at
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za przejazdy po drogach krajowych. Ministerstwo Infrastruktury przygotowa∏o projekt nowelizacji ustawy transportowej znoszàcy winiety, a nowelizacja ta mia∏aby wejÊç w ˝ycie 1 stycznia 2005 r.
11. W zwiàzku ze skargà pracowników PLL LOT, b´dàcych cz∏onkami
personelu lotniczego w sprawie pobierania przez Urzàd Lotnictwa Cywilnego wysokich op∏at za wydanie dokumentów, w tym m.in. identyfikatora
cz∏onka personelu lotniczego CMC (Crew Member Certificate), Rzecznik
wystàpi∏ do Ministra Infrastruktury o wyjaÊnienie podstaw ustalenia
w za∏àczniku do rozporzàdzenia w sprawie op∏aty lotniczej803, op∏aty za
wydanie takiego identyfikatora w wysokoÊci 500 z∏. Wed∏ug OÊwiadczenia
Rzàdowego z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej za∏àczników do Konwencji o mi´dzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.804 Rzeczpospolita Polska jest
zwiàzana z wymienionymi w OÊwiadczeniu za∏àcznikami do tej Konwencji, przyj´tymi przez Organizacj´ Mi´dzynarodowego Lotnictwa Cywilnego,
a w tym m.in. za∏àcznikiem nr 9 – „U∏atwienia”, który przewiduje bezp∏atne uzyskiwanie przez personel certyfikatów cz∏onków za∏ogi. W rozdziale
3 za∏àcznika nr 9 do Konwencji, pod lit. M „Za∏oga latajàca oraz inny personel przewoênika lotniczego” w pkt 3.73 stanowi si´, ˝e: „Umawiajàce
si´ Paƒstwa wprowadzà u∏atwienia pozwalajàce cz∏onkom za∏ogi ich linii
lotniczych na uzyskanie, bez opóênieƒ i bez op∏at, certyfikatów cz∏onków
za∏ogi, wa˝nych przez okres ich zatrudnienia”. Nie ulega wàtpliwoÊci, i˝
kwestionowana przez skar˝àcych regulacja stanowiàca, ˝e op∏ata za wydanie identyfikatora cz∏onka personelu lotniczego CMC wynosi 500 z∏.
jest sprzeczna z cytowanym pkt 3.73 za∏àcznika nr 9 do Konwencji, którym zgodnie z OÊwiadczeniem Rzàdowym z dnia 20 sierpnia 2003 r.
Rzeczpospolita Polska jest zwiàzana. Rzecznik oczekuje na stanowisko
Ministra.

803
802

Dz.U. Nr 150, poz. 1684.
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Dz.U. Nr 176, poz. 1718.
Dz.U. Nr 146, poz. 1413.

Bezpieczeƒstwo obywateli. Nieprawid∏owoÊci w funkcjonowaniu...

16. Bezpieczeƒstwo obywateli.
Nieprawid∏owoÊci w funkcjonowaniu
policji i innych organów porzàdku
publicznego
Podobnie jak w latach poprzednich problematyka bezpieczeƒstwa obywateli by∏a przedmiotem szczególnego zainteresowania ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich.
1. Rzecznik ponownie wystàpi∏ do Komendanta G∏ównego Policji
w sprawie efektywnoÊci monitorowania ulic przy pomocy kamer policyjnych, zwracajàc si´ o udzielenie informacji o wynikach badaƒ efektywnoÊci dzia∏ania monitoringu wizyjnego805. W odpowiedzi z dnia 15 marca
2004 r. Rzecznik zosta∏ poinformowany, i˝ w wielu miejscowoÊciach – jeÊli chodzi o odbiór sygna∏ów z kamer miejskich, sà stosowane ró˝ne rozwiàzania organizacyjne. I tak obok Policji sygna∏y takie odbierajà zarówno stra˝e miejskie, jak i wyspecjalizowane agencje ochrony, dzia∏ajàce na
zlecenie w∏adz samorzàdowych. Obecnie Policja kataloguje wszystkie
punkty monitoringu miejskiego w kraju z jednoczesnym uwzgl´dnieniem
koƒcowego odbiorcy sygna∏u wizyjnego. OdnoÊnie skutecznoÊci tego monitoringu Rzecznik zosta∏ poinformowany, ˝e rzeczywiÊcie w niektórych
miejscowoÊciach, w rejonach ustawienia kamer mo˝na mówiç o zmniejszeniu stanu zagro˝enia zdarzeniami kryminalnymi. Jednak˝e sà to
wst´pne informacje – nieb´dàce wynikiem badaƒ. Problem ten pozostaje
w sta∏ym zainteresowaniu Rzecznika, który na poczàtku 2005 r. ponownie zwróci si´ w tej sprawie do Komendanta G∏ównego Policji.
2. Rzecznik zwróci∏ si´ do Komendanta G∏ównego Policji w sprawie
egzekwowania ograniczeƒ pr´dkoÊci w terenie zabudowanym806. W kierowanych do Rzecznika wnioskach o podj´cie dzia∏aƒ w sprawach dotyczàcych wypadków drogowych ze skutkiem Êmiertelnym, którym ulegajà
piesi, oprócz zarzutów natury procesowej formu∏owane sà niekiedy spostrze˝enia znajdujàce uzasadnienie w zawartej w aktach post´powania
805
806

RPO–443836–II/03 z 27.02.2004 r.
RPO–462629–II/04 z 5.03.2004 r.
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dokumentacji, na temat braku prawid∏owego oznakowania i oÊwietlenia
ulic, zw∏aszcza w wielkich aglomeracjach oraz braku dostatecznej kontroli ruchu drogowego przez funkcjonariuszy Policji. Cz´stsza kontrola pr´dkoÊci w miastach zapobieg∏aby wielu tragediom. W odpowiedzi Zast´pca
Komendanta G∏ównego Policji poinformowa∏ Rzecznika, ˝e Policja dostrzega problem jakim jest w Polsce du˝a liczba potràceƒ pieszych przez
pojazdy i podejmuje dzia∏ania, aby temu niekorzystnemu zjawisku zapobiegaç807.
3. Problematyka bezpieczeƒstwa pasa˝erów podró˝ujàcych pociàgami
by∏a na przestrzeni ostatnich lat przedmiotem wystàpieƒ Rzecznika do ówczesnych Komendantów G∏ównych Policji. Mimo zapewnieƒ o podejmowanych dzia∏aniach operacyjno-wykrywczych na najbardziej zagro˝onych odcinkach kolejowych, Rzecznik nadal otrzymuje sygna∏y o narastajàcej liczbie kradzie˝y i rozbojów w pociàgach. Niepokój budzi zw∏aszcza brak dostatecznej ochrony pasa˝erów, czego przyk∏adem mo˝e byç tragiczne zdarzenie, w wyniku którego Êmierç ponios∏a m∏oda kobieta wyrzucona z pociàgu. Rzecznik zwróci∏ si´ o poinformowanie o obecnych i projektowanych dzia∏aniach majàcych na celu zwi´kszenie bezpieczeƒstwa podró˝nych, w tym tak˝e o przedstawienie za∏o˝eƒ porozumienia zawartego
w lipcu 2004 r. przez przedstawicieli Policji, PKP, Stra˝y Granicznej i ˚andarmerii Wojskowej808. Zast´pca Komendanta G∏ównego Policji poinformowa∏ Rzecznika, ˝e w 2003 r. na obszarach kolejowych stwierdzono 22.285
przest´pstw oraz 82.061 wykroczeƒ. W dniu 6 lipca 2004 r. pomi´dzy Komendantem G∏ównym Policji, Komendantem G∏ównym Stra˝y Granicznej,
Komendantem G∏ównym ˚andarmerii Wojskowej a Spó∏kà Polskie Koleje
Paƒstwowe S.A. zawarte zosta∏o porozumienie w zakresie strategii zmierzajàcej do poprawy stanu bezpieczeƒstwa na obszarach kolejowych. Dla
zapewnienia w∏aÊciwego poziomu bezpieczeƒstwa w pociàgach pasa˝erskich planuje si´ m.in. uruchomienie bezp∏atnego telefonu interwencyjnego umo˝liwiajàcego pasa˝erom przekazywanie informacji o zdarzeniach
do najbli˝szej jednostki Stra˝y Ochrony Kolei, dalsze organizowanie dzia∏aƒ prewencyjnych i operacyjnych na najbardziej zagro˝onych trasach,
w∏àczenie stra˝y gminnych (miejskich) w zabezpieczenie porzàdku w po-

807

808

W celu poprawienia aktualnego stanu bezpieczeƒstwa pieszych na drogach Policja koncentruje dzia∏ania na nast´pujàcych problemach: 1) nadmierna pr´dkoÊç jazdy, 2) nietrzeêwoÊç uczestników ruchu drogowego, 3) edukacja i podwy˝szenie ÊwiadomoÊci o zagro˝eniach i przepisach prawa wÊród uczestników
ruchu drogowego. Obszarem zagro˝enia, w którym Policja dzia∏a szczególnie
aktywnie, jest te˝ kwestia ujawniania nietrzeêwych uczestników ruchu.
RPO–285444–II/98 z 29.07.2004 r.
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ciàgach podmiejskich, rozszerzenie przez PKP S.A. systemu monitoringu
na dworcach i przystankach o znacznym zagro˝eniu przest´pczoÊcià oraz
instalowanie w wagonach pasa˝erskich ukrytych kamer monitorujàcych
zachowanie osób mogàcych dokonywaç przest´pstw.
4. Rzecznik wystàpi∏ do Komendanta G∏ównego Policji wskazujàc na informacje w mediach oraz sygna∏y od osób pokrzywdzonych, wed∏ug których
przest´pczoÊç pope∏niana wobec ma∏oletnich przybiera niepokojàce rozmiary. Potwierdzajà ten fakt oficjalne statystyki policyjne. Ofiarami rozbojów
sà najcz´Êciej uczniowie szkó∏809. Informacje nap∏ywajàce do Biura Rzecznika wskazujà na brak dostatecznej iloÊci patroli policyjnych w miejscach,
w których najcz´Êciej sà odnotowywane wymuszenia rozbójnicze pope∏niane na szkod´ ma∏oletnich (cz´sto przez ich rówieÊników). Zast´pca Komendanta G∏ównego Policji w dniu 18 listopada 2004 r. poinformowa∏ Rzecznika, ˝e Policja we wspó∏pracy ze Stra˝à Miejskà (Stra˝à Gminnà) organizuje
wspólne patrole szkolne majàce na celu zwi´kszenie bezpieczeƒstwa na terenach nale˝àcych do placówek oÊwiatowych oraz w miejscach, gdzie najcz´Êciej przebywajà dzieci i m∏odzie˝. W 2003 r. wzros∏a liczba przest´pstw
z u˝yciem przemocy wobec nieletnich. W 2004 r. nastàpi∏ dalszy wzrost
liczby zarejestrowanych bójek i pobiç, rozbojów i wymuszeƒ rozbójniczych.
Coraz cz´stszym problemem na terenie placówek oÊwiatowych sà wydarzenia nadzwyczajne, gdy zagro˝one jest bezpieczeƒstwo wi´kszej grupy
uczniów i niezb´dna jest ewakuacja obiektu. Coraz cz´Êciej te˝ na terenie
szko∏y przebywajà uczniowie b´dàcy pod wp∏ywem alkoholu, narkotyków
lub innych Êrodków odurzajàcych. KoniecznoÊç przeciwdzia∏ania negatywnym zjawiskom wÊród nieletnich by∏a wielokrotnie tematem wystàpieƒ Dyrektora Biura S∏u˝by Prewencyjnej KGP do terenowych jednostek Policji.
Pracownicy Komendy G∏ównej wspólnie z przedstawicielami Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej przy MENiS uczestniczyli
w pracach nad opracowaniem procedur post´powania nauczycieli w sytuacjach zagro˝enia dzieci i m∏odzie˝y przest´pczoÊcià oraz demoralizacjà,
a w szczególnoÊci narkomanià, alkoholizmem i prostytucjà. Procedury te sà
istotnym elementem Krajowego Programu Zapobiegania Niedostosowaniu
Spo∏ecznemu i Przest´pczoÊci wÊród Dzieci i M∏odzie˝y.
5. Rzecznik podjà∏ z urz´du spraw´, której przedmiotem by∏o zagro˝enie
przest´pczoÊcià i nasilajàce si´ akty terroru w NDM, a tak˝e zwiàzane
z tym nieskuteczne dzia∏anie ze strony organów Êcigania810. W zwiàzku
z tym Rzecznik zwróci∏ si´ do Prokuratury Rejonowej w tej miejscowoÊci
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o informacj´ o dzia∏aniach jakie podj´to w celu wyjaÊnienia okolicznoÊci
odnoszàcych si´ do zastraszania Êwiadków wyst´pujàcych w sprawach
karnych, toczàcych si´ przeciwko dzia∏ajàcym w mieÊcie przest´pcom oraz
przedstawienie przyczyn zwolnienia z aresztu kilkunastu osób, oskar˝onych o udzia∏ w zorganizowanej grupie przest´pczej, paserstwo i zabójstwa.
Z informacji dla Rzecznika wynika, ˝e na prze∏omie 1999 i 2000 roku odnotowano na terenie powiatu N.D. wzmo˝onà dzia∏alnoÊç grup przest´pczych objawiajàcà si´ mi´dzy innymi w spektakularnym u˝yciu broni palnej oraz materia∏ów wybuchowych. Na skutek dzia∏aƒ organów Êcigania
zdo∏ano zatrzymaç i postawiç w stan oskar˝enia kilkadziesiàt osób, w tym
podejrzanych o pod∏o˝enie bomby w pubie „EB” oraz zabójstwo dwóch osób
w pubie „T”. Do dnia 20 wrzeÊnia 2004 r. (data udzielenia odpowiedzi) mimo zapewnienia ca∏kowitej anonimowoÊci nie zdo∏ano dotrzeç do osób poddawanych presji przez przest´pców. Jak wynika ponadto z odpowiedzi
udzielonej przez Prokuratora Rejonowego w regionie powo∏ano Powiatowà
Komisj´ Bezpieczeƒstwa w sk∏ad której weszli oprócz Prokuratora Rejonowego i Komendanta Powiatowego Policji w NDM równie˝ przedstawiciele
samorzàdów, która realizujàc za∏o˝enia Powiatowego Programu Bezpieczeƒstwa, mi´dzy innymi ma na celu dotarcie do spo∏ecznoÊci lokalnej w celu
prze∏amania oporu przed wspó∏pracà z organami Êcigania. Rzecznik oczekuje na udzielenie odpowiedzi o przyczynach uchylenia Êrodków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania wobec osób stojàcych pod
zarzutami udzia∏u w zorganizowanej grupie przest´pczej, paserstwa i zabójstwa. Odpowiedê ma byç udzielona przez Prokuratur´ Okr´gowà w W.
6. Rzecznik Praw Obywatelskich skierowa∏ wystàpienie do Komendanta Stra˝y Miejskiej m. st. W. w zwiàzku z pojawiajàcymi si´ sygna∏ami
w mediach, ˝e na odprawie przed rozpocz´ciem s∏u˝by prze∏o˝eni funkcjonariuszy SM k∏adà nacisk by ci wypisywali jak najwi´cej mandatów
i wniosków do sàdów grodzkich. Takie naciski mogà powodowaç, i˝ wnioski do sàdu b´dà kierowane za drobne przewinienia a mandaty b´dà wypisywane osobom, które nie pope∏ni∏y wykroczeƒ. Najwi´cej nieprawid∏owoÊci zdarza si´ przy karaniu bezdomnych. JeÊli natomiast funkcjonariusze SM nie wypisujà odpowiedniej liczby mandatów czy wniosków to
nara˝ajà si´ na utrat´ premii811. W zwiàzku z powy˝szym Rzecznik zwróci∏ si´ do Komendanta o odniesienie si´ do tej kwestii i poinformowanie
Rzecznika o swoim stanowisku w tej sprawie812.
811
812

809
810

RPO–486031–II/04 z 28.10.2004 r.
RPO–479765–II/04 z 14.07.2004 r.
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RPO–487566–II/04 z 28.10.2004 r.
Pismem z 6.01.2005 r. Komendant poinformowa∏ Rzecznika, ˝e funkcjonariusze S M nie sà wynagradzani i premiowani za nak∏adanie mandatów oraz
kierowanie wniosków o ukaranie do sàdu.
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7. Rzecznik zwróci∏ si´ do Komendanta G∏ównego Policji w sprawie interwencji podj´tej wskutek zamieszek, jakie mia∏y miejsce podczas Juwenaliów w ¸. U˝ycie broni przez funkcjonariuszy Policji spowodowa∏o
Êmierç dwóch osób; kilkadziesiàt osób zosta∏o rannych813. Zast´pca Komendanta G∏ównego Policji pismem z dnia 1 lipca 2004 r. poinformowa∏
Rzecznika, ˝e w nocy 8 maja 2004 r. w trakcie realizacji zabezpieczenia
Dni Studenta „Juwenalia 2004” w miasteczku akademickim „L” dosz∏o do
zak∏ócenia bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego. W trakcie interwencji
policyjnej, podczas której zosta∏a u˝yta broƒ g∏adkolufowa, wskutek b∏´du Policji zastosowano amunicj´ penetracyjnà. Podczas zdarzeƒ zosta∏o
poszkodowanych 11 osób. SpoÊród hospitalizowanych 2 osoby zmar∏y
w wyniku odniesionych ran postrza∏owych. Komendant G∏ówny Policji zarzàdzi∏ kontrol´ doraênà w Komendzie Wojewódzkiej i Komendzie Miejskiej Policji w ¸. Za brak nadzoru nad podleg∏ymi s∏u˝bami zostali odwo∏ani Komendant Wojewódzki Policji w ¸. oraz Komendant Miejski Policji
w ¸. i jego I Zast´pca. W stosunku do osób odpowiedzialnych za wydanie
niew∏aÊciwej amunicji wszcz´to 5 post´powaƒ dyscyplinarnych. Komendant G∏ówny Policji poleci∏ wszystkim Komendantom Wojewódzkim Policji, Komendantowi Sto∏ecznemu Policji oraz Dowódcy Polskiej Jednostki
Specjalnej Policji UNMIK w K. przeprowadzenie kontroli ewidencjonowania, przechowywania i stanu technicznego broni i amunicji oraz szkoleƒ
w tym zakresie. Ponadto zakazano wydawania policjantom amunicji
penetracyjnej typu Breneka. Komendant G∏ówny Policji poleci∏ wyeliminowaç w trybie natychmiastowym nieprawid∏owoÊci dotyczàce stanu
uzbrojenia lub umiej´tnoÊci i kwalifikacji policjantów wyznaczonych do
pos∏ugiwania si´ bronià lub jej wydawania. W niniejszej sprawie toczy si´
tak˝e post´powanie karne, które jest monitorowane przez Rzecznika.
8. Rzecznik podjà∏ z urz´du spraw´ Êmiertelnego postrzelenia nastolatka i zranienia drugiego podczas wykonywania czynnoÊci s∏u˝bowych
(kontrola drogowa) przez funkcjonariuszy policji w P. W tym celu wystàpi∏
do w∏aÊciwych prokuratorów okr´gowego jak i do Komendanta Wojewódzkiego Policji w P.814. Jak wynika z informacji nades∏anej z Prokuratury
Okr´gowej post´powanie przygotowawcze w tej sprawie nie zosta∏o jeszcze zakoƒczone. Po skompletowaniu materia∏u dowodowego w sprawie tej
zostanie przeprowadzona kompleksowa ekspertyza balistyczna. Zakoƒczenie procesu opiniowania winno nastàpiç do koƒca 2004 r. Rodzaj, kierunek i zakres dalszych czynnoÊci procesowych uzale˝niony b´dzie od

ca∏okszta∏tu pozyskanych w sprawie dowodów i ich oceny w kontekÊcie
ewentualnego sprawstwa i zawinienia osób bioràcych udzia∏ w badanym
zdarzeniu. Z informacji nades∏anej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji wynika, ˝e pomimo ewidentnie widocznych elementów identyfikujàcych policjantów oraz polecenia opuszczenia pojazdu, kierujàcy podjà∏
niebudzàcà wàtpliwoÊci prób´ ucieczki, taranujàc samochód stojàcy za
nim oraz powodujàc bezpoÊrednie zagro˝enie ˝ycia funkcjonariuszy Policji znajdujàcych si´ na drodze jego ucieczki, skutkiem czego policjanci
u˝yli broni s∏u˝bowej. Zachowanie funkcjonariuszy po u˝yciu broni nale˝y – w ocenie Komendanta – uznaç jako zgodne z przepisami tzn. udzielili
pierwszej pomocy poszkodowanym, zabezpieczyli miejsce zdarzenia i powiadomili oficera dy˝urnego. Sprawa ta znajduje si´ w sta∏ym zainteresowaniu Rzecznika.
9. Rzecznik podjà∏ z urz´du spraw´ (na podstawie publikacji prasowej)
dotyczàcà ra˝àcej przewlek∏oÊci, w∏aÊciwej miejscowo, policji w Z w wykonaniu sàdowego nakazu przymusowego doprowadzenia niepoczytalnego
podejrzanego do oddzia∏u w zamkni´tym zak∏adzie psychiatrycznym, co
spowodowa∏o, i˝ przebywajàcy na wolnoÊci ten sam podejrzany ponownie
zosta∏ zatrzymany pod zarzutem pope∏nienia przest´pstwa o charakterze
seksualnym w stosunku do 9 – letniej dziewczynki815. Jak wynika z informacji nades∏anej przez Pierwszego Zast´pc´ Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Z. w sprawie zosta∏o przeprowadzone post´powanie wyjaÊniajàce, w toku, którego stwierdzono, ˝e: 1) bezpoÊredni prze∏o˝eni policjantów
realizujàcych konwoje nie do∏o˝yli nale˝ytych staraƒ zmierzajàcych do
wykonania nakazu; 2) sàd nie zosta∏ powiadomiony o przyczynie nie zrealizowania nakazu doprowadzenia podejrzanego. Wobec funkcjonariuszy
Policji winnych zaniedbaƒ zosta∏y wyciàgni´te konsekwencje s∏u˝bowe.
Komendant Miejski Policji wdro˝y∏ ponadto procedur´ ka˝dorazowego powiadamiania sàdu i prokuratury o przyczynie braku mo˝liwoÊci realizowania poleceƒ wydanych przez te organy.
10. Rzecznik otrzymywa∏ w okresie obj´tym Informacjà sygna∏y (m.in.
z mediów)816, i˝ organy Êcigania w niew∏aÊciwy sposób weryfikujà dane
personalne podawane przez osoby zatrzymywane. Powoduje to, ˝e w przypadku podania przez zatrzymanego danych innej osoby kierowane jest
przeciwko takiej osobie post´powanie karne lub te˝ oskar˝ony jest skazywany nie pod swoim nazwiskiem. Problemem jest równie˝ jak si´ wydaje
niewystarczajàca weryfikacja danych osobowych w trakcie rozprawy

813

815

814

RPO–473478–II/04 z 31.05.2004 r.
RPO–473208–II/04 z 7.05.2004 r.

816

RPO–481036–II/04 z 28.07.2004 r.
RPO–465982–II/04, RPO–490045–II/04.
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przed sàdem. Rozwiàzaniem by∏oby stworzenie sprawnie dzia∏ajàcego
systemu obiegu informacji pomi´dzy organami Êcigania i wymiaru sprawiedliwoÊci.
11. Rzecznik kontynuowa∏ dzia∏ania w sprawie nieprawid∏owoÊci jakie
mia∏y miejsce dniach 26–30 listopada 2002 r. podczas interwencji Policji
i pracowników firm ochrony mienia, w stosunku do osób prowadzàcych
akcj´ protestacyjnà w obronie swoich miejsc pracy przed by∏à Fabrykà
Kabli w O˝. M. Rzecznik skierowa∏ wystàpienie do Prokuratora Krajowego, dotyczàce post´powania przygotowawczego prowadzonego przez
Prokuratur´ Rejonowà w P. W odpowiedzi z dnia 22 grudnia 2004 r. Prokurator Krajowy podzieli∏ uwagi i spostrze˝enia sformu∏owane przez
Rzecznika w tej sprawie. Za poÊrednictwem Prokuratora Apelacyjnego
w Warszawie przekazano polecenie, by Prokurator Rejonowy podjà∏ na
nowo umorzone w tej sprawie Êledztwo i uzupe∏ni∏ je w zakresie wskazanym w piÊmie Rzecznika817.
12. Rzecznik zainteresowa∏ si´ sprawà zainstalowania pods∏uchu
w jednej z krakowskich aptek przez jej w∏aÊciciela, co mog∏o doprowadziç
do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia klientów tej apteki. Rzecznik
obecnie oczekuje na nades∏anie akt sprawy z prokuratury818.
13. Podobnie jak w przypadku sygnalizowanym w pkt. 12 Rzecznik
podjà∏ sygnalizowane w mediach pobicie osoby w podesz∏ym wieku (81
lat) na terenie ogródków dzia∏kowych, w której to sprawie prokuratura
uzna∏a, i˝ brak jest interesu spo∏ecznego do obj´cia Êciganiem z urz´du
przest´pstwa Êciganego z oskar˝enia prywatnego819.

817

818
819

RPO–424604–II/02 z 4.11.2004 r. W wystàpieniu tym Rzecznik wskaza∏ na:
1) nieobj´cie post´powaniem osób podejmujàcych decyzj´ o u˝yciu si∏ Policji
i agencji ochrony mienia w stosunku do pracowników prowadzàcych legalnà
akcj´ protestacyjnà, 2) niedokonanie prawnokarnej analizy zawiadomienia
osób pikietujàcych w zakresie w jakim dotyczy∏o ono kradzie˝y wzgl´dnie
zniszczenia nale˝àcego do nich mienia, 3) brak wystàpienia w trybie art. 27
ustawy o Prokuraturze w sytuacji, gdy w dzia∏aniu nieustalonych policjantów
i pracowników firmy ochrony mienia prokurator dopatrzy∏ si´ przest´pstwa.
RPO–481952–II/04
RPO–482649–II/04

17. Ochrona praw pokrzywdzonych
w post´powaniu karnym
W newralgicznym z punktu widzenia ochrony praw obywateli obszarze
prawa karnego Rzecznik Praw Obywatelskich kontynuowa∏ sygnalizowane w Informacji za 2003 r. przedsi´wzi´cia zmierzajàce do wzmocnienia
pozycji osób pokrzywdzonych.
1. Rzecznik wystàpi∏ do Ministra SprawiedliwoÊci – Prokuratora Generalnego w sprawie umo˝liwienia ofiarom przest´pstw pe∏niejszego dochodzenia swych praw na drodze sàdowej820. Pokrzywdzeni przest´pstwem
zwracajà si´ do Rzecznika o podj´cie dzia∏aƒ w celu umo˝liwienia dochodzenia swoich praw na drodze sàdowej, mi´dzy innymi w sprawach dotyczàcych przest´pstw przeciwko wiarygodnoÊci dokumentów i przeciwko
wymiarowi sprawiedliwoÊci. Rozwa˝enia wymaga, czy sàdy s∏usznie zaw´˝ajà poj´cie pokrzywdzonego, którym zgodnie z art. 49 § 1 Kodeksu post´powania karnego jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne
zosta∏o bezpoÊrednio naruszone lub zagro˝one przez przest´pstwo. Sàdy
niejednokrotnie stwierdzajà, ˝e co prawda ofiara doznaje wymiernych
dolegliwoÊci wskutek pope∏nienia stypizowanego w danym przepisie przest´pstwa, ale jest to zwiàzek poÊredni. Problem zaw´˝enia poj´cia
pokrzywdzonego dotyczy tak˝e post´powania przygotowawczego. Konsekwencjà tego stanu rzeczy dla pokrzywdzonych jest m.in. odmowa przyj´cia Êrodka odwo∏awczego na postanowienie koƒczàce post´powanie wobec uznania, ˝e za˝alenie wnios∏a osoba nieuprawniona. Rzecznik zwróci∏
si´ o rozwa˝enie koniecznoÊci podj´cia dzia∏aƒ, które nie wkraczajàc
w sfer´ orzeczniczej niezawis∏oÊci s´dziowskiej i niezale˝noÊci prokuratorów spowodowa∏yby upowszechnienie si´ najkorzystniejszej dla osób pokrzywdzonych przest´pstwem wyk∏adni art. 49 § 1 Kpk. JeÊli dzia∏ania
takie nie sà mo˝liwie, Rzecznik zwróci∏ si´ o rozwa˝enie potrzeby podj´cia
inicjatywy ustawodawczej zmierzajàcej do nowelizacji tego przepisu
w kierunku umo˝liwiajàcym pokrzywdzonym pe∏niejszà realizacj´ ich
praw. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie SprawiedliwoÊci w piÊmie

820

RPO–445759–II/03 z 3.03.2004 r.
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z dnia 3 czerwca 2004 r. potwierdzi∏, i˝ w pewnych przypadkach interpretacja przepisu art. 49 § 1 Kodeksu post´powania karnego dokonywana przez sàdy mo˝e budziç wàtpliwoÊci, jednak kwestie te pozostajà poza
nadzorem Ministerstwa SprawiedliwoÊci. Od d∏u˝szego czasu daje si´
zaobserwowaç tendencj´ do legislacyjnego umacniania pozycji pokrzywdzonego. Nadal jednak do uzyskania statusu pokrzywdzonego w post´powaniu karnym niezb´dne jest spe∏nienie wymogu bezpoÊrednioÊci
naruszonego lub zagro˝onego dobra, a postanowienie sàdu o odmowie
dopuszczenia osoby do udzia∏u w sprawie w charakterze oskar˝yciela posi∏kowego jest niezaskar˝alne (wyjàtek – art. 56 § 3 Kpk). Zarzuty mogà
byç wówczas podniesione w apelacji od wyroku. Zmiana art. 49 § 1 Kodeksu post´powania karnego poprzez usuni´cie wymogu bezpoÊrednioÊci
spowodowa∏yby komplikacje z ustaleniem kr´gu osób pokrzywdzonych.
Ponadto fakt, ˝e dana osoba nie uzyska∏a statusu pokrzywdzonego
w sprawie karnej nie stoi na przeszkodzie dochodzenia przez nià roszczeƒ
w post´powaniu cywilnym. Powy˝szy problem pozostaje nadal w zainteresowaniu Rzecznika. W szczególnoÊci prawid∏owoÊç dokonywanej przez sàdy interpretacji art. 49 § 1 Kpk b´dzie przedmiotem badaƒ (na wniosek
osób pokrzywdzonych lub z urz´du) pod kàtem istnienia ewentualnych
przes∏anek kasacyjnych opisanych w art. 523 § 1 Kpk.
2. Rzecznik przekaza∏ Ministrowi SprawiedliwoÊci – Prokuratorowi Generalnemu, Ministrowi Spraw Wewn´trznych i Administracji, Komendantowi G∏ównemu Policji opracowanie pt. „Wojewódzka Sieç Pomocy Ofiarom Przest´pstw” zawierajàce baz´ danych organizacji pozarzàdowych
oraz informacje o dzia∏aniach podejmowanych w poszczególnych województwach w celu pomocy osobom pokrzywdzonym przest´pstwem.
Rzecznik wyrazi∏ nadziej´, ˝e przekazany materia∏ pomo˝e w nawiàzaniu
wspó∏pracy na rzecz ofiar przest´pstw przez organizacje pozarzàdowe i instytucje paƒstwowe oraz przyczyni si´ do utworzenia Ogólnopolskiej Sieci
Pomocy Ofiarom Przest´pstw. Ponadto Rzecznik zwróci∏ si´ o przekazanie
szczegó∏owych informacji o aktualnych dzia∏aniach podj´tych na rzecz
ofiar przest´pstw w Polsce, które pos∏u˝à budowie Ogólnopolskiej Sieci
Pomocy Ofiarom Przest´pstw821. Rzecznik realizujàc proÊb´ Komendanta

821

RPO–442077–II/03 z 22.01.2004 r. Zast´pca Komendanta G∏ównego Policji
w odpowiedzi z dnia 2 lutego 2004 r. zapewni∏, ˝e Policja aktywnie w∏àczy si´
w tworzenie Ogólnopolskiej Sieci Pomocy Ofiarom Przest´pstw. Problematyka
pomocy osobom pokrzywdzonym przest´pstwami znajduje si´ w kompetencji
Biura S∏u˝by Prewencji Komendy G∏ównej Policji. W 2001 r. Biuro opracowa∏o
„Policyjny Program Wspomagania Ofiar Przest´pstw”. Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw Wewn´trznych i Administracji pismem z dnia 23 lutego
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G∏ównego Policji przekaza∏ opracowanie pt. „Wojewódzka Sieç Pomocy
Ofiarom Przest´pstw” na elektronicznym noÊniku do praktycznego wykorzystania przez Komendy Wojewódzkie i szko∏y policyjne822. Rzecznik planuje w 2005 r. ponowiç korespondencj´ z Wojewodami i Komendantem
G∏ównym Policji w celu zebrania aktualnych informacji dotyczàcych omawianego problemu.
3. W 2004 r. Rzecznik kontynuowa∏ dzia∏ania majàce na celu stworzenie projektu Krajowego Programu na Rzecz Ofiar Przest´pstw. Praca nad
tym Programem zosta∏a podj´ta na podstawie porozumienia mi´dzy
ówczesnym Ministrem SprawiedliwoÊci Grzegorzem Kurczukiem i Rzecznikiem Praw Obywatelskich823. Polska zwiàzana jest przepisami, które
mówià o godnoÊci, o ochronie prawnej obywatela, o praworzàdnoÊci, czyli
o sprawnym dzia∏aniu prawa, a tak˝e treÊcià Decyzji Ramowej Rady Unii
Europejskiej z dnia 15 marca 2001 roku o pozycji ofiary w post´powaniu
karnym /2001/220/JI/1, która na terenie UE obowiàzuje w swej podstawowej cz´Êci od 22 marca 2002 r. By realizacja tych unormowaƒ by∏a

cd. przypisu ze str. 276
2004 r. poinformowa∏ Rzecznika o dzia∏aniach na rzecz ofiar przest´pstw podejmowanych przez Policj´. Jednym z takich dzia∏aƒ jest procedura interwencji domowej wobec przemocy w rodzinie – „Niebieskie karty”. W wielu jednostkach Policji podj´to decyzj´ o utworzeniu Zespo∏ów ds. Przemocy w Rodzinie
i Dziecka Krzywdzonego, w których mo˝na uzyskaç bezp∏atnà pomoc psychologicznà i prawnà. W odpowiedzi z dnia 24 marca 2004 r. Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie SprawiedliwoÊci poinformowa∏ Rzecznika o tym, ˝e opracowano pilota˝owy program dotyczàcy post´powania z ofiarami przest´pstw z u˝yciem przemocy: osobami zgwa∏conymi i ofiarami przemocy domowej. Realizacj´
programu rozpocz´to w lutym 2004 r. W styczniu 2004 r. powsta∏o Stanowisko do Spraw Ofiar Przest´pstw. Planowane jest tak˝e podj´cie prac nad istniejàcym ju˝ projektem ustawy o paƒstwowym funduszu kompensacyjnym.
Kontynuujàc prace zwiàzane z tworzeniem Ogólnopolskiej (Wojewódzkiej) Sieci
Pomocy na Rzecz Ofiar Przest´pstw Rzecznik wystàpi∏ tak˝e w dniu 22 stycznia 2004 r. do wszystkich Wojewodów z proÊbà o sukcesywne przekazywanie,
w celu upowszechnienia, nowych danych i informacji o dzia∏aniach s∏u˝àcych
ofiarom przest´pstw na danym terenie. Niestety wobec znikomej reakcji (odpowiedzi udzieli∏o czterech Wojewodów), ubieg∏oroczne opracowanie pt.: „Wojewódzka Sieç Pomocy dla Ofiar Przest´pstw”, zawierajàce zbiór danych na temat rodzaju i zakresu pomocy dla ofiar przest´pstw w poszczególnych województwach, nie zosta∏o poszerzone.
822
RPO–442077–II/03 z 3.03.2004 r.
823
Biuro RPO stworzy∏o forum dla dyskusji i pracy zarówno przedstawicieli organizacji pozarzàdowych jak i przedstawicieli resortów istotnych dla realizacji
Programu. Celem, który przyÊwieca tym dzia∏aniom jest identyfikacja warunków s∏u˝àcych zapobieganiu przest´pczoÊci oraz stworzenie takich warunków
dla osób, które pad∏y ofiarà przest´pstwa, aby w tej roli wyst´powa∏y jak najkrócej, i aby jak najszybciej zrealizowaç dzia∏ania prowadzàce do kompensacji
poniesionych przez ofiar´ szkód i krzywd.
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mo˝liwa, Rzecznik podjà∏ si´ diagnozy i przedstawienia analizy stanu zastanego na 15 marca 2004 r. w zakresie realizacji praw ofiar przest´pstw.
Majàc to na uwadze okreÊli∏ cele strategiczne oraz cz´Êç celów szczegó∏owych, cz´Êç konkretnych zadaƒ do wykonania i dzia∏aƒ pozwalajàcych na
wdro˝enie w ˝ycie celów strategicznych, zidentyfikowa∏ obszary wiedzy
w zakresie potrzeb poszczególnych grup ofiar przest´pstw (np. dzieci, kobiet ofiar przemocy domowej), a tak˝e obszary niewiedzy tak w zakresie
tego, co robi si´ dla konkretnej grupy ofiar przest´pstw (np. przest´pstw
kradzie˝y, czy ofiar, które w wypadkach Êmiertelnych utraci∏y swoich bliskich) jak i braku wiedzy, co zrobiç si´ powinno. Na obecnym etapie, program ten z braku konkretnych zobowiàzaƒ uczestniczàcych w nich
przedstawicieli podmiotów administracji rzàdowej nie okreÊli∏ jak dotàd
ani czasu, w jakim zadania te powinny byç wykonane, ani Êrodków jego
finansowania. W obecnym kszta∏cie Program Krajowy jest nadal zaledwie
wersjà roboczà. Program, aby mia∏ szans´ funkcjonowaç w praktyce,
oprócz celów strategicznych, celów szczegó∏owych i konkretnych dzia∏aƒ
do wykonania powinien zawieraç dodatkowo okreÊlenie czasu, w jakim
ka˝de zadanie ma byç wykonane. Musi te˝ wskazywaç êród∏a finansowania lub Êrodki s∏u˝àce do realizacji konkretnego dzia∏ania. Realizujàc
ustalenia ze spotkania 24 czerwca 2004 Rzecznik przekaza∏ projekt Krajowego Programu na Rzecz Ofiar Przest´pstw Ministrowi SprawiedliwoÊci
– Prokuratorowi Generalnemu824.
4. W nawiàzaniu do wystàpienia skierowanego do Ministra SprawiedliwoÊci – Prokuratora Generalnego (pismo z dnia 13 listopada 2003 r.), jak
te˝ stanowiska Prokuratora Krajowego w kwestii stosowania, na podstawie art. 275 § 2 Kpk, wobec podejrzanego (oskar˝onego), Êrodka zapobiegawczego w postaci dozoru policyjnego z równoczesnym zakazem zbli˝ania si´ do pokrzywdzonego – w sprawach dotyczàcych przest´pstw okreÊlonych w art. 207 Kk a tak˝e przeciwko ˝yciu i zdrowiu oraz przeciwko
wolnoÊci seksualnej i obyczajnoÊci – Rzecznik ponownie podzieli∏ si´
uwagami w tej materii825. Mianowicie z opinii wyra˝onych przez organizacje pozarzàdowe wynika, ˝e organy post´powania nie si´gajà cz´sto do
tego instrumentu prawnego. DoÊwiadczenia organizacji pozarzàdowych
potwierdzajà kuratorzy sàdowi. Kuratorzy sàdowi, wskazujàc na swoje
doÊwiadczenia z pracy ze swymi podopiecznymi podnoszà, i˝ pokrzywdzony, w Êwietle obowiàzujàcego prawa, nie dysponuje uprawnieniami, które
gwarantowa∏yby mu nale˝ytà ochron´ w trakcie post´powania przygoto-
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wawczego i sàdowego. W efekcie, wielokrotnie zdarza si´, ˝e to ofiary
przest´pstw sà zmuszone opuÊciç miejsce zamieszkania, szukaç schronienia i diametralnie zmieniaç swojà sytuacj´ ˝yciowà. Zdaniem kuratorów sàdowych, do rozwiàzania tego problemu, mog∏oby przyczyniç si´
wprowadzenie Êrodka zapobiegawczego, polegajàcego na zakazie zbli˝ania
si´ przez podejrzanego (oskar˝onego) o pope∏nienie przest´pstwa do pokrzywdzonego oraz przebywania w mieszkaniu zajmowanym wspólnie
z pokrzywdzonym. Komendant G∏ówny Policji, w piÊmie zawierajàcym odpowiedê na pytanie Rzecznika o doÊwiadczenia funkcjonariuszy Policji
w zakresie stosowania dozoru policyjnego z równoczesnym opisanym wy˝ej zakazem, stwierdzi∏, ˝e Policja podj´∏a stosownà inicjatyw´ ustawodawczà w tym przedmiocie, obejmujàcà tak˝e postulat wprowadzenia
unormowania pozwalajàcego na obligatoryjne eksmitowanie sprawców
przest´pstw przeciwko rodzinie, z wspólnie z pokrzywdzonym zajmowanego mieszkania. Majàc zatem na wzgl´dzie przedstawione dane, a tak˝e
fakt, i˝ Komitet Praw Cz∏owieka, na 2250 posiedzeniu w dniu 4 listopada
2004 r., w wyniku rozpatrzenia piàtego okresowego sprawozdania Polski
z przestrzegania Mi´dzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, sformu∏owa∏ zalecenia, z których wynika, i˝ Paƒstwo Polskie powinno zapewniç dost´pnoÊç, w razie uzasadnionej potrzeby, w∏aÊciwych
Êrodków majàcych zastosowanie w przypadkach przemocy domowej,
obejmujàcych tak˝e zakaz zbli˝ania si´ podejrzanego (oskar˝onego) do
ofiary, Rzecznik zwróci∏ si´ do Ministra SprawiedliwoÊci – Prokuratora
Generalnego o ponowne rozwa˝enie potrzeby nowelizacji art. 275 § 2
Kpk, polegajàcej na dodaniu zapisu stanowiàcego expressis verbis o mo˝liwoÊci wydania przez prokuratora lub sàd postanowienia w powy˝szej
materii, jak i o czasowym opuszczeniu przez podejrzanego (oskar˝onego)
wspólnego z pokrzywdzonym miejsca zamieszkania. W odpowiedzi z dnia
22 grudnia 2004 r. Sekretarz Stanu dzia∏ajàc z upowa˝nienia Ministra
SprawiedliwoÊci, wyrazi∏ poglàd, ˝e nowelizacja przepisu art. 275 § 2 Kpk
we wskazanym kierunku nie wydaje si´ konieczna. W ocenie Ministra
SprawiedliwoÊci przepis ten pozwala zobowiàzaç podejrzanego (oskar˝onego), w ramach dozoru Policji, aby nie zbli˝a∏ si´ do pokrzywdzonego
lub do okreÊlonego miejsca. Podzielono natomiast poglàd Rzecznika, ˝e
organy prowadzàce post´powanie karne w sprawach o przest´pstwo zn´cania si´ nad cz∏onkami rodziny zbyt rzadko si´gajà po Êrodek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji z jednoczesnym zakazem zbli˝ania si´ podejrzanego bàdê oskar˝onego do pokrzywdzonego. Jednak Êrodek ten ma
racj´ bytu jedynie w sytuacji, gdy osoba zn´cajàca si´ oraz jej ofiara nie
zamieszkujà razem we wspólnym mieszkaniu. OdnoÊnie zaÊ do propozy-
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cji wprowadzenia Êrodka zapobiegawczego w postaci nakazu opuszczenia
przez podejrzanego (oskar˝onego) wspólnie zajmowanego z pokrzywdzonym miejsca zamieszkania Sekretarz Stanu wyrazi∏ poglàd, ˝e w post´powaniu karnym czasowe opuszczenie przez podejrzanego (oskar˝onego) lokalu, w którym mieszka razem z pokrzywdzonym, musi s∏u˝yç nadrz´dnemu celowi, jakim jest zabezpieczenie prawid∏owego toku post´powania,
a wyjàtkowo – zapobiegni´cie pope∏nieniu przez podejrzanego (oskar˝onego) nowego ci´˝kiego przest´pstwa. Temu celowi mo˝e s∏u˝yç zastosowanie Êrodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Zatem aktualnie obowiàzujàce przepisy prawa – w ocenie Ministra SprawiedliwoÊci – zapewniajà mo˝liwoÊç odizolowania sprawcy zn´cania si´ od
ofiary. Ponadto Rzecznik zosta∏ poinformowany o tym, ˝e Urzàd Pe∏nomocnika Rzàdu do Spraw Równego Statusu Kobiet i M´˝czyzn we wspó∏pracy z Ministerstwem SprawiedliwoÊci opracowa∏ projekt ustawy o przeciwdzia∏aniu przemocy w rodzinie. Do projektu tej ustawy, z inicjatywy
resortu, wprowadzono przepis kreujàcy nowy Êrodek zapobiegawczy, który móg∏by byç stosowany wobec sprawcy przest´pstwa pope∏nionego
z u˝yciem przemocy lub groêby bezprawnej wobec cz∏onka rodziny. Proponuje si´ mianowicie, aby sàd, stosujàc tymczasowe aresztowanie, móg∏
zastrzec, ˝e Êrodek ten ulegnie zmianie na oddanie pod dozór Policji,
z chwilà z∏o˝enia przez podejrzanego (oskar˝onego), nie póênej ni˝ w wyznaczonym terminie, zobowiàzania do pobytu w okreÊlonym miejscu.
5. Rzecznik ponownie zwróci∏ si´ do Prokuratora Krajowego kontynuujàc dzia∏ania dotyczàce uchybieƒ procesowych pope∏nianych w toku post´powaƒ przygotowawczych, a tak˝e niedostatecznego respektowania
praw pokrzywdzonych826. Analiza akt prokuratorskich sk∏ania do refleksji,
i˝ aktualne pozostajà uwagi, jakie Rzecznik zawar∏ w swoich wystàpieniach z dnia 26 listopada 2002 r. i 11 lutego 2003 r., a których s∏usznoÊç Prokurator Krajowy podzieli∏, odnoszàce si´ do zasadnoÊci postanowieƒ o odmowie wszcz´cia bàdê umorzeniu post´powania przygotowawczego, w g∏ównej mierze w sprawach dotyczàcych niepowodzenia w leczeniu
oraz wypadków drogowych. W 2004 r. Rzecznik wielokrotnie kierowa∏
wystàpienia do Prokuratorów Okr´gowych i Apelacyjnych, w których
przedstawia∏ konkretne uchybienia majàce, istotny wp∏yw na podstaw´
formalno – prawnà wymienionych rozstrzygni´ç. Nale˝y odnotowaç, i˝
w wi´kszoÊci spraw Prokuratorzy wydali polecenie uzupe∏nienia materia∏u dowodowego w trybie art. 327 § 3 Kpk, bàdê podj´cia post´powania
w trybie art. 327 § 1 Kpk. Nadto, konwalidowano czynnoÊci zwiàzane
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z pouczeniem pokrzywdzonego o jego prawach. W jednej ze spraw, która
poczàtkowo by∏a umorzona wobec niestwierdzenia pope∏nienia przest´pstwa, zosta∏ wniesiony akt oskar˝enia827. Do najcz´stszych, sygnalizowanych przez Rzecznika uchybieƒ, w sprawach dotyczàcych szeroko rozumianego niepowodzenia w leczeniu, mo˝na nadal zaliczyç: nieodpowiednià
procesowà weryfikacj´ wniosków sformu∏owanych w opiniach bieg∏ych
lekarzy danych specjalnoÊci, niedokonywanie oceny odpowiedzialnoÊci lekarza przez pryzmat naruszenia regu∏ post´powania wynikajàcych z wiedzy medycznej, niedà˝enie przez prowadzàcego post´powanie przygotowawcze do ustalenia zwiàzku przyczynowego pomi´dzy diagnozà, leczeniem a skutkiem w postaci uszczerbku na zdrowiu lub Êmierci pacjenta828.
W sprawach dotyczàcych wypadków drogowych najpowa˝niejszymi
uchybieniami sà: niepe∏ne bàdê pobie˝ne przes∏uchania Êwiadków, niezabezpieczenie wszystkich dowodów na miejscu zdarzenia, nieprecyzyjne
sporzàdzenie szkicu miejsca wypadku, niedostateczna weryfikacja opinii
bieg∏ych829.
W innej kategorii spraw badanych przez Rzecznika, dotyczàcych, mi´dzy innymi, nieumyÊlnego spowodowania Êmierci830, o czyn z art. 207 § 1
Kk831, art. 231 § 1 Kk832, czy te˝ z zakresu prawa autorskiego833, rozstrzygni´cia koƒczàce post´powanie – w ocenie Rzecznika – by∏y wydane
przedwczeÊnie przed wykonaniem niezb´dnych czynnoÊci procesowych.
Dlatego te˝ Rzecznik zwróci∏ si´ do Prokuratora Krajowego o zaj´cie stanowiska w tej materii.
Pismem z dnia 21 grudnia 2004 r. Prokurator Krajowy poinformowa∏
Rzecznika, ˝e kwestie zwiàzane ze wspó∏pracà z bieg∏ymi, a zatem starannoÊcià wyboru bieg∏ych – zw∏aszcza w toku post´powaƒ dotyczàcych szeroko rozumianego niepowodzenia w leczeniu, odpowiedniego gromadzenia
materia∏u dowodowego przed zasi´gni´ciem opinii, precyzyjnego okreÊlenia zakresu opinii, szczegó∏owego analizowania ich treÊci – sà przedmiotem szkoleƒ prokuratorów oraz spotkaƒ konsultacyjno-instrukta˝owych.
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Z poczynionych przez poszczególnych prokuratorów apelacyjnych analiz
omawianej problematyki wynika, i˝ w poruszonej przez Rzecznika kategorii spraw nadal wyst´pujà pewne uchybienia, sprowadzajàce si´ do
przedwczesnoÊci decyzji merytorycznych, niew∏aÊciwego pouczania stron
o przys∏ugujàcych im uprawnieniach, przewlek∏oÊci post´powania czy
b∏´dnej oceny materia∏u dowodowego, co wskazuje niewàtpliwie na potrzeb´ ciàg∏ego podejmowania dzia∏aƒ w celu wyeliminowania ujawnionych nieprawid∏owoÊci. W oparciu o dane prokuratur apelacyjnych ustalono, i˝ na przestrzeni bie˝àcego roku (w przypadku Prokuratury Apelacyjnej w Gdaƒsku dane te si´ga∏y tak˝e wczeÊniejszych lat) zbadano
w trybie nadzoru s∏u˝bowego w tych prokuraturach jak i prokuraturach
okr´gowych ∏àcznie 117 spraw, w których interwencj´ podejmowa∏o Biuro Rzecznika. W 63 spoÊród badanych spraw dostrze˝ono potrzeb´ podj´cia stosownych dzia∏aƒ w trybie nadzoru s∏u˝bowego, zmierzajàcych do
uzupe∏nienia materia∏u dowodowego, wzgl´dnie podj´cia na nowo prawomocnie umorzonych post´powaƒ bàdê zakoƒczonych postanowieniem
o odmowie wszcz´cia post´powania przygotowawczego lub te˝ – przy
uznaniu decyzji merytorycznej za s∏usznà – wytkni´to stwierdzone podczas badania akt uchybienia natury formalnej, niemajàce wp∏ywu na
treÊç rozstrzygni´cia. W Êwietle poczynionych ustaleƒ – w ocenie Prokuratora Krajowego – uznaç nale˝y, i˝ skala pope∏nianych przez prokuratorów b∏´dów jest znikoma w stosunku do ogólnej liczby prowadzonych post´powaƒ (1.667.556 w 2003 r.), aczkolwiek nie oznacza to lekcewa˝enia
wyst´pujàcych problemów jak równie˝ nie zwalnia prokuratorów od obowiàzku starannego wykonywania ustawowych zadaƒ.
Zdaniem Rzecznika skala opisanych wy˝ej uchybieƒ pope∏nianych
w toku post´powaƒ przygotowawczych przez prokuratorów nie mo˝e byç
uznana za znikomà. Âwiadczyç mo˝e o tym iloÊç wniosków wp∏ywajàcych
do Biura Rzecznika w tej kategorii spraw oraz rodzaj stwierdzonych
uchybieƒ. Nale˝y podkreÊliç, i˝ badanie spraw prokuratorskich przez
Rzecznika (z powodów obiektywnych) ma charakter wycinkowy i nie obejmuje ca∏oÊci problemu.

18. Wykonywanie kar i Êrodków karnych
A. Podstawowe problemy systemu penitencjarnego
Przeprowadzone wiosnà 2004 r. zbiorowe protesty g∏odowe wi´êniów
przebywajàcych w kilku du˝ych zak∏adach karnych dla recydywistów
zwróci∏y uwag´ spo∏eczeƒstwa na problemy, z którymi boryka si´ system
penitencjarny, ale te˝ ca∏y wymiar sprawiedliwoÊci w Polsce. Wiele czynników wskazywa∏o bowiem, ˝e w ostatnich latach pog∏´bia si´ dysfunkcjonalnoÊç systemu wykonania kar i Êrodków karnych. Od 2000 r. utrzymywa∏o si´ stale przekroczenie dopuszczalnej pojemnoÊci aresztów Êledczych i zak∏adów karnych, które kszta∏tuje si´ na poziomie 16-19%. Naruszona zosta∏a obowiàzujàca w Polsce na mocy art. 110 Kodeksu karnego wykonawczego (Kkw) norma 3 m2 powierzchni mieszkalnej dla jednego
osadzonego oraz od∏o˝ono w czasie realizacj´ zalecenia Europejskiego Komitetu Zapobiegania Torturom, aby norma ta wynosi∏a 4 m2. Przepe∏nienie jednostek penitencjarnych sta∏o si´ êród∏em naruszeƒ praw osób pozbawionych wolnoÊci834. Bardzo negatywne skutki wywo∏ywa∏a równie˝
bezczynnoÊç skazanych. W tych warunkach trudno by∏o zapobiegaç ich
demoralizacji oraz prowadziç resocjalizacj´. JednoczeÊnie z ró˝nych przyczyn, w tym zw∏aszcza z powodu uchylania si´ skazanych od odbycia kary oraz odroczenia jej wykonania przez sàdy, du˝a liczba kar pozbawienia
wolnoÊci nie podlega∏a wykonaniu835. Pomimo pewnej poprawy w ostatnich latach, nadal zastrze˝enia budzi∏ sposób wykonania kar nieizolacyjnych, w szczególnoÊci tych o charakterze probacyjnym. Kara ograniczenia wolnoÊci oraz okres próby stosowany przy warunkowym umorzeniu

834

835

Szeroko o skutkach przeludnienia aresztów Êledczych i zak∏adów karnych
w Informacjach RPO za 2001 r. s. 89 i n., za 2002 r., s. 198 i n. i za 2003 r. s.
269 i n.
Wed∏ug stanu na 30.11.2004 r. na wykonanie oczekiwa∏o 34.598 kar pozbawienia wolnoÊci dotyczàcych 31.017 osób. Z tej liczby 27.605 osobom up∏ynà∏
termin stawienia si´ do odbycia kary. Zjawisko to wykazywa∏o wyraênà tendencj´ wzrostowà. Wed∏ug stanu na 30.11.2004 r. – liczba osadzonych
w aresztach Êledczych i zak∏adach karnych wynios∏a 80.709 osób i przekroczy∏a w skali kraju o 16,2% dopuszczalnà pojemnoÊç jednostek penitencjarnych.
Zaludnienie aresztów Êledczych wynosi∏o w tym czasie 112,4%, a zak∏adów
karnych 118,4%. A˝ w 29 jednostkach przeludnienie kszta∏towa∏o si´ na poziomie 30% i wi´cej.
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post´powania karnego, warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolnoÊci oraz warunkowym przedterminowym zwolnieniu nie mog∏y staç si´ bardziej efektywne poniewa˝: 1) brakowa∏o konsekwentnego
przeciwdzia∏ania uchylaniu si´ skazanych od wykonania kary i na∏o˝onych na nich obowiàzków836, 2) na potrzeby wykonywania kar nie wystarcza∏o miejsc pracy, Êrodków opieki socjalnej, lecznictwa odwykowego
i terapii, 3) zbyt ma∏e by∏o zaanga˝owanie w proces wykonywania kar
wolnoÊciowych instytucji paƒstwowych i samorzàdowych, a jednoczeÊnie
brakowa∏o szerokiego udzia∏u w tym procesie czynnika spo∏ecznego, to
jest: stowarzyszeƒ, fundacji i innych organizacji pozarzàdowych, koÊcio∏ów, zwiàzków wyznaniowych czy osób godnych zaufania. Tak˝e obsada
etatowa kuratorów zawodowych dla doros∏ych nie by∏a dostosowana do
rozmiarów i charakteru na∏o˝onych na nich zadaƒ. Problemu tego nie
rozwiàza∏o utworzenie w ostatnich dwóch latach kilkuset nowych stanowisk kuratorskich. JednoczeÊnie brakowa∏o w∏aÊciwie skonstruowanych
– realnych limitów obcià˝enia zadaniami kuratora zawodowego oraz systematycznego doposa˝enia sàdów w etaty kuratorów zawodowych.

B. Zatrudnienie skazanych
Problem ten by∏, obok przeludnienia zak∏adów karnych i aresztów
Êledczych, szczególnie dolegliwy dla polskiego wi´ziennictwa. Rzecznik
proponowa∏ m.in.: ustalenie w odpowiedniej wysokoÊci sk∏adki na ubezpieczenie spo∏eczne od dochodu za prac´ skazanych, okreÊlenie w ustawie o zatrudnianiu osób pozbawionych wolnoÊci837 szerszego katalogu
instrumentów ekonomicznych w postaci zwolnieƒ i preferencji dla podmiotów zatrudniajàcych, czy te˝ powierzanie instytucjom lub organizacjom wykonywania okreÊlonych zadaƒ w zakresie tworzenia miejsc pracy
dla skazanych. Dobrym rozwiàzaniem by∏oby te˝ zorganizowanie obiegu
zamkni´tego wewnàtrz wi´ziennictwa dla towarów i us∏ug oferowanych
przez przywi´zienne zak∏ady pracy. Przedstawione przez Rzecznika propozycje nie znalaz∏y dotychczas w∏aÊciwego zastosowania, natomiast
w wyniku nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego838 ustalono od
1 wrzeÊnia 2003 r. wysokoÊç wynagrodzenia przys∏ugujàcego skazanemu zatrudnionemu w pe∏nym wymiarze czasu pracy na poziomie zapew-

836

837
838

Wg danych Ministerstwa SprawiedliwoÊci w dniu 31.01.2004 r. blisko po∏owa
kar ograniczenia wolnoÊci oraz jedna trzecia prac spo∏ecznie u˝ytecznych nie
by∏a z ró˝nych przyczyn wykonywana. Dominowa∏o przede wszystkim uchylanie si´ skazanych od odbycia kary.
Dz.U. z 1997 r. Nr 123, poz. 777 ze zm.
Dz.U. Nr 142, poz. 1380.
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niajàcym osiàgni´cie co najmniej po∏owy minimalnego wynagrodzenia
okreÊlonego na podstawie odr´bnych przepisów (art. 123 § 2 Kkw). JednoczeÊnie w celu utrzymania realnego dochodu z pracy na dotychczasowym poziomie odstàpiono od odprowadzania dochodów bud˝etowych
z wynagrodzenia skazanych, a jego przyznanie uzale˝niono od wykonania pracy, która spe∏nia przyj´te wymogi technologiczne i jakoÊciowe.
WyjÊciu „na zewnàtrz” i poszukiwaniu nowych rynków zbytu przez przywi´zienne zak∏ady pracy mia∏o równie˝ sprzyjaç wy∏àczenie tych podmiotów z procedur i ograniczeƒ przewidzianych w ustawie z 10 czerwca
1994 r. o zamówieniach publicznych839. Tymczasem – zamiast wprowadzania skutecznych instrumentów s∏u˝àcych tworzeniu nowych miejsc
pracy dla skazanych – nast´powa∏a ich likwidacja, która mog∏a spowodowaç dalsze ograniczenie dzia∏alnoÊci produkcyjnej przywi´ziennych
przedsi´biorstw i gospodarstw pomocniczych. Ustawà z 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówieƒ publicznych840 zrezygnowano bowiem z dotychczasowego wy∏àczenia przywi´ziennych przedsi´biorstw i gospodarstw pomocniczych od stosowania ustawowych procedur przy udzielaniu zamówieƒ publicznych, t∏umaczàc to potrzebà dostosowania si´ Polski do dyrektyw Unii Europejskiej. Nie wzi´to jednak pod uwag´, ˝e rezolucja (75)25 Komitetu Ministrów Rady Europy z 1975 r. w sprawie
pracy wi´ziennej nak∏ada na paƒstwa cz∏onkowskie Rady Europy obowiàzki: przyznania pracy wi´ziennej okreÊlonego statusu i nadania jej
pierwszeƒstwa oraz udost´pniania stosownych Êrodków dla wspierania
programów pracy zgodnie z zapotrzebowaniem instytucji. Z kolei Europejskie Regu∏y Wi´zienne z 1987 r. zalecajà, aby wi´êniom zapewniç wystarczajàcà iloÊç pracy po˝ytecznej lub innych zaj´ç celowych (reg.
71.3). Dlatego Rzecznik w wystàpieniu z 7 kwietnia 2004 r.841 zwróci∏ si´
do Premiera o podj´cie przez Rzàd inicjatywy ustawodawczej w celu wy∏àczenia przywi´ziennych przedsi´biorstw i gospodarstw pomocniczych
839

840
841

Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 – art. 6 ust. 3 lit. b) Wymienione regulacje
prawne nie przyczyni∏y si´ jednak do powstrzymania niekorzystnego zjawiska
spadku stanu zatrudnienia odp∏atnego skazanych w przywi´ziennych zak∏adach pracy oraz u kontrahentów pozawi´ziennych. W dniu 31.01.2004 r. odp∏atnà prac´ posiada∏o 9631 skazanych, tj. 15,2% ogó∏u skazanych. W tym
czasie w zak∏adach karnych przebywa∏y 11.393 osoby zobowiàzane do Êwiadczeƒ alimentacyjnych, spoÊród których tylko 3282 (28,8%) pracowa∏y odp∏atnie. Paradoksem polskiego wymiaru sprawiedliwoÊci sta∏a si´ wi´c sytuacja,
kiedy osoby zobowiàzane z mocy wyroku sàdowego do Êwiadczeƒ alimentacyjnych, na skutek braku pracy odp∏atnej przez lata pobytu w zak∏adzie karnym
nie sp∏aca∏y zasàdzonych od nich kwot..
Dz.U. Nr 19, poz. 117.
RPO-322798-VII/04.
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od stosowania cyt. wy˝ej ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieƒ publicznych lub przyj´cia innych rozwiàzaƒ prawnych s∏u˝àcych
rozwojowi zatrudnienia wi´êniów. W odpowiedzi z 12 maja 2004 r. Minister SprawiedliwoÊci stwierdzi∏, ˝e po wejÊciu w ˝ycie 1 wrzeÊnia 2003 r.
nowelizacji Kkw nowe rozwiàzania, a szczególnie przepis art. 123 § 2 obni˝ajàcy minimalne wynagrodzenie za prac´, stworzy∏y szans´ na zwi´kszenie zainteresowania pracodawców tworzeniem miejsc pracy dla skazanych. Efekty wprowadzonych rozwiàzaƒ sà ju˝ widoczne w postaci zauwa˝alnego trendu wzrostowego, zw∏aszcza w zakresie zatrudnienia odp∏atnego.842.

C. Âwiadczenia zdrowotne
1. W 2004 r. tymczasowo aresztowani i skazani zwracali najcz´Êciej
uwag´ na pogarszajàce si´ warunki sanitarne uwi´zienia, trudnoÊci
w dost´pie do lekarzy specjalistów, problemy z otrzymaniem niezb´dnych
Êwiadczeƒ medycznych i odpowiednich leków. Wymienione zarzuty by∏y
na bie˝àco badane przy wspó∏udziale kierowników poszczególnych wi´ziennych zak∏adów opieki zdrowotnej oraz naczelnych lekarzy okr´gowych S∏u˝by Wi´ziennej. W zakresie opieki specjalistycznej, zw∏aszcza
diagnostyki i leczenia schorzeƒ neurologicznych, neurochirurgicznych,
onkologicznych, kardiologicznych i chorób zakaênych (w tym AIDS) wi´zienna s∏u˝ba zdrowia szeroko korzysta∏a z pomocy publicznych zak∏adów opieki zdrowotnej.
2. Charakter skarg na niew∏aÊciwe traktowanie mia∏y wnioski skazanych, w których wskazywano na naruszenie prawa pacjenta spowodowane obligatoryjnà obecnoÊcià funkcjonariusza dzia∏u ochrony zak∏adu
karnego podczas udzielania im Êwiadczeƒ zdrowotnych. Obligatoryjnà
obecnoÊç funkcjonariusza S∏u˝by Wi´ziennej nie wykonujàcego zawodu
medycznego podczas udzielania Êwiadczeƒ zdrowotnych skazanemu odbywajàcemu kar´ w zak∏adzie karnym typu zamkni´tego wprowadzono

842

Minister przyzna∏ jednak, i˝ w ostatnim okresie ustawodawca wprowadzi∏ równolegle szereg zasadniczych zmian w innych aktach prawnych, które mogà
wp∏ynàç na wielkoÊç zatrudnienia osadzonych oraz zniweczyç efekty wspomnianej nowelizacji. Najwa˝niejsze zagro˝enie wià˝e si´ w∏aÊnie z wejÊciem
w ˝ycie ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówieƒ publicznych, która nie zawiera ˝adnych preferencji dla przedsi´biorstw przywi´ziennych w dost´pie do
tych zamówieƒ. Bioràc pod uwag´ powy˝sze uwarunkowania, zdaniem Ministra SprawiedliwoÊci, przedstawiona przez Rzecznika, jako jedna z metod poprawy sytuacji w zakresie zatrudnienia osób przebywajàcych w jednostkach
penitencjarnych, propozycja podj´cia przez Rzàd inicjatywy ustawodawczej
zmierzajàcej do nowelizacji tej ustawy.
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z dniem 1 wrzeÊnia 2003 r. w art. 115 § 7 Kkw843 Ponadto, w razie uzasadnionej potrzeby Êwiadczenie zdrowotne udzielane by∏oby w obecnoÊci
funkcjonariusza nie wykonujàcego zawodu medycznego. O celowoÊci zastosowania takiego rodzaju obecnoÊci w konkretnych przypadkach dotyczàcych skazanych i tymczasowo aresztowanych decydowaç móg∏by kierownik wi´ziennego zak∏adu opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych
wolnoÊci lub na jego wniosek dyrektor zak∏adu karnego lub aresztu Êledczego, a w sytuacjach nag∏ych osoba wykonujàca Êwiadczenie. Przyj´cie
takiego rozwiàzania musia∏oby wiàzaç si´ ze zmianà zarówno § 7 jak i § 8
w art. 115 Kkw844. Dlatego w piÊmie z 25.05.2004 r. Rzecznik zwróci∏ si´
do Ministra SprawiedliwoÊci o podj´cie inicjatywy ustawodawczej majàcej
na celu takà nowelizacj´ wskazanych przepisów art. 115 Kkw, która
ograniczenie prawa osób pozbawionych wolnoÊci do intymnoÊci i poszanowania godnoÊci osobistej podczas badaƒ lekarskich oraz udzielania innych Êwiadczeƒ zdrowotnych zakreÊli do przypadków uzasadnionych koniecznoÊcià zapewnienia bezpieczeƒstwa i porzàdku w zak∏adzie karnym
i areszcie Êledczym. W udzielonej Rzecznikowi odpowiedzi z 17 czerwca
2004 r. Minister SprawiedliwoÊci nie podzieli∏ zapatrywania Rzecznika845.
Rzecznik nie zgodzi∏ si´ z argumentacjà (pisma) i z 20 lipca 2004 r. ponowi∏ wniosek o podj´cie inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany art. 115
§ 7 i 8 Kkw. Stwierdzi∏ przy tym, ˝e prawo pacjenta do intymnoÊci i poszanowania godnoÊci gwarantowane jest nie tylko przez ustaw´ zwyk∏à,
ale wynika wprost z treÊci art. 30, art. 40 oraz art. 41 ust. 4 Konstytucji.
Rzecznik zwróci∏ przy tym uwag´ Ministra SprawiedliwoÊci, ˝e wprowadzone w art. 115 § 7 Kkw ograniczenie prawa skazanych do intymnoÊci
i poszanowania godnoÊci w trakcie korzystania ze Êwiadczeƒ zdrowot-

843

W wyniku nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego dokonanej ustawà
z dnia 24.07.2003 r. o zmianie ustawy Kkw oraz niektórych innych ustaw.
. Analiza wskazanego przepisu, dane zebrane w trakcie wizytacji jednostek
penitencjarnych oraz treÊç wniosków kierowanych do Rzecznika przez osoby
pozbawione wolnoÊci da∏y podstawy do stwierdzenia, i˝ art. 115 § 7 Kkw narusza prawo pacjenta do intymnoÊci i poszanowania jego godnoÊci osobistej
w czasie udzielania Êwiadczeƒ zdrowotnych, o których mowa w art. 19 ust. 1
pkt 4 ustawy z 30.08.1991 r. o zak∏adach opieki zdrowotnej oraz art. 36 ust.
1 ustawy z 5.12.1996 r. o zawodzie lekarza.
845
RPO-393877-VII/04. W odpowiedzi Minister SprawiedliwoÊci stwierdzi∏, ˝e
okreÊlone w art. 31 ust.3 Konstytucji warunki dopuszczalnoÊci ograniczeƒ
w zakresie korzystania z wolnoÊci i praw odnoszà si´ wy∏àcznie do wolnoÊci
i praw konstytucyjnych, nie zaÊ do wolnoÊci i praw gwarantowanych przez
ustaw´ zwyk∏à, takich jak prawo pacjenta do intymnoÊci i poszanowania godnoÊci, czy te˝ prawo do uzyskania Êwiadczenia zdrowotnego przy udziale niezb´dnego personelu medycznego.
844
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nych ma charakter powszechny i obejmuje wszystkie osoby odbywajàce
kar´ pozbawienia wolnoÊci w zak∏adach karnych typu zamkni´tego. Wed∏ug stanu na 31 maja 2004 r. by∏o to ponad 34 tysiàce skazanych.
W tej grupie znajdujà si´ równie˝ sprawcy „drobnych” przest´pstw i wykroczeƒ, którzy nie stwarzajà zagro˝enia dla bezpieczeƒstwa i porzàdku
w zak∏adzie karnym. Opisana powy˝ej problematyka b´dzie przedmiotem
wystàpieƒ Rzecznika w 2005 r.
3. Rzecznik ju˝ w wystàpieniu z 25 listopada 1996 r.846 zwraca∏ si´ do
Ministra SprawiedliwoÊci o podj´cie dzia∏aƒ, które b´dà skutkowa∏y
zmianà w sposobie post´powania wobec sprawców przest´pstw seksualnych, zw∏aszcza poprzez utworzenie w zak∏adach karnych specjalnych
oddzia∏ów dla skazanych za te przest´pstwa w celu obj´cia ich odpowiednimi oddzia∏ywaniami leczniczo-wychowawczymi. Minister w odpowiedzi
z 9 maja 1997 r. nie zaakceptowa∏ tej propozycji uzasadniajàc swoje stanowisko brakiem motywacji skazanych do zmiany zachowaƒ i leczenia,
wysokimi kosztami takiego przedsi´wzi´cia, a tak˝e zagro˝eniem swoistà
stygmatyzacjà skazanych zgromadzonych w wyodr´bnionych oddzia∏ach.
Od tego czasu zarówno Ministerstwo SprawiedliwoÊci, jak i Centralny Zarzàd S∏u˝by Wi´ziennej, nie zrobi∏y nic w tym zakresie847. Zagro˝enia, jakie stwarzajà dewianci seksualni, równie˝ w Polsce wymagajà pilnego
rozwiàzania, polegajàcego na wprowadzeniu do ustawodawstwa karnego
dodatkowych przepisów, a tak˝e zmiany stosowanej wobec nich polityki
penitencjarnej. Dlatego w wystàpieniu z 7 kwietnia 2004 r.848. Rzecznik
zwróci∏ si´ do Ministra SprawiedliwoÊci o podj´cie dzia∏aƒ, które b´dà
skutkowa∏y zmianami w sposobie post´powania wobec sprawców przest´pstw seksualnych. W odpowiedzi z 6 maja 2004 r. Minister SprawiedliwoÊci nie zgodzi∏ si´, ˝e od maja 1997 r. zarówno Ministerstwo SprawiedliwoÊci, jak i Centralny Zarzàd S∏u˝by Wi´ziennej nie podj´∏y ˝adnych dzia∏aƒ, które skutkowa∏yby zmianà w sposobie post´powania wo846
847

848

RPO-230517-VII/96.
Bez reakcji pozostawiono tak˝e Rekomendacje sformu∏owane przez uczestników seminarium zorganizowanego w 2000 r. przez wi´ziennictwo okr´gu Êlàskiego z udzia∏em przedstawicieli wi´ziennictwa Republiki Czeskiej, które
poÊwi´cono oddzia∏ywaniom na przest´pców seksualnych w warunkach wi´ziennych.
RPO-230517-VII/04. W ocenie Rzecznika przepisy Kodeksu karnego nie dopuszczajà obecnie mo˝liwoÊci orzekania przez sàd wobec dewiantów seksualnych po odbyciu przez nich kary pozbawienia wolnoÊci umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym lub w innym zak∏adzie opieki zdrowotnej oraz leczenia ambulatoryjnego. Wprowadzenie do Kodeksu karnego zaproponowanych w wystàpieniu przepisów zmienionego art. 93 i art. 95a (w dwóch wariantach) wype∏ni∏oby luk´ w tym zakresie.

Wykonywanie kar i Êrodków karnych

289

bec sprawców przest´pstw seksualnych849. Minister SprawiedliwoÊci poinformowa∏ Rzecznika, ˝e majàc ÊwiadomoÊç wyst´pujàcych problemów,
rzàd rozwa˝a w szczególnoÊci wprowadzenie do Kk nowego Êrodka karnego, polegajàcego na obligatoryjnym poddaniu osoby skazanej za „pedofili´” odpowiedniej terapii.

D. Traktowanie osób pozbawionych wolnoÊci
1. Pomimo wyst´pujàcego przeludnienia, tylko w niektórych jednostkach penitencjarnych pracownicy Biura Rzecznika zetkn´li si´ z przypadkami wrogoÊci osadzonych w stosunku do S∏u˝by Wi´ziennej. Dotyczy∏y one najcz´Êciej okolicznoÊci podejmowanych wobec osadzonych
decyzji o ukaraniu dyscyplinarnym, zastosowaniu si∏y fizycznej i Êrodków przymusu bezpoÊredniego, zaliczenia do grupy wi´êniów niebezpiecznych i wymagajàcych wzmo˝onego oddzia∏ywania ochronnego oraz
stosowania rygorów wynikajàcych z takiego zaliczenia, z∏ego odnoszenia
si´ oddzia∏owych lub wychowawców, utrudnieƒ w skierowaniu do nauczania, niesprawiedliwego opiniowania, dyskryminowania w zakresie
zatrudnienia, udzielania przepustek i wyst´powania z wnioskiem o warunkowe zwolnienie, niew∏aÊciwego post´powania z depozytami i paczkami osadzonych, uchybieƒ przy kontroli cel. WÊród rozpatrzonych
skarg na niew∏aÊciwe traktowanie za s∏uszne albo cz´Êciowo s∏uszne
uznano (podobnie jak w 2003 r.) 5% spraw. Dotyczy∏y one najcz´Êciej
uchybieƒ polegajàcych na zagubieniu depozytu, skróceniu czasu trwania spaceru, niew∏aÊciwym traktowaniu skazanego lub jego rodziny
w czasie widzenia.
2. Wi´kszoÊç skarg, jakie osoby pozbawione wolnoÊci kierujà do
Rzecznika na pobicie przez funkcjonariuszy S∏u˝by Wi´ziennej, wià˝e si´
z u˝yciem Êrodków przymusu bezpoÊredniego850. W 2004 r. niepokój
Rzecznika zwiàzany ze stosowaniem Êrodków przymusu bezpoÊredniego
przez S∏u˝b´ Wi´ziennà – budzi∏a zarówno utrzymujàca si´ (pomimo sàdowej i prokuratorskiej kontroli) znaczna liczba skarg, jakie wp∏ywajà
w tym przedmiocie do Biura RPO, jak i nag∏oÊnione przez Êrodki masowego przekazu i nie wyjaÊnione w∏aÊciwie opinii publicznej przypadki po-

849

850

Z odpowiedzi wynika, ˝e w 1997 r. na zlecenie Dyrektora Generalnego SW, wykonane zosta∏y ekspertyzy: seksuologiczna i psychologiczna, dotyczàce sprawców przest´pstw seksualnych oraz mo˝liwoÊci oddzia∏ywaƒ terapeutycznych
w warunkach izolacji wi´ziennej.
W latach 2000–2003 wp∏ywa∏o corocznie do Biura RPO na pobicie przez funkcjonariuszy SW od 50 do 64 skarg; w 2004 r. – 45.
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bicia wi´êniów przez funkcjonariuszy SW851. W oparciu o przeprowadzone
w ca∏ym kraju badania sonda˝owe, ju˝ w wystàpieniu z 1 czerwca
2000 r.852 Rzecznik zwraca∏ si´ do Ministra SprawiedliwoÊci o podj´cie
inicjatywy legislacyjnej w celu zmiany przepisów w sprawie stosowania
Êrodków przymusu bezpoÊredniego przez funkcjonariuszy S∏u˝by Wi´ziennej oraz o ustosunkowanie si´ do jego wniosków dotyczàcych kierunków dalszego doskonalenia praktyki w tym zakresie. W odpowiedzi
z 6 lipca 2000 r. Minister dlatego z 3 marca 2004 r.853 Rzecznik ponowi∏
swój wniosek. Poprosi∏ równie˝ o odniesienie si´ do przypadków pobicia
wi´êniów przez funkcjonariuszy SW, które zosta∏y opisane w prasie W odpowiedzi z 1 kwietnia 2004 r. Minister SprawiedliwoÊci stwierdzi∏, ˝e
przepisy kompleksowo okreÊlajà rodzaje Êrodków przymusu oraz sposób,
jak te˝ sytuacje, w których mo˝na je stosowaç. Dlatego dalszego uszczegó∏owiania tych przepisów nale˝y dokonywaç bardzo ostro˝nie, tak aby
zachowaç równowag´ pomi´dzy koniecznoÊcià zagwarantowania maksymalnej ochrony praw osób pozbawionych wolnoÊci a mo˝liwoÊcià stosowania Êrodków przymusu przez funkcjonariuszy SW854.
851

852

853
854

Np. teksty: D. Cychola i J. ¸uckiego w. „Nie” Nr 8 z 19.02.2004 r., s. 4; M. Kowalskiego i J. Kowalskiego: „Âmierç w izolatce”, „Gazeta Wyborcza” Nr 44
z 21.02.2004 r., s. 1 i 3.
RPO-316163-VII/00. W ocenie Rzecznika, w pierwszej kolejnoÊci zmiany wymaga∏y przepisy rozporzàdzenia Rady Ministrów z 20.11.1996 r. w sprawie szczegó∏owych warunków stosowania Êrodków przymusu bezpoÊredniego oraz u˝ycia broni
palnej lub psa s∏u˝bowego przez funkcjonariuszy m.in. w kierunku: 1) szczegó∏owego okreÊlenia wzorcowych sposobów u˝ycia ka˝dego z dozwolonych przez ustaw´ Êrodków przymusu. W ten sposób zosta∏oby tak˝e spe∏nione jedno z zaleceƒ
zawartych w Europejskich Regu∏ach Wi´ziennych (regu∏a 40); 2) na∏o˝enia na dyrektora jednostki penitencjarnej obowiàzku zawiadomienia zwierzchniego organu
administracji, jakim jest dyrektor okr´gowy SW, o przypadkach zastosowania
Êrodków przymusu (zgodnie z zaleceniem zawartym w regule 39 Europejskich Regu∏ Wi´ziennych); 3) okreÊlenia programu wyszkolenia, zarówno teoretycznego,
jak i praktycznego, funkcjonariuszy SW w dziedzinie zgodnego z prawem stosowania Êrodków przymusu bezpoÊredniego oraz udzielania osobom pozbawionym wolnoÊci pierwszej pomocy; w∏àczenia do takiego programu szkoleƒ majàcych na celu
nabycie umiej´tnoÊci stosowania perswazji w rozmowach z osadzonymi; 4) rozwa˝enia – w oparciu o dotychczasowe doÊwiadczenia praktyki – mo˝liwoÊci zrezygnowania ze stosowania przez S∏u˝b´ Wi´ziennà najbardziej drastycznego Êrodka,
jakim jest trzycz´Êciowy pas obezw∏adniajàcy (wi´kszoÊç jednostek penitencjarnych, w tym du˝e zak∏ady karne i areszty Êledcze obywajà si´ bez niego); 5) wprowadzenia obowiàzku telewizyjnego monitorowania i rejestracji umieszczenia i pobytu osadzonego w celi zabezpieczajàcej
RPO-316163-VII/04.
W polemicznej odpowiedzi stwierdzono, ˝e dla wyeliminowania nieprawid∏owoÊci zwiàzanych ze stosowania Êrodków przymusu bezpoÊredniego kierownictwo
SW podejmuje szereg przedsi´wzi´ç, których celem jest doskonalenie technik
interwencyjnych.
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3. W swoim wystàpieniu do Ministra SprawiedliwoÊci z 19 listopada
1998 r.855 Rzecznik zakwestionowa∏ okreÊlone w § 28 ust. 3 obowiàzujàcego wówczas Regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolnoÊci szerokie i nie odnoszone wprost do potrzeb indywidualnego traktowania
skazanych uprawnienie administracji zak∏adów karnych do dokonywania
w obecnoÊci skazanego kontroli zawartoÊci korespondencji prowadzonej
przez niego z adwokatem (art. 8 § 3 Kkw), organami paƒstwowymi i samorzàdowymi oraz z Rzecznikiem Praw Obywatelskich (art. 102 pkt 11
Kkw), a tak˝e skarg kierowanych do organów powo∏anych na podstawie
ratyfikowanych przez Polsk´ umów mi´dzynarodowych dotyczàcych
ochrony praw cz∏owieka (art. 103 § 1 Kkw). Minister SprawiedliwoÊci nie
podzieli∏ wówczas wàtpliwoÊci Rzecznika. W wyniku wprowadzonej
z dniem 1 wrzeÊnia 2003 r. nowelizacji dosz∏o jednak do cz´Êciowego
uwzgl´dnienia wystàpienia Rzecznika. Nadal jednak by∏y wyra˝one
w skargach zarzuty skazanych, ˝e administracja zak∏adu karnego mog∏a
nie tylko sprawdzaç zawartoÊç korespondencji, lecz równie˝ bez przeszkód zapoznawaç si´ z jej treÊcià. Chocia˝ z informacji uzyskanych
z Centralnego Zarzàdu SW wynika∏o, ˝e zaleca∏ on dokonywanie kontroli
zawartoÊci korespondencji w obecnoÊci skazanego, to jednak nie mo˝na
by∏o tego rodzaju deklaracji uznaç jako wystarczajàcej. Dlatego Rzecznik
w piÊmie z 22 stycznia 2004 r.856 wniós∏ o podj´cie inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany treÊci art. 242 § 6 Kkw, która spowoduje, ˝e w zak∏adzie karnym typu zamkni´tego nadzór nad korespondencjà nie podlegajàcà cenzurze administracji zak∏adu karnego b´dzie wykonywany
w jednolity sposób, tj. taki, który przyj´to w art. 8 § 3 tego Kodeksu dla
nadzoru nad korespondencjà skazanego z obroƒcà. W odpowiedzi z 23
marca 2004 r. Minister SprawiedliwoÊci w ca∏oÊci podzieli∏ podniesionà
przez Rzecznika argumentacj´. Pomimo tego zapewnienia, analizowane
przepisy Kkw nie zosta∏y zmienione.
4. W ostatnim okresie 2004 r. do Rzecznika ponownie wp∏ywa∏y skargi
od osób pozbawionych wolnoÊci, w których podnosi∏y one nieprawid∏owoÊci w zakresie przesy∏ania im korespondencji przez sàdy i prokuratury.
Osoby te poda∏y, ˝e kierowana do nich korespondencja przesy∏ana jest
w sposób umo˝liwiajàcy zapoznanie si´ z jej treÊcià przez osoby nieuprawnione: w niezamkni´tych, niezaadresowanych kopertach lub bez
kopert, w zbiorczej kopercie adresowanej do dyrektora zak∏adu karnego.
Problem ten Rzecznik podejmowa∏ ju˝ wczeÊniej w skierowanym do Mini-
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RPO-291385-VII/98
RPO-336897-VII/00.
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stra SprawiedliwoÊci wystàpieniu z 5.11.2003 r. W udzielonej odpowiedzi
uzyska∏ wówczas zapewnienie, ˝e zosta∏y podj´te dzia∏ania w celu zapobie˝enia wyst´powaniu tego rodzaju uchybieƒ w przysz∏oÊci. W piÊmie
z 21 grudnia 2004 r.857 Rzecznik ponownie zwróci∏ si´ do Ministra SprawiedliwoÊci o zintensyfikowanie dzia∏aƒ majàcych na celu wyeliminowanie nieprawid∏owoÊci w praktyce post´powania z korespondencjà kierowanà do osób pozbawionych wolnoÊci przez organy prokuratury i sàdy.
5. Przedmiotem zainteresowania Biura RPO by∏ równie˝ stan prowadzonych przez sàdy post´powaƒ karnych w sprawach przeciwko funkcjonariuszom S∏u˝by Wi´ziennej o pobicie po buntach w 1989 r. wi´êniów przebywajàcych w Zak∏adzie Karnym w Czarnem i w innych jednostkach penitencjarnych. Otrzymane w tej sprawie od Prezesa Sàdu Rejonowego w Cz∏uchowie informacje wzbudzi∏y zaniepokojenie Rzecznika. Ich treÊç wskazywa∏a
bowiem na d∏ugotrwa∏à przewlek∏oÊç i inne nieprawid∏owoÊci w sposobie
prowadzenia post´powaƒ karnych, a tak˝e na brak sprawowania nad nimi
w∏aÊciwego nadzoru ze strony organów prokuratury i sàdów. Budzi∏y równie˝ wàtpliwoÊci podj´te decyzje o umorzeniu post´powaƒ karnych z uwagi
na znikomy stopieƒ spo∏ecznego niebezpieczeƒstwa czynów858.
857
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RPO-385002-VII/01.
RPO-488324-VII/04. Jak wynika∏o z dokonanych ustaleƒ, post´powania karne
przeciwko funkcjonariuszom S∏u˝by Wi´ziennej o pobicie wi´êniów i stosowanie tzw. Êcie˝ek zdrowia zosta∏y wszcz´te na poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych,
obejmujàc zarzuty z art. 158 i 159 Kodeksu karnego z 1969 r. W dniu
22.03.1993 r. w sprawach tych wp∏ynà∏ do Sàdu Rejonowego w Cz∏uchowie
akt oskar˝enia skierowany wobec 44 funkcjonariuszy S∏u˝by Wi´ziennej.
W analizowanym post´powaniu zapad∏y dotychczas nast´pujàce decyzje: 1) postanowieniem z 5.10.1994 r. umorzono warunkowo post´powanie wobec
5 oskar˝onych, 2) postanowieniem z 9.06.1997 r. umorzono warunkowo post´powanie wobec 20 oskar˝onych z uwagi na znikomy stopieƒ spo∏ecznego niebezpieczeƒstwa czynów, 3) postanowieniem z 9.03.2000 r. umorzono post´powanie wobec jednego oskar˝onego z uwagi na przedawnienie karalnoÊci zarzucanego przest´pstwa, 4) postanowieniami z 21.08.2001 r., 2.10.2003 r.
i 3.06.2004 r. umorzono post´powanie wobec kolejnych 3 oskar˝onych, z uwagi na ich zgon. W listopadzie 2004 r. w sprawie pozosta∏o do osàdzenia
15 oskar˝onych. Budzi∏a zdumienie liczba 2507 Êwiadków zawnioskowanych
w akcie oskar˝enia do bezpoÊredniego przes∏uchania przed sàdem. Do tej pory
przes∏uchano 802 Êwiadków, a do przes∏uchania pozosta∏o 1687 osób. Zdaniem Prezesa Sàdu Rejonowego w Cz∏uchowie, zakres i liczba dowodów, które
zosta∏y do przeprowadzenia w wy˝ej wymienionych sprawach, w praktyce czynià niemo˝liwym ich merytoryczne rozpoznanie przed up∏ywem terminu
przedawnienia karalnoÊci – okreÊlonym na koniec 2004 r. Dlatego Rzecznik
w piÊmie z 21.12.2004 r. wniós∏ do Ministra SprawiedliwoÊci o spowodowanie
zbadania w ramach nadzoru prawid∏owoÊci przeprowadzonych post´powaƒ
karnych w sprawach przeciwko funkcjonariuszom S∏u˝by Wi´ziennej o pobicie
wi´êniów i stosowanie tzw. Êcie˝ek zdrowia oraz o poinformowanie go o podj´tych w tym przedmiocie ustaleniach i sformu∏owanych wnioskach.
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E. Kontakty wi´êniów ze Êwiatem zewn´trznym
1. W wystàpieniu z 17 sierpnia 2004 r. dot. post´powania z korespondencjà urz´dowà tymczasowo aresztowanych Rzecznik zwróci∏ si´ do
Ministra SprawiedliwoÊci o spowodowanie podj´cia inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany treÊci art. 217 a i art. 217 b Kkw859. OkreÊlony
kierunek zmian treÊci art. 217 a i art. 217 b Kkw wymaga∏ równie˝ odpowiedniej zmiany rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci z 13 stycznia
2004 r. w sprawie czynnoÊci administracyjnych zwiàzanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i Êrodków przymusu skutkujàcych pozbawienie wolnoÊci oraz dokumentowania tych czynnoÊci860.
W piÊmie z 16 wrzeÊnia 2004 r. Minister SprawiedliwoÊci przyzna∏, ˝e
przepisy Kodeksu karnego wykonawczego w zakresie kontroli korespondencji osób skazanych i tymczasowo aresztowanych nie zezwalajà na
poddanie cenzurze korespondencji tymczasowo aresztowanego z organami, o których mowa w art. 102 pkt 111 i art. 103 § 1 Kkw. Przepisy dotyczàce kontroli korespondencji skazanego pozbawionego wolnoÊci, na zasadzie art. 209 Kkw majà odpowiednie zastosowanie do korespondencji
tymczasowo aresztowanego. Przepis art. 217a § 1 Kkw nie wprowadza innych rygorów kontroli korespondencji tymczasowo aresztowanego, ni˝
w przypadku skazanego pozbawionego wolnoÊci, a jedynie wskazuje, ˝e
kontrola korespondencji, we wszystkich trzech przewidzianych formach,
jest prowadzona przez organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje. W ocenie Ministra SprawiedliwoÊci, sygnalizowane przypadki cenzurowania korespondencji skazanych pozbawionych wolnoÊci
lub tymczasowo aresztowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz
przypadki opóênienia w dor´czeniu korespondencji, wynikajàce z wykonywania nadzoru nad tà korespondencjà, wskazujà raczej na niew∏aÊciwe
stosowanie przepisów ni˝ na wadliwoÊç obowiàzujàcych zasad kontroli
korespondencji. Sygna∏y te zostanà wykorzystane do poprawienia praktyki w omawianym zakresie. JednoczeÊnie, majàc na wzgl´dzie wyst´pujàce
859
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RPO-480974-VII/04. W wystàpieniu tym wnioskowano o jednoznaczne okreÊlenie, ˝e: 1) spod dzia∏ania art. 217 a § 1 i 2 oraz art. 217 b § 2 Kkw wy∏àczona jest korespondencja tymczasowo aresztowanych z organami, o których mowa w art. 102 pkt 11 i art. 103 § 1 Kkw, 2) korespondencja kierowana przez
tymczasowo aresztowanych do wy˝ej wymienionych organów mo˝e podlegaç
nadzorowi sprawowanemu przez administracj´ aresztu Êledczego w trybie
okreÊlonym w art. 8 § 3 Kkw, 3) administracja aresztu Êledczego na ˝àdanie
organu, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, powiadamia
go z jakimi organami tymczasowo aresztowany prowadzi korespondencj´ urz´dowà i z jakà datà nastàpi∏o jej wys∏anie lub odbiór.
Dz.U. Nr 14, poz. 142.
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trudnoÊci interpretacyjne w obr´bie art. 217a i 217b Kkw Minister zadeklarowa∏, i˝ rozwa˝y potrzeb´ poprawienia redakcji tych przepisów przy
okazji najbli˝szych prac nad nowelizacjà Kodeksu.
2. W skierowanych do Rzecznika wnioskach skazani skar˝yli si´ na
przypadki odmowy przez dyrektorów zak∏adów karnych zezwolenia im na
widzenie z cz∏onkami rodziny. Podj´te w tych sprawach przez pracowników Biura RPO ustalenia wykaza∏y, ˝e administracje niektórych zak∏adów karnych zaw´˝a∏y znaczenie poj´cia „cz∏onka rodziny” tylko do najbli˝szych krewnych i powinowatych (np. okreÊlonych w art. 115 § 11 Kodeksu karnego). Ograniczano tym samym kràg osób, z którymi skazany
móg∏ otrzymaç widzenie bez potrzeby uzyskania zezwolenia dyrektora zak∏adu karnego. Takie dzia∏anie nie znajdowa∏o jednak umocowania
w przepisach Kkw okreÊlajàcych prawo skazanego do utrzymywania wi´zi
z rodzinà (art. 102 pkt 2 i art. 105 § 1). Kodeks przyjà∏ tu bowiem szerokie rozumienie poj´ç „rodzina” i „cz∏onek rodziny” których zakres nie zaw´˝a∏ stopniem pokrewieƒstwa i powinowactwa. W sprawie tej Rzecznik
zwróci∏ si´ do Ministra SprawiedliwoÊci w piÊmie z 3 listopada 2004 r.861
W odpowiedzi z 2 grudnia 2004 r. Minister SprawiedliwoÊci podzieli∏ poglàd Rzecznika.
3. Do Rzecznika wp∏ywa∏y te˝ liczne wnioski osób pozbawionych wolnoÊci, w których skar˝y∏y si´ one na uniemo˝liwienie im przez administracj´
zak∏adu karnego lub aresztu Êledczego uczestnictwa w pogrzebie osoby
najbli˝szej. Z podj´tych przez pracowników Biura RPO ustaleƒ wynika∏o,
˝e niejednokrotnie zarzut ten by∏ uzasadniony a wydana decyzja odmowna
dotyczy∏a najcz´Êciej braku zgody na udzia∏ skar˝àcego w pogrzebie jednego z rodziców. W ocenie Rzecznika pogrzeb osoby najbli˝szej dla skazanego lub tymczasowo aresztowanego jest wypadkiem szczególnie wa˝nym
w rozumieniu art. 141a § 1 Kkw, a jego wystàpienie powinno z zasady
skutkowaç udzieleniem osobie pozbawionej wolnoÊci – na jej wniosek – zezwolenia na opuszczenie jednostki penitencjarnej i udzia∏ w uroczystoÊci
pogrzebowej, choçby pod konwojem funkcjonariusza SW lub w asyÊcie innej osoby godnej zaufania. Taki kierunek post´powania w analizowanej
sprawie przyjà∏ tak˝e w swoich orzeczeniach Europejski Trybuna∏ Praw
Cz∏owieka w Strasburgu. Tak np. w wyroku z 12 listopada 2002 r.
w sprawie P∏oski v. Polska862. Majàc powy˝sze na uwadze, Rzecznik zwróci∏ si´ w wystàpieniu z 13 paêdziernika 2004 r.863 do Dyrektora General-
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RPO-481053-VII/04.
Skarga Nr 26761/95.
RPO-468621-VII/04.
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nego S∏u˝by Wi´ziennej o spowodowanie podj´cia dzia∏aƒ majàcych na celu wyeliminowanie wyst´pujàcych nieprawid∏owoÊci. W odpowiedzi z 5 listopada 2004 r. poinformowano, ˝e w trzech kwarta∏ach 2004 r. udzielono
5548 zezwoleƒ w trybie art. 141a § 1 Kkw. Skorzysta∏o z nich 4690 osadzonych. Z liczby tej 4300 osadzonych opuÊci∏o samodzielnie jednostk´
penitencjarnà, natomiast 390 osadzonych korzysta∏o z zezwolenia pod
konwojem funkcjonariusza SW lub w asyÊcie innej osoby godnej zaufania.
Ogó∏em w 2004 r. osadzeni z∏o˝yli 1546 wniosków o udzieleniem zezwolenia w trybie art. 141a § 1 Kkw, w celu wzi´cia udzia∏u w pogrzebie cz∏onków rodziny. W zdecydowanej wi´kszoÊci byli to skazani (ponad 93%
wnioskodawców). Nieliczne z tych wniosków zosta∏y rozpatrzone negatywnie – zaledwie nieca∏e 14% czyli niespe∏na jeden na osiem. Wnioski osób
tymczasowo aresztowanych rozpatrzono w 93% pozytywnie, negatywnie
rozpatrzono jedynie co 14. Wnioski skazanych w ponad 86% zosta∏y rozpatrzone pozytywnie, jedynie co siódmy wniosek nie zosta∏ uwzgl´dniony.
Z liczby 1546 wniosków, 879 dotyczy∏o wzi´cia udzia∏u w uroczystoÊciach
zwiàzanych z pogrzebem rodzica. Na ogólnà ich liczb´, a˝ ponad 93% zosta∏o rozpatrzonych pozytywnie, jedynie co 15 zosta∏ rozpatrzony odmownie. Wnioski tymczasowo aresztowanych prawie w 75% dotyczy∏y pogrzebów rodzica. Jedynie w czterech przypadkach nie umo˝liwiono im wzi´cia
udzia∏u w uroczystoÊciach pogrzebowych. Ponad 93% wniosków skazanych dotyczàcych wzi´cia udzia∏u w pogrzebie rodzica zosta∏o rozpatrzonych pozytywnie. Dyrektor Generalny SW podzieli∏ poglàd Rzecznika, i˝
uzale˝nianie zgody na udzia∏ osadzonego w pogrzebie osoby bliskiej pod
konwojem funkcjonariuszy SW od pokrycia przez niego lub rodzin´ i kosztów tego konwojowania nie powinno mieç miejsca.

F. Opieka religijna
Majàc na uwadze potrzeb´ poprawy warunków korzystania przez osoby pozbawione wolnoÊci z przys∏ugujàcego im prawa do wykonywania
praktyk religijnych oraz do kontaktu z duchownym swojego wyznania
Rzecznik zwróci∏ si´ w piÊmie z 18 grudnia 2003 r. do Ministra SprawiedliwoÊci o odniesienie si´ do mo˝liwoÊci dalszego rozszerzania zatrudnienia kapelanów wi´ziennych na etatach wi´ziennictwa864. W odpowiedzi
z 23 stycznia 2004 r. Minister SprawiedliwoÊci stwierdzi∏, ˝e w jednostkach penitencjarnych regularnà dzia∏alnoÊç prowadzà przedstawiciele
wielu koÊcio∏ów, zgromadzeƒ, zakony, seminaria i stowarzyszenia o charakterze religijnym. Pozwala to uznaç, ˝e osoby pozbawione wolnoÊci ma864

RPO-458401-VII/03.
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jà w pe∏ni zagwarantowane prawo do wykonywania praktyk religijnych.
Natomiast propozycja zatrudnienia wi´kszej liczby kapelanów zgodnie
z normà zaproponowanà przez Rzecznika, przy niedoetatyzowaniu i wyst´pujàcym w konsekwencji problemem nadgodzin w S∏u˝bie Wi´ziennej,
nie jest aktualnie mo˝liwa do zrealizowania. Na jej wprowadzenie w ˝ycie
nale˝a∏oby przeznaczyç ponad 100 etatów cywilnych. Tymczasem wi´ziennictwo od 1995 r. otrzyma∏o w sumie jedynie 231 nowych etatów cywilnych. Ponadto wymiar etatu dla kapelana powinien – zdaniem Ministra – zale˝eç od faktycznego czasu poÊwi´conego na dzia∏alnoÊç duszpasterskà i pos∏ugi religijne w danym zak∏adzie karnym lub areszcie Êledczym. W dniu 18 lutego 2004 r. odby∏a si´ w Biurze RPO zorganizowana
przez Rzecznika we wspó∏pracy z Naczelnym Kapelanem Wi´ziennictwa
RP konferencja na temat: „Udzia∏ osób duchownych w realizacji sprawiedliwoÊci naprawczej i wykonywaniu kar kryminalnych.

G. Wykonywanie kar nieizolacyjnych.
Problemy kurateli sàdowej
1. W wystàpieniu z 3 grudnia 2003 r. Rzecznik zwróci∏ si´ do Ministra
SprawiedliwoÊci o podj´cie dzia∏aƒ zmierzajàcych do zmiany odpowiednich przepisów Kkw, która wprowadzi do praktyki zasad´ wykonywania
kontroli okresu próby wobec osób, którym sàd warunkowo zawiesi∏ wykonanie kary bez ustanowionego dozoru nad nimi, przez kuratora sàdowego w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce zamieszkania (pobytu) tych
osób865. Nowelizacja przepisów kodeksowych powinna wiàzaç si´ z odpowiednià zmianà rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci z 19 listopada
1987 r. – Regulamin wewn´trznego urz´dowania sàdów powszechnych866.
2. Pismem z 6 stycznia 2004 r. Minister SprawiedliwoÊci odpowiedzia∏
Rzecznikowi na wystàpienie z 9 grudnia 2003 r.867 w sprawie problemów
i nieprawid∏owoÊci w sposobie wykonywania kary ograniczenia wolnoÊci
i pracy spo∏ecznie u˝ytecznej za nieuiszczonà grzywn´ oraz podj´cia dzia∏aƒ zmierzajàcych do poprawy w tym zakresie868. Przyzna∏ on, ˝e statystyka resortu sprawiedliwoÊci potwierdza, co do zasady, wyniki badaƒ
sonda˝owych, przeprowadzonych przez pracowniów Biura RPO. Wynika

865

866

867
868

Wystàpienie to zosta∏o omówione szczegó∏owo w Informacji RPO za 2003 r.,
str. 282.
Dz.U. Nr 38, poz. 218 ze zm. W piÊmie z 22.03.2004 r. Minister SprawiedliwoÊci podzieli∏ zawarte w piÊmie Rzecznika argumenty i p∏ynàce z nich wnioski.
RPO-437520-VII/03.
Szczegó∏owe omówienie wystàpienia zawarto w Informacji RPO za 2003 r., str.
283-286.
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z nich, i˝ niewykonywanie kary ograniczenia wolnoÊci w ca∏ym kraju
z powodu braku zak∏adów pracy, w których kara ta mog∏aby byç wykonywana ma miejsce w przypadku zaledwie 4,8% orzeczeƒ. Podzieli∏ te˝
stanowisko Rzecznika, i˝ wspó∏praca niektórych sàdów z w∏aÊciwymi organami samorzàdu terytorialnego oraz wyznaczonymi przez nie podmiotami zatrudniajàcymi skazanych, nie jest satysfakcjonujàca. Nie sposób
wykluczyç zaniedbaƒ nadzoru nad prawid∏owym wykonywaniem kary
ograniczenia wolnoÊci ze strony sàdu i kuratorów. Zastrze˝enia budzi
tak˝e wykonywanie obowiàzków w tym przedmiocie przez niektóre organy
samorzàdu terytorialnego.869
3. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z 23 marca 2004 r. w sprawie
podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolnoÊci oraz
praca spo∏ecznie u˝yteczna zrezygnowano z dotychczas obowiàzujàcego
uprawnienia zak∏adów, w których jest wykonywana praca skazanych, do
ulgi w podatku dochodowym w wysokoÊci 50% kwoty okreÊlonej w § 11
ust. 1 tego rozporzàdzenia, tj. ustalonej w trybie art. 58 § 3 Kkw. By∏o to
konsekwencjà zmiany art. 58 § 4 Kkw, w którym skreÊlono upowa˝nienie
Rady Ministrów do okreÊlenia takiej ulgi z powodu niezgodnoÊci tego
unormowania z art. 217 Konstytucji. Niestety, to korzystne dla zak∏adów
zatrudniajàcych skazanych uregulowanie do tej pory nie zosta∏o wprowadzone do ustawy. Przeprowadzona w ten sposób likwidacja ulgi w podatku dochodowym wp∏ywa natomiast negatywnie na decyzje podmiotów,
w których jest wykonywana kara ograniczenia wolnoÊci oraz praca spo∏ecznie u˝yteczna870.
4. W ocenie Rzecznika, jednym z przedsi´wzi´ç sprzyjajàcych rozwojowi probacji w Polsce mo˝e byç utworzenie centralnego organu, który b´dzie zajmowa∏ si´ koordynacjà i nadzorem nad wykonaniem kar nieizolacyjnych. Koncepcja powo∏ania takiego organu spotka∏a si´ w ostatnich

869
870

jak wy˝ej.
Na opisane wy˝ej konsekwencje likwidacji ulgi w podatku dochodowym wskazywali przedstawiciele zak∏adów pracy, które zatrudniajà skazanych, w trakcie
zorganizowanego w dniu 26.11.2004 r. pod patronatem Prezydenta Miasta Sto∏ecznego Warszawy oraz Rzecznika seminarium na temat: „Nowe wyzwania polityki karnej i spo∏ecznej. Praca spo∏ecznie u˝yteczna w m.st. Warszawie – stan
aktualny i perspektywy”. Dlatego, majàc na uwadze potrzeb´ tworzenia w∏aÊciwych warunków do wykonywania kar nieizolacyjnych, w pismach z 21.12.
2004 r. Rzecznik zwróci∏ si´ do Ministra SprawiedliwoÊci oraz do Przewodniczàcych: Sejmowej Komisji SprawiedliwoÊci i Praw Cz∏owieka oraz Komisji
Ustawodawstwa i PraworzàdnoÊci Senatu o spowodowanie podj´cia inicjatywy
ustawodawczej, która przywróci podmiotom wykonujàcym kar´ ograniczenia
wolnoÊci oraz prac´ spo∏ecznie u˝ytecznà, prawo do ulgi w podatku dochodowym (RPO-437520-VII/03).
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latach z szerokà akceptacjà ze strony przedstawicieli nauki prawa karnego oraz praktyków uczestniczàcych w wykonywaniu kar kryminalnych
Âwiadczy∏y o tym. m.in. rekomendacje przyj´te w paêdzierniku 2000 r.,
a nast´pnie w grudniu 2003 r. przez uczestników konferencji poÊwi´conych probacyjnym Êrodkom karania, które zorganizowa∏ Senat IV
i V Kadencji, przy udziale Ministra SprawiedliwoÊci i Rzecznika. Dlatego
w piÊmie z 4.02.2004 r. Rzecznik poprosi∏ tego Ministra o odniesienie
si´ do mo˝liwoÊci utworzenia w resorcie organu do spraw probacji, do
którego zadaƒ nale˝eç b´dzie koordynowanie i nadzorowanie wykonania
kar nieizolacyjnych. W odpowiedzi z 3.06.2004 r. Minister SprawiedliwoÊci poinformowa∏ Rzecznika, i˝ z dniem 1.05.2004 r. utworzono w Ministerstwie nowy, specjalistyczny, Departament Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeƒ.

19. Ochrona praw ˝o∏nierzy
i funkcjonariuszy s∏u˝b publicznych
A. Zawodowa s∏u˝ba wojskowa oraz problemy
emerytów i rencistów
Z∏o˝ona i trudna sytuacja kadry, obawiajàcej si´, ˝e utrata mo˝liwoÊci
dalszej s∏u˝by (w zwiàzku z prowadzonà od prawie 15 lat restrukturyzacjà Si∏ Zbrojnych RP) zachwieje egzystencjà ich rodzin (szczególnie w ma∏ych garnizonach, gdzie bezrobocie jest bardzo du˝e), mia∏a istotne znaczenie dla iloÊci skarg kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich,
których autorzy z regu∏y pragn´li zachowaç anonimowoÊç. Nawet podczas
wizyt w jednostkach wojskowych i prowadzonych rozmów czy te˝ spotkaƒ, ˝o∏nierze zwodowi prosili, aby nie ujawniaç ich nazwisk, poniewa˝
obawiajà si´ ró˝norodnych restrykcji ze strony prze∏o˝onych. Powy˝sze
uwarunkowania sprawi∏y, ˝e do Rzecznika zwraca∏y si´ osoby zazwyczaj
skrajnie zdesperowane, nie oczekujàce pomocy ze strony innych instytucji. Istotne znaczenie dla kadry mia∏ fakt wejÊcia w ˝ycie z dniem 1 lipca
2004 r. nowej ustawy o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych871, która
zastàpi∏a obowiàzujàcà od 34 lat zdezaktualizowanà i nieczytelnà wskutek licznych zmian regulacj´872. WejÊciu w ˝ycie nowej ustawy towarzyszy∏o wiele niezadowolenia ze strony kadry, spowodowanego sposobem jej
wprowadzenia. Skargi przesy∏ane do Rzecznika, ˝e brakuje informacji
o planowanych zmianach w przepisach ustawy, potwierdza∏y wizyty
w kolejnych jednostkach wojskowych. Z przeprowadzanych rozmów wynika∏o, i˝ ˝o∏nierze zawodowi nie mieli mo˝liwoÊci wyra˝enia swych opinii
i uwag o tym niezwykle istotnym dla nich akcie prawnym, a przekazywane o tym do MON nie spotka∏y si´ z nale˝ytà reakcjà. Po wizytacjach
w jednostkach Marynarki Wojennej873 oraz w 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej i 16 pu∏ku artylerii w B. (w lutym i maju 2004.)874, w przes∏anych
wystàpieniach ten problem zosta∏ ponownie przedstawiony. Udzielone od-
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Ustawa z 11.09.2003
Ustawa z 30.06.1970
RPO-461339-IX/04 z
RPO-476835-IX/04 z

r. (Dz.U. Nr 179, poz. 1750)
r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55 ze zm.)
20.01.2004 r.
9.06.2004 r.
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powiedzi by∏y podobne do wczeÊniej otrzymanych875 i sprowadza∏y si´ do
negowania podanych faktów z zapewnieniem, i˝ kadra posiada wystarczajàco dobry dost´p do informacji, poniewa˝ zagadnienia te sà szeroko
omawiane w prasie wojskowej i ogólnopolskiej, a tak˝e na stronach internetowych. Zaniepokojenie kadry powi´ksza∏o wydawanie aktów wykonawczych do wymienionej ustawy, bezpoÊrednio przed dniem jej wejÊcia
w ˝ycie. Powodowa∏o to nie tylko niezadowolenie ˝o∏nierzy zawodowych,
ale te˝ nie pozwoli∏o im na ocen´ wprowadzanych przepisów i podj´cie
stosownych decyzji ˝yciowych. Zauwa˝yç nale˝y, i˝ wprowadzona ustawa
zawiera a˝ 56 upowa˝nieƒ do wydania przez naczelne organy administracji rzàdowej, rozporzàdzeƒ wykonawczych, wykonawczych, w tym 38 dla
Ministra Obrony Narodowej, 12 rozporzàdzeƒ dla tego˝ Ministra w porozumieniu z innymi ministrami, 4 rozporzàdzeƒ przez Rad´ Ministrów
oraz po jednym dla Prezesa Rady Ministrów i Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej. WejÊcie w ˝ycie nowej ustawy mia∏o, zdaniem MON, rozwiàzaç
wiele problemów nie tylko kadrowych, ale tak˝e w zakresie ÊciÊle z nimi
powiàzanych spraw uposa˝eniowych. O tym, ˝e tak si´ nie sta∏o i nowe
przepisy nie poprawi∏y sytuacji ˝o∏nierzy zawodowych, Êwiadczy przyk∏adowa skarga, podpisana przez 244 podoficerów i chorà˝ych z garnizonów
Gi˝ycko, Orzysz, Bemowo Piskie i E∏k, skierowana do Rzecznika pod koniec wrzeÊnia 2004 r. Ciàgle podnoszone op∏aty i tak wysokich ju˝ czynszów przez Wojskowà Agencj´ Mieszkaniowà, przy utrzymujàcych si´ na
tym samym poziomie (a cz´sto mniejszym z uwagi na likwidacj´ ró˝norodnych dodatków) uposa˝eniach powodujà, ˝e wymieniona grupa ˝o∏nierzy zawodowych nie jest w stanie zapewniç utrzymania swych najbli˝szych. Dodaç nale˝y, ˝e w garnizonach tych bezrobocie jest bardzo wysokie i zazwyczaj uposa˝enie podoficera czy chorà˝ego nie jest uzupe∏niane
przez pracujàcà ˝on´. Pok∏adane w nowej ustawie nadzieje na popraw´
sytuacji materialnej okaza∏y si´ bezpodstawne, poniewa˝ jak podkreÊlono, podwy˝ki dla nich wynios∏y zaledwie kilkadziesiàt z∏otych. Wiele niezadowolenia wzbudzi∏a likwidacja korpusu chorà˝ych. Spowodowa∏o ona
obni˝enie grup uposa˝enia dla ˝o∏nierzy zawodowych tego korpusu,
a tym samym i wyp∏acanego uposa˝enia. W omawianej sprawie Rzecznik
zwróci∏ si´ do MON o zbadanie podnoszonych zarzutów i zaj´cie wobec
nich stanowiska876. W odpowiedzi podkreÊlono, i˝ znaczna cz´Êç eksponowanych w skardze kwestii jest subiektywna. Sprawy mieszkaniowe,
tak mocno bulwersujàce Êrodowisko wojskowe, sà realizowane na pod-
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stawie znowelizowanej ustawy o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych, która to
zosta∏a opracowana po d∏ugich konsultacjach z ˝o∏nierzami zawodowymi
i jest niejako spe∏nieniem ich oczekiwaƒ w tym zakresie. Wyznaczanie na
ni˝sze ni˝ dotychczas zajmowane, stanowiska s∏u˝bowe spowodowane
jest wejÊciem w ˝ycie nowej ustawy pragmatycznej i koniecznoÊcià
uporzàdkowania zgodnoÊci zajmowanego etatu z posiadanym stopniem
wojskowym. W przepisach obowiàzujàcych do czasu wejÊcia nowej ustawy877, stanowiska s∏u˝bowe w etatach jednostek wojskowych dla chorà˝ych i podoficerów zawodowych nie by∏y przypisane do stopni wojskowych, lecz jedynie do korpusu osobowego, co oznacza∏o du˝à dowolnoÊç
w ich obsadzaniu. WczeÊniejsze rozwiàzania w tym zakresie dopuszcza∏y
mo˝liwoÊç, ˝e podoficerowie i chorà˝owie b´dàcy podw∏adnymi oficerów
m∏odszych otrzymywali wy˝sze od nich uposa˝enie. Obecnie zwi´kszono
uposa˝enie na stanowiskach oficerów w taki sposób, by najni˝sze z nich
przewy˝sza∏o p∏ac´ na najni˝szym stanowisku podoficerskim, co spotka∏o
si´ z niezadowoleniem tej cz´Êci kadry. Wyst´pujàce jeszcze niedociàgni´cia zwiàzane z funkcjonowaniem dodatków wyrównawczych sà na bie˝àco
eliminowane. Podwy˝szenie poziomu ˝ycia, zwiàzane ze zwi´kszeniem
uposa˝eƒ, nie le˝y wy∏àcznie w kompetencjach MON, lecz uzale˝nione
jest od okreÊlenia przez Prezydenta RP wy˝szego wskaênika wielokrotnoÊci tzw. kwoty bazowej. Wszyscy ˝o∏nierze zawodowi, po wejÊciu w ˝ycie
nowych przepisów, musieli byç wyznaczeni na nowe stanowiska s∏u˝bowe. Z uwagi na to, ˝e du˝a iloÊç stanowisk w Si∏ach Zbrojnych zosta∏a
zlikwidowana lub te˝ zmieniona, cz´Êç kadry zosta∏a skierowana do tzw.
rezerwy kadrowej, przez co – jak podnoszà w kierowanych skargach do
Rzecznika – ponieÊli straty finansowe. Pragnàc wyjaÊniç te kwestie, zwrócono si´ do Dyrektora Departamentu Prawnego MON o zbadanie przedstawionych zarzutów i zaj´cie stanowiska w tej sprawie878. Zagadnienie to
b´dzie w najbli˝szym czasie dok∏adnie wyjaÊniane. Podnoszony przez
Rzecznika w ostatnich latach i sygnalizowany w ubieg∏orocznej Informacji879, problem wystawiania Êwiadectw pracy dla zwalnianych ze s∏u˝by
˝o∏nierzy zawodowych (zamiast opinii specjalnych), zosta∏ natomiast korzystnie rozwiàzany w art. 123 nowej ustawy o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych880.
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Informacja RPO za 2003 r., str. 291
RPO-486008-IX/04 z 29.09.2004 r.
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Ustawa z 11.09.2003 r. (Dz.U. Nr 179, poz. 1750)
RPO-488990-IX/04 z 9.11.2004 r.
Informacja RPO za 2003 r., str. 292
Ustawa z dnia 11.09.2003 r. (Dz.U. Nr 179, poz. 1750). Przewiduje ona w art.
123, ˝e ˝o∏nierzowi zawodowemu zwolnionemu ze s∏u˝by wojskowej wydaje si´
niezw∏ocznie Êwiadectwo s∏u˝by. Przyj´te rozwiàzanie powinno u∏atwiç zwalnianej kadrze znalezienie pracy.
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Ju˝ w ubieg∏ym roku, Rzecznik informowa∏ MON o naruszaniu praw
obywatelskich ˝o∏nierzy, polegajàcych g∏ównie na zbyt d∏ugim okresie
czasu rozpatrywania ich spraw i kierowania skarg do organu, na który
skarga jest sk∏adana881. Niestety pomimo zapewnieƒ ze strony Ministra,
i˝ sytuacja taka wi´cej si´ nie powtórzy – w tym zakresie nic si´ nie zmieni∏o. Znaczàca cz´Êç skarg kierowanych przez ˝o∏nierzy zawodowych
w tym roku, dotyczy∏a naruszania obowiàzujàcych przepisów prawa co do
czasu rozpatrywania sk∏adanych za˝aleƒ (trwajàcego niekiedy wiele miesi´cy), jak równie˝ kierowania sk∏adanych za˝aleƒ celem ich zbadania, do
instytucji, na które skargi sà sk∏adane (najcz´Êciej do Dyrektora Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego)882. PodkreÊliç tak˝e nale˝y, ˝e
w wielu sprawach zainteresowani otrzymywali stosowne wyjaÊnienia dopiero po interwencji Rzecznika. Udzielane odpowiedzi, poza niedotrzymywaniem ustawowych terminów, by∏y zazwyczaj bardzo lakoniczne i cz´sto
nie odnosi∏y si´ do meritum skargi. O tym, ˝e stosowane przez MON
praktyki nie sà sporadyczne, Êwiadczy wzrastajàca liczba ˝o∏nierzy zawodowych zwracajàcych si´ z proÊbà o interwencje w tego rodzaju sprawach, a tak˝e odpowiedzi udzielane Rzecznikowi po podj´ciu interwencji.
Nasilenie tego rodzaju skarg nastàpi∏o w drugiej po∏owie 2004 r.883.
W wystàpieniu do MON13 Rzecznik pokreÊli∏, i˝ na podstawie przesy∏anych stwierdziç nale˝y, ˝e takie post´powanie wobec ˝o∏nierzy zawodowych oraz sposób ich traktowania, sta∏o si´ w ostatnim okresie czasu
niejako regu∏à i nie mo˝e byç w ˝adnym stopniu akceptowane. Rzecznik
zwróci∏ si´ tak˝e o ponowne zbadanie wymienionych spraw, zaprzestanie
tego rodzaju praktyk podczas wyjaÊniania sk∏adanych skarg oraz wyciàgni´cia konsekwencji s∏u˝bowych wobec osób odpowiedzialnych za tolerowanie naruszania obowiàzujàcych w tym wzgl´dzie przepisów. Nie
zosta∏ natomiast rozwiàzany przedstawiony w poprzedniej Informacji problem ˝o∏nierzy zawodowych zlikwidowanych NadwiÊlaƒskich Jednostek
Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji, nie akceptujàcych mo˝liwoÊci s∏u˝by w Biurze Ochrony Rzàdu (pomimo korzystnych dla nich wyroków sàdowych)884.
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Informacja RPO za 2003 r., str. 291
RPO-479883-IX/04 z dnia 14.07.2004 r. oraz sprawy: RPO-480793-IX/04
z dnia 26.07.2004 r., RPO-482473-IX/04 z dnia 13.08.2004 r., RPO-482970-IX/04 z dnia 19.08.2004 r., RPO- 484407-IX/04 z dnia 8.09.2004 r.
RPO-479883-IX/04 z dnia 27.10.2004 r.
Informacja RPO za 2003 r. str., 292. Ilustracj´ takiego stanu rzeczy mo˝e
stanowiç przypadek jednego ze zwolnionych oficerów Po wyroku WSA w Warszawie z dnia 28.01.2004 r. MSWiA przywróci∏ go do s∏u˝by, stwierdzajàc, i˝
nastàpi∏a reaktywacja stosunku s∏u˝bowego zawodowej s∏u˝by wojskowej. Na
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a. Emeryci i renciÊci wojskowi
G∏ównymi problemami sygnalizowanymi przez t´ grup´ by∏ych ˝o∏nierzy sà w dalszym ciàgu (od 2000 r.) skutki wprowadzenia w 1999 r. do
obiegu prawnego przepisów umo˝liwiajàcych zawieszanie Êwiadczeƒ emerytalno–rentowych (z uwagi na uzyskiwany dodatkowy przychód)885 ograniczenie maksymalnej wysokoÊci pobieranego Êwiadczenia emerytalnego
i nie doliczanie do jego wymiaru nale˝nych z innych tytu∏ów podwy˝szeƒ886 przywrócenie zmienionego systemu waloryzacji Êwiadczeƒ z „cenowego” na „p∏acowy” oraz w konsekwencji tych zmian ponownego powstawania „starego portfela”. Problem skutków zawieszania Êwiadczeƒ,
przy aktywnym udziale tak˝e Rzecznika, zosta∏ pod koniec 2004 r. zlikwidowany przez podj´cie przez kierownictwo MON decyzji o wyp∏aceniu
wszystkim zainteresowanym, nale˝nych zgodnie z postanowieniem Trybuna∏u Konstytucyjnego zawieszonych Êwiadczeƒ za 1999 r. wraz z od-

cd. przypisu ze str. 302
z∏o˝ony wniosek o zaliczenie do wys∏ugi lat i wyp∏aty nale˝noÊci finansowych z tytu∏u jej pe∏nienia zosta∏ poinformowany, ˝e wyrok WSA uchylajàcy decyzj´ uchyli∏
jej skutki od chwili og∏oszenia. W zwiàzku z powy˝szym wyp∏ata wszelkich nale˝noÊci finansowych z tytu∏u pe∏nienia s∏u˝by wojskowej, b´dzie realizowana wy∏àcznie od daty reaktywacji stosunku s∏u˝bowego – pomimo, ˝e przepisy ustawy
o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych nie przewidujà takiej mo˝liwoÊci prawnej. Zupe∏nie inne stanowisko w tej kwestii zajà∏ resort Obrony Narodowej, który
uzna∏, i˝ skutkiem wyroku WSA jest powrót do sytuacji przed wydaniem decyzji.
Zauwa˝yç nale˝y, ˝e zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami, po zwolnieniu z zawodowej s∏u˝by wojskowej, Wojskowe Biuro Emerytalne dokona∏o wyp∏aty dwunastomiesi´cznego uposa˝enia, a tak˝e do czasu reaktywacji stosunku s∏u˝bowego, wyp∏aca∏o przys∏ugujàce mu Êwiadczenie emerytalne. Po otrzymaniu wyroku WSA
oraz w wyniku odmiennej jego interpretacji, nastàpi∏o zawieszenie wyp∏acanego
Êwiadczenia, a WBA wystàpi∏o tak˝e o zwrot wyp∏aconych wczeÊniej nale˝noÊci.
PodkreÊliç nale˝y, i˝ w opisanej sytuacji oficer (a tak˝e i pozostali w sprawach których Rzecznik wnosi∏ rewizj´ nadzwyczajnà) znalaz∏ si´ pomimo korzystnych dla
niego rozstrzygni´ç sàdowych. Rzecznik podjà∏ dzia∏ania wyst´pujàc w tej sprawie
do, wskazujàc mi´dzy innymi, i˝ brak uzgodnieƒ mi´dzy resortami nie mo˝e odbywaç si´ kosztem obywatela. Podsekretarz Stanu w MSWiA poinformowa∏ Rzecznika, i˝ stanowisko w tej sprawie pomi´dzy zainteresowanymi resortami zosta∏o
uzgodnione. PodkreÊlono, ˝e w przepisach pragmatyki wojskowej, obowiàzujàcej
do dnia 30.06.2004 r., brak by∏o przepisu szczególnego pozwalajàcego na inne
traktowanie skutków uchylenia decyzji. Jako podstaw´ dokonanych uzgodnieƒ
przyj´to, i˝ uchylenie przez sàd decyzji wywo∏uje skutek na przysz∏oÊç (po uprawomocnieniu si´ wyroku). W zwiàzku z powy˝szym, uchylenie przez WSA decyzji
o zwolnieniu ze s∏u˝by spowodowa∏o reaktywowanie stosunku s∏u˝bowego. Taki
stan rzeczy jest przyczynà, ˝e od dnia reaktywacji stosunku s∏u˝bowego do czasu
zwolnienia z zawodowej s∏u˝by wojskowej, zainteresowany otrzyma nale˝ne uposa˝enie, natomiast za pozosta∏y okres Êwiadczenie emerytalne.
885
RPO-489712-IX/04 z 17.11.2004 r., RPO-472076-IX/04 z 19.04.2004 r.
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setkami. Unikanie podj´cia takiej decyzji przez MON, kierowanie tych
spraw na drog´ sàdowà (pomimo utrwalonego orzecznictwa sàdów nakazujàcego z regu∏y wyp∏acanie tych Êwiadczeƒ) spowodowa∏o nie tylko rozgoryczenie wojskowych emerytów i rencistów, ale i zasadniczo zwi´kszy∏o
koszty obs∏ugi tej nale˝noÊci, poprzez wyp∏acanie obecnie nale˝nych odsetek cz´sto równych lub wy˝szych od nale˝noÊci g∏ównej.
W swych skargach emeryci i renciÊci podnoszà tak˝e potrzeb´ stabilizacji przepisów emerytalnych zarówno w odniesieniu do wchodzàcych
w ˝ycie kolejnych zmian, które w ich ocenie powodujà ciàg∏e pogarszanie
si´ sytuacji finansowej tego Êrodowiska (zw∏aszcza odnoÊnie zwolnionych
ze s∏u˝by wojskowej przed 1993 r., czyli przed wejÊciem w ˝ycie aktualnie
obowiàzujàcej ustawy emerytalnej)887. Skar˝àcy wykazujà wysoki brak
zaufania zarówno do decyzji Wojskowych Biur Emerytalnych jak i przede
wszystkim do zmieniajàcych si´ regulacji prawnych. Oczekiwanie na kolejne niekorzystne regulacje i decyzje jest powszechne i rodzi wÊród tej
grupy ciàg∏y niepokój. W ostatnim okresie w skargach kierowanych do
Rzecznika podejmowany jest coraz cz´Êciej problem pobierania sk∏adek,
tak˝e na fundusz emerytalny888, od emerytów i rencistów wojskowych
uzyskujàcych przychód obj´ty takim obowiàzkiem, majàcych ustalone
prawo do Êwiadczenia. Odprowadzanie sk∏adek w tej sytuacji prawnej na
fundusz emerytalny nie powoduje zwi´kszenia wysokoÊci pobieranego
Êwiadczenia i jest odbierany przez to Êrodowisko jako kolejny, ukryty, podatek. Problem ten w aspekcie dokonanych zmian ustawy o emeryturach
i rentach z FUS, sprowadza si´ do niezaliczania okresu s∏u˝by wojskowej
do Êwiadczenia naliczanego na podstawie systemu powszechnego, jeÊli
przed wejÊciem jego w ˝ycie emeryt lub rencista wojskowy nie mia∏ ustalonego Êwiadczenia równie˝ z tego tytu∏u889. Zatem, zdaniem skar˝àcych,
wyeliminowanie mo˝liwoÊci przeliczenia Êwiadczenia „mundurowego” na
powszechne (jako korzystniejsze lub wybrane) winno skutkowaç niepotràcaniem dodatkowej sk∏adki. Zdarza si´, i˝ ustalone Êwiadczenie z systemu powszechnego jest korzystniejsze, bowiem uwzgl´dnia przychód uzyskiwany obecnie. Problem opisany powy˝ej dotyczy wszystkich „s∏u˝b
mundurowych”.
Nowym zjawiskiem podnoszonym zw∏aszcza w czasie prowadzonych
kontroli jednostek, by∏y formu∏owane proÊby o spowodowanie korzystnego dla ich rodzin uregulowania problemu mo˝liwoÊci przyznania wdowom
887
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RPO-490572-IX/04 z 24.11.2004 r., RPO-474326-IX/04 z 10.05.2004 r.
RPO-487469-IX/04 z 15.10.2004 r.
Art. 95 ust. 1 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U.
z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.).
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po poleg∏ych ˝o∏nierzach, (zw∏aszcza w Iraku) rent rodzinnych, z pomini´ciem ograniczeƒ ustanowionych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z FUS. ProÊby takie motywowano szczególnym
zagro˝eniem ˝ycia i zdrowia podczas wykonywania zadaƒ w strefie dzia∏aƒ wojennych, w zestawieniu z faktem nie spe∏niania przez ˝ony ˝o∏nierzy warunków wymaganych do przyznania renty rodzinnej (równie˝
z uwagi na brak mo˝liwoÊci uzyskania zatrudnienia). Powoduje to, i˝
w wi´kszoÊci przypadków wdowy po poleg∏ych ˝o∏nierzach pozostajà
praktycznie bez Êrodków pozwalajàcych na utrzymanie rodziny. Rzecznik
podzielajàc zasadnoÊç tych próÊb, wystàpi∏ do Marsza∏ka Sejmu przedstawiajàc problem zauwa˝ony i podj´ty tak˝e przez Pos∏ów. W wyniku
tych dzia∏aƒ doprowadzono do uchwalenia nowelizacji rozwiàzujàcej problem890. W zwiàzku z upowszechnieniem w mediach treÊci tej regulacji do
Rzecznika zacz´∏y nap∏ywaç wnioski o spowodowanie rozszerzenia tych
zmian na wszystkie wdowy po poleg∏ych w zwiàzku ze s∏u˝bà ˝o∏nierzy891.

B. Powszechny obowiàzek obrony
a. Pobór – komisje poborowe, komisje lekarskie
i s∏u˝ba zast´pcza
Podstawowymi problemami zg∏aszanymi przez ˝o∏nierzy oraz poborowych w zwiàzku z dzia∏alnoÊcià komisji poborowych oraz okreÊlaniem
przydatnoÊci poborowego do s∏u˝by wojskowej sà skargi na ograniczenia
zakresu badaƒ lekarskich oraz nieuwzgl´dnianie dokumentacji medycznej, Êwiadczàcej o przebytych wczeÊniej schorzeniach i koniecznoÊci prowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych oraz zalecanych dietach. Równolegle
wzmaga si´ zjawisko dà˝enia do ukrycia przed w∏aÊciwà komisjà lekarskà
chorób nabytych przed wcieleniem, co wià˝e si´ z mo˝liwoÊcià poddania
si´ w czasie s∏u˝by intensywnemu leczeniu. Unikni´cie skutków braku
zatrudnienia i odcià˝enia rodzin od kosztów utrzymania poborowych, to
kolejny powód takich zachowaƒ. Dà˝enie do wcielenia, zw∏aszcza w regionach dotkni´tych strukturalnym bezrobociem, podyktowane jest tak˝e
przekonaniem o mo˝liwoÊci zdobycia w czasie s∏u˝by kwalifikacji pozwalajàcych na zatrudnienie w dzia∏ach gospodarki, gdzie warunkiem zatrudnienia jest odbycie s∏u˝by wojskowej. Obserwuje si´ w ostatnim
okresie fakty wyst´powania o weryfikacj´ orzeczonych kategorii przydatnoÊci do s∏u˝by wojskowej z uwagi na zamiar zatrudnienia w s∏u˝bach
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Dz.U. z 2005 r. Nr 10, poz. 265
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paramilitarnych czy firmach ochroniarskich. W odniesieniu do komisji
poborowych ˝o∏nierze kierujà znacznie mniejszà iloÊç skarg, które praktycznie dotyczà nieuwzgl´dniania art. 45 ust. 2 ustawy o powszechnym
obowiàzku obrony, dotyczàcego tzw. „rejonizacji wcieleƒ” mimo, ˝e jak
twierdzà ˝o∏nierze istnieje mo˝liwoÊç zrealizowania tego przepisu prawnego. Problem b´dzie przedmiotem zainteresowania Rzecznika w najbli˝szym czasie.
W okresie obj´tym informacjà odnotowano znaczny spadek skarg na
decyzje w∏aÊciwych organów dotyczàce mo˝liwoÊci spe∏nienia powszechnego obowiàzku obrony w ramach s∏u˝by zast´pczej. Wydaje si´ zatem,
˝e zarówno regulacje prawne jak i dzia∏alnoÊç organów przyznajàcych
prawo do s∏u˝by zast´pczej, skutkuje rozwiàzaniem tego tak wczeÊniej
nabrzmia∏ego problemu.

b. Zasadnicza s∏u˝ba wojskowa
Stan przestrzegania praw i wolnoÊci obywatelskich tej grupy ˝o∏nierzy
mo˝na oceniç jako wymagajàcy podejmowania jeszcze aktywniejszych
dzia∏aƒ zmierzajàcych do zwi´kszania stopnia przestrzegania prawa,
w odniesieniu do realizacji uprawnieƒ ˝o∏nierzy do pe∏nienia s∏u˝by wojskowej w warunkach analogicznych z innymi armiami NATO, zw∏aszcza
w odniesieniu do organizacji wypoczynku oraz czasu wolnego, wy˝ywienia i umundurowania, a tak˝e zagwarantowania podstawowych potrzeb
cywilizacyjnych. W dalszym ciàgu, mimo podnoszenia przez Rzecznika
problemów w wy˝ej wspomnianym zakresie i podejmowanych przez Kierownictwo resortu Obrony Narodowej dzia∏aƒ organizacyjno–prawnych,
nie wprowadzono w poszczególnych jednostkach wojskowych standardów
obowiàzujàcych w armiach innych krajów cz∏onkowskich Sojuszu. OkolicznoÊci te wp∏ywajà na krytyczny stosunek ˝o∏nierzy do s∏u˝by wojskowej, traktujàcych jà w dalszym ciàgu wy∏àcznie jako koniecznoÊç. Taka
ocena s∏u˝by wzmaga wÊród ˝o∏nierzy lekcewa˝àcy stosunek do wynikajàcych z niej obowiàzków oraz praw. WÊród skutków takiego postrzegania
rzeczywistoÊci wojskowej mo˝na wymieniç zwi´kszania si´ iloÊci sygna∏ów
o zagro˝eniach tzw. „falà”, prowadzàcà do naruszania stosunków mi´dzyludzkich oraz wywo∏ujàcà niepokojàce naruszenia prawa892. Problematyka ta wymaga zintensyfikowania dzia∏aƒ zmierzajàcych do wyeliminowania tego zjawiska, bowiem z ró˝nym nat´˝eniem powraca ona do funkcjonowania jednostek. Wydaje si´ te˝ godnym podkreÊlenia, ˝e „fala”
obecnie nie przebiega pomi´dzy rocznikami wcieleƒ, lecz powodowana
jest powstawaniem w pododdzia∏ach ró˝nego rodzaju grup nieformalnych
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np. z uwagi na miejsce zamieszkania, przynale˝noÊç do ró˝nego rodzaju
„subkultur”, czy kontaktów przed wcieleniem z wymiarem sprawiedliwoÊci. Coraz cz´Êciej odnotowywana jest tak˝e akceptacja takich nagannych
zachowaƒ przez ˝o∏nierzy. Nale˝y jednak stwierdziç, ˝e w wielu jednostkach wojskowych system organizacji s∏u˝by, jednorodnego rocznikowo
kompletowania pododdzia∏ów, zwi´kszony nadzór dowódczy oraz s∏u˝b
wewn´trznych, praca profilaktyczna wojskowych organów Êcigania prowadzi do ograniczania „fali”, zw∏aszcza w jednostkach o du˝ym stopniu
intensywnoÊci szkolenia893. Nie do przecenienia jest tak˝e w praca specjalistów, która prowadzi do eliminacji z szeregów wojska ˝o∏nierzy z ró˝nego rodzaju problemami psychicznymi i psychologicznymi. Z doÊwiadczeƒ Rzecznika wynika jednak, ˝e proces diagnozowania przydatnoÊci do
s∏u˝by ˝o∏nierzy s∏u˝by zasadniczej cz´sto trwa zbyt d∏ugo i powoduje narastanie powstajàcych z tego powodu konfliktów wÊród ˝o∏nierzy. Wydaje
si´ koniecznym rozwa˝enie mo˝liwoÊci uproszczenia i przyspieszenia takich procedur. Problemem jest tak˝e utrzymujàca si´ na sta∏ym, wysokim poziomie, iloÊç skarg kierowanych do Rzecznika na prowadzone
przez organy terenowej administracji wojskowej oraz wojskowe komisje
lekarskie, post´powania odszkodowawcze. Przed∏u˝anie procedur odszkodowawczych oraz rodzàce najwi´cej konfliktów orzecznictwo w sprawach
zwiàzku choroby ze s∏u˝ba wojskowà z tendencjà kierowania spraw na
drog´ sàdowà, prowadzi do zwi´kszania iloÊci skarg. Poszkodowani oczekujà na pe∏nà rekompensat´ za utrat´ zdrowia i zwrot kosztów leczenia894. Wydaje si´, ˝e nowowprowadzone przepisy regulujàce ten problem
znacznie usprawnià procedury odszkodowawcze i doprowadzà do zmniejszenia skarg kierowanych poza struktury wojska895. Problem b´dzie systematycznie monitorowany.
Trudne warunki socjalno–bytowe, nadmierne obcià˝enie s∏u˝bami,
przest´pczoÊç wÊród ˝o∏nierzy s∏u˝by zasadniczej, pijaƒstwo i narkomania oraz nieprzestrzeganie ustawowych uprawnieƒ tej grupy ˝o∏nierzy
przez prze∏o˝onych – to tematyka dominujàca w zg∏aszanych skargach
w czasie prowadzonych kontroli w jednostkach. Najcz´Êciej jednak zg∏aszanymi problemami sà skargi na jakoÊç i iloÊç wy˝ywienia oraz braku
czasu do wypoczynku896. Podj´te przez MON decyzje o zmniejszeniu
stawek ˝ywieniowych w wojskach làdowych obj´tych rejonowym syste-
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mem zaopatrzenia897 oraz ich skutki, prowadzà do pogorszenia si´ sytuacji socjalnej i finansowej ˝o∏nierzy. Coraz cz´Êciej ˝o∏nierze zmuszeni
sà do zakupu ˝ywnoÊci z w∏asnych, szczup∏ych Êrodków. W wi´kszoÊci
zmusza to ich rodziny do udzielania stosownej pomocy. Sytuacja ta jest
dla Rzecznika nie do zaakceptowania i wymaga rozwiàzania w sposób
zapewniajàcy ˝o∏nierzom godziwe wy˝ywienie. W tej sprawie skierowano
stosowne wystàpienie do Ministra Obrony Narodowej898. Realizacja prawa ˝o∏nierzy do utrzymanie higieny osobistej to problem, który wymaga
pilnego rozwiàzania przez zwi´kszenie Êrodków finansowych na zakup
niezb´dnych artyku∏ów do higieny osobistej. Problem ten sygnalizowany
jest nie tylko przez ˝o∏nierzy s∏u˝by zasadniczej ale i ich prze∏o˝onych,
majàcych ÊwiadomoÊç wyst´pujàcych w wojsku braków w tym zakresie.
W ocenie, zw∏aszcza dowódców, kwoty przeznaczane na ten cel nie sà
ekwiwalentne do ponoszonych faktycznie kosztów i nie uwzgl´dniajà
wzrostu cen na te produkty. Wielokrotnie sygnalizowano potrzeb´ doprowadzenia, w tym zw∏aszcza do uwzgl´dniania w planach wydatków,
wzrostu cen tego rodzaju artyku∏ów. Znacznie natomiast polepszy∏a si´
dost´pnoÊç ˝o∏nierzy do urzàdzeƒ sanitarnych. W coraz wi´kszej iloÊci
pododdzia∏ów wyremontowano lub zainstalowano prysznice, z których
korzysta si´ stosownie do potrzeb. Poprawi∏a si´ tak˝e mo˝liwoÊç
wymiany bielizny na ˝àdanie, poza funkcjonujàcymi do tej pory „archaicznymi” normami. W dalszym ciàgu jednak w jednostkach istnieje
problem ograniczonej mo˝liwoÊci wymiany zu˝ytego i brudnego umundurowania oraz obuwia. Dotyczy to zw∏aszcza jednostek wojskowych
o du˝ym nasileniu szkolenia. Cz´sto stwierdzany brak papieru toaletowego to szczególnie wstydliwe, niemo˝liwe do zaakceptowania zjawisko.
Ograniczone Êrodki finansowe nie mogà stanowiç uzasadnienia utrzymywania si´ takiego stanu. Wymagajàcym rozwiàzania jest tak˝e problem kierowania do jednostek zwi´kszonej iloÊç Êrodków finansowych
pozostajàcych w dyspozycji dowódców jednostek, przeznaczonych na
zapomogi dla ˝o∏nierzy niezawodowych. Faktyczne potrzeby finansowe
na ten cel sà kilkakrotnie wy˝sze od posiadanych mo˝liwoÊci. ˚o∏nierze
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znajàc te uwarunkowania nawet nie usi∏ujà wyst´powaç o takà pomoc,
mimo ˝e obiektywnie znajdujà si´ w sytuacji uzasadniajàcej jej udzielenie. Prowadzi to niekiedy do podejmowania przez ˝o∏nierzy prób ich
zdobycia w inny sposób, nawet poprzez kradzie˝e pieni´dzy czy przedmiotów mundurowych.
Zmniejszajàcà si´ iloÊç skarg na wojskowà s∏u˝b´ medycznà obs∏ugujàcà ˝o∏nierzy s∏u˝by zasadniczej, nie upowa˝nia jednak do pomini´cia
tego problemu. Zg∏aszane skargi zwiàzane z dost´pnoÊcià do specjalistów
oraz ograniczanie dost´pnoÊci do nowoczesnych lekarstw czy Êrodków
opatrunkowych rodzi niepokój Rzecznika oraz lekarzy wojskowych. Problem wymaga rozwiàzania i b´dzie przedmiotem dalszych dzia∏aƒ monitorujàcych podczas planowanych kontroli jednostek. Jest oczywiste, ˝e
szczególnie ˝o∏nierze s∏u˝by zasadniczej powinni z uwagi na ich status
posiadaç niezb´dne zabezpieczenie medyczne, tak˝e w nowoczesne Êrodki
opatrunkowe i leki899.
Kolejnà grupà spraw wp∏ywajàcych do Rzecznika sà proÊby, najcz´Êciej rodziców ˝o∏nierzy o interwencje w sprawach zwolnieƒ ze s∏u˝by
wojskowej ich synów w zwiàzku z ci´˝kà sytuacjà rodzinnà, przeniesienia
do jednostek stacjonujàcych w pobli˝u miejsca zamieszkania czy pomocy
w ochronie przed szykanami zwiàzanymi z funkcjonowaniem „fali”900.
Rzecznik natychmiast, tak˝e drogà telefonicznà podejmuje dzia∏ania
zmierzajàce do pomocy zainteresowanym. W sposób wysoce ograniczony
anga˝uje si´ jedynie w stosunku do próÊb o przeniesienie ˝o∏nierzy do innych jednostek i jego pomoc sprowadza si´ praktycznie do informowania
o procedurach mogàcych doprowadziç do realizacji takiego zamiaru.
Innym problemem podnoszonym przez ˝o∏nierzy rezerwy sà skutki
finansowe powo∏ywania ich na çwiczenia wojskowe i w zwiàzku z tym ponoszone przez nich konsekwencje utraty zarobków, wynikajàce z postanowieƒ art. 119a ust. 3 ustawy o powszechnym obowiàzku obrony901. Zastosowany w tym przepisie przelicznik wynagrodzenia w przypadku wielu
˝o∏nierzy nie stanowi rekompensaty utraconego wynagrodzenia lub przychodu i powoduje uszczuplenie dochodów rodziny. RezerwiÊci powo∏ani
na çwiczenia w wi´kszoÊci akceptujà koniecznoÊç ich odbycia, ale bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Problem jest obecnie badany.

899
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Art. 69 b ust. 3 ustawy z 21.11.1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416).
RPO-489432-IX/04 z 15.11.2004 r.
RPO-466671-IX/04 z 4.03.2004 r.
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c. Problematyka dotyczàca by∏ych ˝o∏nierzy
W zwiàzku z kierowanà do Rzecznika korespondencjà dotyczàcà tzw.
„batalionów pracy”, których byli ˝o∏nierze (zw∏aszcza batalionów budowlanych) nie zostali obj´ci przepisami ustawy z dnia 2 wrzeÊnia 1994 r.902
oraz w zwiàzku z kierowanymi w tej korespondencji proÊbami o spowodowanie obj´cia tych ˝o∏nierzy uprawnieniami z niej wynikajàcymi903, skierowano do Komisji Polityki Spo∏ecznej i Rodziny Sejmu RP wystàpienie
generalne904, wskazujàce na potrzeb´ zadoÊçuczynienia ˝o∏nierzom batalionów budowlanych za niemal 7-letnie opóênienie w obj´ciu ich postanowieniami tej ustawy. W uzyskanym w tej sprawie stanowisku nie znaleziono mo˝liwoÊci uwzgl´dnienia wskazanych przez Rzecznika roszczeƒ, co
spowodowa∏o narastanie problemu. W dalszym ciàgu ˝o∏nierze ci oczekujà na zmian´ stanowiska Sejmu w tej sprawie, podnoszàc obecnie ten
problem jako przejaw dyskryminacji i braku równego traktowania
wszystkich poszkodowanych ˝o∏nierzy obj´tych przedmiotowà ustawà.
Podnoszony jest tak˝e problem braku prawa tej grupy by∏ych ˝o∏nierzy
do bezp∏atnych leków905. Nowà tematykà stanowià ˝àdania w sprawie obj´cia postanowieniami wy˝ej powo∏anej ustawy ˝o∏nierzy, którzy od
1959 r. do 1999 r. w czasie odbywania zasadniczej s∏u˝by wojskowej wykonywali prace na rzecz gospodarki narodowej i obronnoÊci kraju. Dotyczy to zw∏aszcza ˝o∏nierzy odbywajàcych s∏u˝b´ w jednostkach kolejowych i drogowych oraz zatrudnianych w innych zak∏adach pracy. Coraz
cz´Êciej formu∏owane sà te˝ ˝àdania wyp∏acenia jednorazowych odszkodowaƒ wszystkim ˝o∏nierzom obj´tym ustawà, wzorem wykonujàcych
przymusowà prac´ w zak∏adach rud uranu. Problematyka ta mo˝e mieç
tendencj´ rozwojowà, zarówno co do zakresu jak i rozszerzania grup
uprawnionych do Êwiadczeƒ.

Ochrona praw ˝o∏nierzy i funkcjonariuszy s∏u˝b publicznych

(ok. 40%), warunki s∏u˝by (10%) proÊby o porad´ prawnà lub pomoc ˝yciowà 15% – inne – (5%)906.
Rzecznik zajmowa∏ si´ tak˝e problemem utrudniania powrotu do s∏u˝by funkcjonariuszom s∏u˝b specjalnych zwolnionym na podstawie art.
230 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o ABW oraz AW907, którego niezgodnoÊç z przepisami konstytucyjnymi stwierdzi∏ Trybuna∏ Konstytucyjny
wyrokiem z dnia 20 kwietnia 2004 r.908 Z publikacji prasowych wynika∏o,
˝e przez Szefa ABW zosta∏a wydana instrukcja w sprawie przeprowadzania ponownej weryfikacji funkcjonariuszy co do ich dalszej przydatnoÊci
do s∏u˝by w ABW. Tymczasem orzeczenia Trybuna∏u Konstytucyjnego sà
ostateczne, korzystajà z powagi rzeczy osàdzonej i powinny byç wykonalne. CzynnoÊci takie mog∏y Êwiadczyç o stosowaniu dzia∏aƒ represyjnych,
polegajàcych na utrudnianiu powrotu do s∏u˝by w oparciu o niekonstytucyjny przepis. Z uzyskanej odpowiedzi od Szefa ABW wynika∏o, ˝e intencjà wydania tego aktu by∏o okreÊlenie trybu i ujednolicenie zasad post´powania w stosunku do osób reaktywowanych do s∏u˝by w konsekwencji orzeczenia Trybuna∏u Konstytucyjnego. Dokument ten zosta∏
opracowany na podstawie przepisów Kodeksu post´powania administracyjnego, które regulujà sposób post´powania w sprawach osobowych

906

C. Ochrona praw funkcjonariuszy
Przekrój tematyczny spraw wp∏ywajàcych do Rzecznika od policjantów
nie zmienia si´ w zasadzie od lat i przedstawia si´ nast´pujàco: Êwiadczenia emerytalno-rentowe (ok. 30%), praktyka dyscyplinarna, a w niej
przede wszystkim niew∏aÊciwie prowadzone post´powania dyscyplinarne
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Ustawa z 2.09.1994 r. o Êwiadczeniach pieni´˝nych i uprawnieniach przys∏ugujàcych ˝o∏nierzom zast´pczej s∏u˝by wojskowej przymusowo zatrudnionym
w kopalniach w´gla, kamienio∏omach, zak∏adach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz.U. z 2001 r. Nr 60, poz. 622 ze zm.).
RPO-468402-IX/04 z 22.03.2004 r.
RPO-454164-IX/04 z 23.10.2004 r.
RPO-331876-IX704 z dnia 20.10.2004 r.
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Do najcz´Êciej pisemnie sygnalizowanych problemów nale˝à: naruszenia obowiàzujàcych przepisów w szeroko rozumianej dzia∏alnoÊci kadrowej w tzw.
„terenie” (szczebel powiatu i województwa ale i niekiedy w KG). Dotyczy to
g∏ównie pomijania niezb´dnych elementów procedur administracyjnych (wady
formalne decyzji kadrowych – art. 107 Kpa.), „naciàganie” przepisów uzasadniajàcych te decyzje, brak pouczenia o przys∏ugujàcym prawie do odwo∏ania
lub zaskar˝enia decyzji i inne naruszenia. Nale˝y dodaç, ˝e w kontaktach z policjantami odnotowywane sà ich niepokoje z powodu niepewnoÊci jutra wynikajàce ze zmian organizacyjnych w Policji sygna∏y, ˝e obowiàzujàca ustawa
o Policji jest krzywdzàca na tle powszechnych przepisów prawa pracy – pracownika mo˝na bowiem zwolniç z pracy bez wypowiedzenia jedynie z powodów
dyscyplinarnych, policjanta natomiast tak˝e w innych wypadkach („gdy wymaga tego wa˝ny interes s∏u˝by”); sprawy gratyfikacji z tytu∏u pe∏nienia wi´cej ni˝
jednej funkcji, regulacji dotyczàcych czasu s∏u˝by oraz rekompensat za prac´
w czasie ponadnormatywnym jak równie˝ interesów policjantów kierowanych
do s∏u˝by poza granicami kraju i do s∏u˝by poza Policjà; nierealizowanie w stosunku do policjantów uprawnieƒ i nale˝noÊci przys∏ugujàcych z tytu∏u stosunku s∏u˝bowego (mieszkania, opóênione wyp∏acanie niektórych nale˝noÊci
finansowych bez konsekwencji w postaci karnych odsetek, przy rygorystycznym egzekwowaniu terminowego wywiàzywania si´ ze zobowiàzaƒ przez policjantów. W obszarze tych spraw funkcjonuje szeroko argument o trudnoÊciach
bud˝etowych, majàcy uzasadniaç wszelkie ograniczenia uprawnieƒ nale˝nych
policjantom. Wskazane problemy stanowiç b´dà tematyk´ podejmowanych
przez Rzecznika dzia∏aƒ w ochronie prawa policjantów w najbli˝szym czasie.
Dz.U. Nr 74, poz. 676 ze zm
RPO-474835-IX/04 z 8.06.2004 r., K 4/02
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funkcjonariuszy. Zapisywanie rozmowy kadrowej nast´powa∏o w formie
protoko∏u, który otrzyma∏ nazw´ przes∏uchania strony. W tym trybie
mo˝liwe jest okreÊlenie wszystkich okolicznoÊci i faktów zwiàzanych ze
s∏u˝bà. Przyj´cie takiej procedury umo˝liwia weryfikacj´ uzyskanych informacji, a jednoczeÊnie stwarza mo˝liwoÊç odwo∏ania si´ od rozkazu personalnego, w którym zostanà zaproponowane nowe warunki s∏u˝by.
Z protoko∏em tym obligatoryjnie zapoznajà si´ funkcjonariusze. Umo˝liwia to im wniesienie ewentualnych poprawek. Intencjà wprowadzenia takich procedur nie by∏o stosowanie jakichkolwiek represji wobec przywracanych funkcjonariuszy. Osoby te przez blisko 2 lata pozostawa∏y poza
s∏u˝bà. Tymczasem, zgodnie z artyku∏em 44 ustawy o ABW oraz AW,
s∏u˝b´ w tych Agencjach mo˝e pe∏niç osoba spe∏niajàca okreÊlone kryteria. Do podstawowych nale˝à np. posiadanie wy∏àcznie obywatelstwa polskiego oraz pe∏ni praw publicznych. W toku prowadzonej przez ABW procedury administracyjnej wyjaÊniane sà tego rodzaju kwestie. Ponadto
funkcjonariusze majà obowiàzek informowania prze∏o˝onych o okreÊlonych zdarzeniach w ich ˝yciu osobistym i rodzinnym, które nie pozostajà
bez wp∏ywu na ich status jako funkcjonariuszy ABW. Szef ABW zapewni∏,
˝e przywróconym do s∏u˝by funkcjonariuszom zostanà zaproponowane te
same lub zbli˝one warunki i stanowiska jakie zajmowali oni w UOP. Nie
ulegnà zmianie warunki p∏acowe, nawet w przypadku zaszeregowania do
ni˝szej grupy uposa˝enia zasadniczego. Rzecznik przyjà∏ wyjaÊnienia
w tej sprawie za wystarczajàce.
Nieprawid∏owoÊci w zakresie poprawnej legislacji wystàpi∏y tak˝e
w sprawie niezgodnoÊci z przepisami Konstytucji rozporzàdzenia Ministra
Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie szczegó∏owych zasad post´powania i w∏aÊciwoÊci organów w zakresie
zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urz´du Ochrony Paƒstwa, Stra˝y Granicznej, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i uprawnionych
cz∏onków ich rodzin909. Rozporzàdzenie to zosta∏o wydane na podstawie
art. 38 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony
Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin910, który okreÊla∏, ˝e Ministrowie Spraw Wewn´trznych oraz SprawiedliwoÊci, ka˝dy w zakresie swojego dzia∏ania, okreÊlajà, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady post´powania i w∏aÊciwoÊç organów
w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy oraz uprawnio-
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nych cz∏onków ich rodzin. Ostatecznie za pomocà art. 7 pkt 22 ustawy
z dnia 2003 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych
oraz niektórych innych ustaw911 przepis art. 38 otrzyma∏ brzmienie, ˝e
minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych, po zasi´gni´ciu opinii Szefów
ABW i AW oraz Minister SprawiedliwoÊci, ka˝dy w zakresie swojego dzia∏ania, okreÊlà w drodze rozporzàdzenia istotne warunki s∏u˝àce nabywaniu praw emerytalnych Wprowadzenie powy˝szej nowelizacji spowodowa∏o, ˝e uleg∏a zmianie treÊç delegacji ustawowej, a rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad post´powania i w∏aÊciwoÊci organów w zakresie
zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, UOP, SG, PSP
i uprawnionych cz∏onków ich rodzin przesta∏o byç dostosowane do postanowieƒ art. 38 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym Policji, ABW, AW,
SG, BOR, PSP i SW oraz ich rodzin912. Przesta∏o byç tak˝e zgodne
z art. 92 ust. 1 Konstytucji okreÊlajàcym, ˝e rozporzàdzenia sà wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegó∏owego
upowa˝nienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Do zakresu
spraw przekazanych do uregulowania oraz wytycznych dotyczàcych treÊci
aktu znowelizowanego przepisu zupe∏nie nie zosta∏ dostosowany rozdzia∏
5 kwestionowanego rozporzàdzenia – regulujàcy kwestie zwiàzane z ograniczaniem wyp∏aty emerytur i rent inwalidzkich oraz zawieszania rent rodzinnych z tytu∏u osiàgni´tych dochodów. W obecnym brzmieniu rozdzia∏
ten stanowi∏ przekroczenie delegacji ustawowej. Rzecznik w wystàpieniu
skierowanym do Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji zauwa˝y∏,
i˝ zmieniony w treÊci przepis art. 38 wy˝ej powo∏ywanej ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym Policji, ABW, AW, SG, BOR, PSP i SW oraz ich rodzin obowiàzywa∏ od 9 miesi´cy, a Minister SprawiedliwoÊci w zakresie
swojej w∏aÊciwoÊci wyda∏ ju˝ nowe rozporzàdzenie z dnia 30 stycznia
2004 r. w sprawie trybu post´powania i w∏aÊciwoÊci organu w sprawach
zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy S∏u˝by Wi´ziennej oraz
uprawnionych cz∏onków ich rodzin913. Co prawda przepis art. 38 ustawy
o zaopatrzeniu emerytalnym Policji, ABW, AW, SG, BOR, PSP i SW oraz
ich rodzin nie okreÊla∏ terminu, w jakim nale˝a∏oby wydaç nowe rozporzàdzenie, jednak˝e ze wzgl´du na niezgodnoÊç obowiàzujàcego aktu wykonawczego z delegacjà ustawowà i przepisem konstytucyjnym powinno
ono byç wydane w mo˝liwie szybkim terminie. Wystàpienie Rzecznika
w tej sprawie przyspieszy∏o wydanie brakujàcego rozporzàdzenia Ministra
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RPO-476310-IX/04 z 24.06.2004 r. Dz.U. Nr 138, poz. 742 ze zm.
Dz.U. Nr 53, poz. 214 ze zm.
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Dz.U. Nr 166, poz. 1609 ze sprost.
Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67
Dz.U. Nr 27, poz. 247
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Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 18 paêdziernika 2004 r.
w sprawie trybu post´powania i w∏aÊciwoÊci organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SG, BOR i PSP
oraz ich rodzin (Dz.U. Nr 239, poz. 2404). Kontynuowana by∏a tak˝e
sprawa istnienia luki prawnej uniemo˝liwiajàcej obj´cie ubezpieczeniem
emerytalnym i rentowym (ze wzgl´du na dat´ wstàpienia do s∏u˝by) funkcjonariuszy Policji, ABW i AW, SG, PSP, BOR, SW i SC914. Rzecznik w piÊmie do Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Gospodarki i Pracy zauwa˝y∏, ˝e wejÊcie w ˝ycie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
Nr 166, poz. 1609 ze sprost.) poprzez uchylenie art. 6 ust. 3 ustawy
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych i obj´cie systemem zaopatrzenia
wszystkich ˝o∏nierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy s∏u˝b publicznych niezale˝nie od daty wstàpienia do s∏u˝by – rozwiàza∏o wczeÊniej
podnoszony problem zaopatrzenia emerytalnego. Obowiàzujàca od dnia 1
czerwca 2004 r. nowa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy915 w art. 71 ust. 2 obj´∏a tak˝e
prawem do zasi∏ku dla bezrobotnych postulowanà przez Rzecznika kategori´ ˝o∏nierzy. Jednak˝e prawem do zasi∏ku dla bezrobotnych na zasadach przewidzianych w tej ustawie nie zostali obj´ci funkcjonariusze Policji, ABW i AW, SG, P S P, BOR, SW i S C. Tymczasem w poprzednim wystàpieniu Rzecznik jednoznacznie wskazywa∏ na przyk∏adzie funkcjonariusza PSP brak mo˝liwoÊci uzyskania zasi∏ku dla bezrobotnych przez
funkcjonariuszy s∏u˝b mundurowych. Zawarte w ustawach pragmatycznych przepisy regulujàce sposób pe∏nienia s∏u˝by przewidujà, i˝ osoby
podejmujàce s∏u˝b´ w poszczególnych formacjach mundurowych mianowani sà na okres 3 lat w s∏u˝bie przygotowawczej. Oznacza to, ˝e je˝eli
zostanà zwolnieni w trakcie s∏u˝by przygotowawczej lub te˝ póêniej
w trakcie s∏u˝by sta∏ej, a przed uzyskaniem uprawnieƒ emerytalnych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SG, BOR, PSP i SW oraz
ich rodzin to w Êwietle obowiàzujàcych przepisów ustawy z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy –
sà pozbawieni prawa do zasi∏ku dla bezrobotnych, a tym samym okreÊlonego w art. 67 Konstytucji prawa do zabezpieczenia spo∏ecznego. Taka
sytuacja wyst´puje równie˝ w przypadku funkcjonariuszy s∏u˝by kandy-
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RPO-422814-IX/02 z 24.06.2002 r.
Dz.U. Nr 99, poz. 1001
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dackiej, którzy odbywajà nauk´ w szko∏ach poszczególnych s∏u˝b mundurowych. Zaznaczyç nale˝y, ˝e przepisy ustaw pragmatycznych regulujàcych sprawy zwiàzane z przebiegiem s∏u˝by i zaopatrzeniem emerytalnym w odniesieniu do niniejszej grupy funkcjonariuszy nie przewidujà
mo˝liwoÊci zabezpieczenia spo∏ecznego w postaci uzyskania przez nich
zasi∏ku dla bezrobotnych. Otrzymana od Ministra Gospodarki i Pracy kolejna odpowiedê nie by∏a satysfakcjonujàca i wymaga∏a zbadania sprawy
przez Premiera. Jak bowiem z niej wynika∏o, problem ten by∏ znany Ministerstwu od ponad pó∏ roku. Ponadto zwrócono si´ do Ministra Spraw
Wewn´trznych i Administracji z propozycjà podj´cia dzia∏aƒ majàcych na
celu zapewnienie funkcjonariuszom zwalnianym ze s∏u˝by prawa do zasi∏ku dla bezrobotnych. Nie dosz∏o jednak do uzgodnieƒ, które likwidowa∏yby powy˝szà kwesti´. Powy˝sze wyjaÊnienia nie by∏y jednak zgodne ze
stanem faktycznym, poniewa˝ Rzecznik sygnalizowa∏ problem Ministrowi
Gospodarki i Pracy od ponad roku. Sprawa ta nie powinna byç uzgadniania tylko z Ministrem Spraw Wewn´trznych i Administracji, któremu
podlega wi´kszoÊç formacji zmilitaryzowanych, ale tak˝e z Ministrami
SprawiedliwoÊci i Finansów, którym odpowiednio podlegajà S∏u˝ba Wi´zienna i S∏u˝ba Celna. Uzyskana odpowiedê wskazywa∏a na przewlek∏oÊç
post´powania oraz brak zainteresowania w∏aÊciwych organów w prawid∏owym rozwiàzaniu przedstawionego problemu. Po interwencji Premiera,
Rzecznik uzyska∏ informacj´, i˝ przygotowywana obecnie zmiana ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje wprowadzenie zapisu majàcego na celu zniesienie nierównoÊci w dost´pie do
Êwiadczeƒ z tytu∏u bezrobocia osobom, za które w trakcie odbywania
s∏u˝by nie by∏o obowiàzku odprowadzania sk∏adek na Fundusz Pracy.
Projekt tej nowelizacji znajduje si´ na etapie konsultacji mi´dzyparlamentarnych. Sprawa ta znajduje si´ nadal w zainteresowaniu Rzecznika.
W dalszym ciàgu kontynuowana by∏a sprawa du˝ej liczby nadgodzin, za
które funkcjonariusze S∏u˝by Wi´ziennej i Stra˝y Granicznej nie otrzymujà stosownego wynagrodzenia bàdê ekwiwalentu w postaci czasu wolnego916. Ostatecznie Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pismem
z dnia 20 lipca 2004 r. poinformowa∏ Rzecznika, ˝e w Stra˝y Granicznej
podj´te zosta∏y dzia∏ania umo˝liwiajàce wykorzystanie funkcjonariuszom
przys∏ugujàcych im zaleg∏ych dni wolnych od ponadnormatywnego czasu
s∏u˝by, jak równie˝ zmierzajàce do ograniczenia zjawiska lawinowego narastania liczby wypracowanych przez nich nadgodzin. Ponadto w celu
rozwiàzania problemu nadgodzin funkcjonariuszy w Ministerstwie Spraw
916

RPO-412420-IX/02 z dnia 10.03.2002 r.
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Wewn´trznych i Administracji zainicjowano prace legislacyjne, zmierzajàce do wprowadzenia w ustawach pragmatycznych s∏u˝b mundurowych
przepisów prawnych umo˝liwiajàcych uzyskanie wynagrodzenia za dodatkowo wys∏u˝one godziny. W zwiàzku z tym, i˝ przedstawiony problem dotyczy nie tylko funkcjonariuszy podleg∏ych resortowi Spraw Wewn´trznych i Administracji, Rzecznik zainteresowa∏ niniejszà przedstawicieli innych s∏u˝b takich jak: Szefa S∏u˝by Celnej, Szefów ABW i AW, Szefa BOR
oraz Dyrektora Generalnego SW. Problem wymiaru czasu s∏u˝by w po∏àczeniu z wymiarem urlopu wypoczynkowego jest podnoszony tak˝e w odniesieniu do funkcjonariuszy po˝arnictwa917. W tej kwestii, jak równie˝
w zwiàzku z niezrealizowanymi przez Rzàd od 1995 r. obietnicami zrównania uposa˝eƒ funkcjonariuszy Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej z uposa˝eniami policjantów zwróci∏y si´ zwiàzki zawodowe. By∏ on tak˝e podnoszony w trakcie wizytacji pracowników Biura RPO w jednostkach PSP. W tej
sprawie Rzecznik zwróci∏ si´ do Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji i obecnie oczekuje na udzielnie wyjaÊnieƒ.
Kolejnym problemem zainicjowanym przez zwiàzki zawodowe jest
sprawa niemo˝noÊci przeprowadzania kontroli przez inspektorów Paƒstwowej Inspekcji Pracy warunków pe∏nienia s∏u˝by funkcjonariuszy celnych w jednostkach Izby Celnej918. W ocenie Zwiàzków Zawodowych
S∏u˝by Celnej, funkcjonariusze celni znajdujà si´ w gorszej sytuacji
prawnej ni˝ pozostali obywatele, poniewa˝ nie istnieje organ administracji publicznej, który móg∏by w sposób niezale˝ny i obiektywny dokonywaç
nadzoru oraz kontroli przestrzegania warunków s∏u˝by, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem zasad bezpieczeƒstwa i higieny s∏u˝by. Sytuacja ta jest
skomplikowana z tego powodu, ˝e stosunek s∏u˝bowy funkcjonariuszy
celnych jest stosunkiem administracyjno-prawnym, który jest regulowany ustawà z dnia 24 lipca 1999 r. o S∏u˝bie Celnej919, a nie stosunkiem
pracy regulowanym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy Poglàdy w tej kwestii doktryny i orzecznictwa bezsprzecznie wskazujà, ˝e sà to dwie odr´bne dziedziny prawa o odmiennych regulacjach
prawnych. Jednak˝e istniejàce orzecznictwo sàdowe w kwestii stosowania
spraw, których materia jest uregulowana w przepisach prawa powszechnego, a w pragmatykach s∏u˝bowych istnieje brak odpowiedników danej
regulacji (luki prawne) – wykazuje na daleko posuni´tà rozbie˝noÊç.
W orzecznictwie Sàdu Najwy˝szego przyj´to poglàd, i˝ materia ta powinna
byç wprowadzana do przepisów pragmatycznych za pomocà ich noweliza917
918
919

RPO-437219-IX/03 z 25.11.2003 r.
RPO-490390-IX/04 z 3.12.2004 r.
Dz.U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641 ze zm
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cji. Z kolei Trybuna∏ Konstytucyjny w przypadku braku regulacji okreÊlonej materii w ustawie pragmatycznej dopuszcza stosowanie odpowiednich
przepisów powszechnych. Tymczasem przepisy wy˝ej powo∏ywanej ustawy o S∏u˝bie Celnej nie zawierajà regulacji w kwestii opisywanego problemu oraz nie odsy∏ajà do odpowiedniego stosowania norm znajdujàcych
si´ w innych aktach prawa. Rzecznik w tej sprawie zwróci∏ si´ do Szefa
S∏u˝by Celnej i oczekuje zaj´cia przez niego stanowiska.
Z kolei Zarzàd Okr´gowy Niezale˝nego Samorzàdnego Zwiàzku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Wi´ziennictwa zwróci∏ si´
w sprawie nie respektowania zasad wspó∏pracy przy ustalaniu regulaminów nagród premiowania oraz zasad podzia∏u Êrodków na wynagrodzenia, o których mowa w art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r.
o zwiàzkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 845 ze zm.)920.
W sprawie tej chodzi∏o o dopuszczanie organizacji zwiàzkowych do udzia∏u przy ustalaniu zasad podzia∏u Êrodków na wynagrodzenia. Uzyskane
od Dyrektora Generalnego S∏u˝by Wi´ziennej wyjaÊnienia nie wskazywa∏y, aby w niniejszej kwestii dosz∏o do naruszenia prawa, poniewa˝ uprawnieƒ tych nie nale˝a∏o wiàzaç z treÊcià art. 14 ustawy z dnia 26 kwietnia
1996 r. o S∏u˝bie Wi´ziennej (Dz.U z 2002 r. Nr 207, poz. 1761 ze zm.),
lecz z treÊcià art. 2 ust. 6 wy˝ej powo∏ywanej ustawy o zwiàzkach zawodowych. Zgodnie z tym przepisem do uprawnieƒ zwiàzkowych funkcjonariuszy stosuje si´ odpowiednio z uwzgl´dnieniem ograniczeƒ wynikajàcych z odr´bnych ustaw. W tej sytuacji, uprawnienie organizacji zwiàzkowej i z drugiej strony obowiàzek pracodawcy (strony s∏u˝bowej) w zakresie uzgodnienia z zak∏adowà organizacjà zwiàzkowà regulaminów nagród
i premiowania mo˝e mieç zastosowanie jedynie odpowiednie, a wi´c wy∏àcznie w sytuacji, gdy ustawa o S∏u˝bie Wi´ziennej nie zawiera w tym
zakresie ograniczeƒ. Jednak opisywany problem w odniesieniu do funkcjonariuszy regulujà: rozporzàdzenie Ministra SprawiedliwoÊci z dnia
30 stycznia 2002 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania funkcjonariuszom S∏u˝by Wi´ziennej nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg (Dz.U. Nr 15, poz. 145) oraz rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2000 r. w sprawie wysokoÊci funduszu na nagrody
i zapomogi dla funkcjonariuszy S∏u˝by Wi´ziennej (Dz. U. Nr 98,
poz. 1065). Sà to akty wydane na podstawie art. 106 ust. 3 i 4 ustawy
o S∏u˝bie Wi´ziennej i stanowià one lex specialis w stosunku do powszechnie stosowanych przepisów prawa w tym zakresie. Z tego te˝ powodu wy∏àczajà one stosowanie przepisów powszechnych.
920

RPO-473365-IX/04 z 12.05.2004 r.
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Pracownicy Biura RPO dokonujàcy wizytacji mieli okazj´ zapoznaç si´
z warunkami pracy w niektórych jednostkach s∏u˝b mundurowych921.
Przeprowadzone w tym zakresie kontrole nie sà optymistyczne. Przyk∏adem takim jest przejÊcie graniczne w Nadbu˝aƒskim Oddziale SG, znajdujàce si´ na terenie dworca kolejowego w T. Stan techniczny tego obiektu jest katastrofalny i wymaga natychmiastowego kapitalnego remontu.
Z uzyskanych wyjaÊnieƒ wynika∏o, ˝e sytuacja ta spowodowana by∏a
skomplikowanym stanem prawnym tego przejÊcia granicznego. Jak bowiem wynika z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 12 paêdziernika 1990 r.
o ochronie granicy paƒstwowej922, organem w∏aÊciwym do utrzymywania
przejÊç granicznych kolejowych jest minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki morskiej i minister w∏aÊciwy do spraw transportu. W wyniku interwencji Rzecznika, Minister Infrastruktury przeznaczy∏ kwot´ 120 tys. z∏.
na modernizacj´ pomieszczeƒ placówki.
Efektem przeprowadzanych kontroli w jednostkach Stra˝y Granicznej
by∏o tak˝e badanie mo˝liwoÊci naruszenia praw nabytych funkcjonariuszy w zakresie przepisów dotyczàcych trybu szkolenia na I stopieƒ oficerski923. Problem ten dotyczy∏ grupy osób przyj´tych do s∏u˝by w okresie od
czerwca 2001 r. do lutego 2002 r. W Êwietle obowiàzujàcego wówczas zarzàdzenia Nr 19 Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej z dnia
30.05.1997 r. w sprawie szczegó∏owych zasad szkolenia funkcjonariuszy
w Stra˝y Granicznej, spe∏niali oni wszystkie warunki konieczne do zakwalifikowania ich na I stopieƒ oficerski, tj. posiadali wykszta∏cenie wy˝sze, ukoƒczony kurs podstawowy i zajmowali odpowiednie stanowiska
etatowe. Jednak˝e w dniu 1 lipca 2002 r. Komendant G∏ówny Stra˝y
Granicznej wyda∏ zarzàdzenie Nr 30 w sprawie szczegó∏owych zasad
szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Stra˝y Granicznej, które zasadniczo zmieni∏o tryb szkolenia funkcjonariuszy. Wprowadzone zmiany polegajà na tym, ˝e do zakwalifikowania na kurs oficerski nale˝y spe∏niaç
dodatkowe warunki np.: przejÊcia do s∏u˝by sta∏ej, pozytywna opinia
s∏u˝bowa, zajmowanie stanowiska etatowego oficerskiego lub przewidywane mianowanie na to stanowisko, ukoƒczenie szkolenia w zakresie
szko∏y chorà˝ych, pozytywne ukoƒczenie etapu kwalifikacyjnego.
W zwiàzku z tym, ˝e funkcjonariusze rozpocz´li tryb szkolenia przewidziany w zarzàdzeniu Nr 19, a nie wydano w zarzàdzeniu Nr 30 przepisów przejÊciowych uwzgl´dniajàcych ich sytuacj´ prawnà – zostali oni za-

921
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Dz.U. Nr 78, poz. 461 ze zm.
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skoczeni nowà regulacjà, która uniemo˝liwi∏a im kontynuacj´ dalszego
szkolenia w poprzednio obowiàzujàcym trybie, a tym samym i mo˝liwoÊci
awansu. Z uzyskanej od Komendanta G∏ównego odpowiedzi wynika∏o, i˝
w niniejszej sprawie zosta∏y zmienione zasady decydujàce o skierowaniu
funkcjonariusza na szkolenie. Natomiast prawa nabyte nie zosta∏y naruszone, poniewa˝ na gruncie przepisów ustawy o Stra˝y Granicznej, a tak˝e na poziomie przepisów wykonawczych nie wyst´powa∏y unormowania
gwarantujàce, i˝ funkcjonariusze po spe∏nieniu zasad okreÊlonych w opisywanych zdarzeniach zostanà skierowani na szkolenia oficerskie. Ponadto z zapewnieƒ Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej wynika∏o, i˝
w okresie od wejÊcia w ˝ycie zarzàdzenia Nr 30 do momentu udzielenia
Rzecznikowi odpowiedzi z proÊbami o wyra˝enie zgody dotyczàcej przystàpienia do post´powania kwalifikacyjnego w zakresie kursów oficerskich pomimo nie spe∏niania wszystkich wymogów okreÊlonych zarzàdzeniem wystàpi∏o ∏àcznie 41 funkcjonariuszy, z czego zgod´ uzyska∏o
16 osób. ProÊby pozosta∏ych zainteresowanych zosta∏y rozpatrzone odmownie z uwagi na brak poparcia w∏aÊciwych prze∏o˝onych, w szczególnoÊci ze wzgl´du na nie zajmowanie przez zainteresowanych stanowisk
etatowych oficerskich i brak potrzeb s∏u˝bowych do mianowania ich na
takie stanowiska. Rzecznik uzna∏ powy˝sze wyjaÊnienia za wystarczajàce.

Ochrona praw mniejszoÊci narodowych i cudzoziemców

20. Ochrona praw mniejszoÊci narodowych
i cudzoziemców
A. Dzia∏ania Rzecznika Praw Obywatelskich
na rzecz zachowania i rozwoju to˝samoÊci narodowej
i etnicznej mniejszoÊci narodowych
WÊród spraw badanych i za∏atwianych przez Rzecznika Praw Obywatelskich, skargi w sprawach osób nale˝àcych do mniejszoÊci narodowych,
których przedmiotem by∏a najszerzej rozumiana dyskryminacja na tle
przynale˝noÊci narodowej, stanowià wàski margines. Od kilku lat liczba
takich skarg utrzymuje si´ na zbli˝onym poziomie do 30 w skali roku.
Przyjàç nale˝y ponadto, ˝e cz∏onkowie mniejszoÊci narodowych zg∏aszali
równie˝ inne sprawy, w których czynnik narodowoÊciowy nie by∏ akcentowany. Za∏atwiane one by∏y przez poszczególne zespo∏y merytoryczne
w Biurze RPO i pozostajà statystycznie nie do uchwycenia. Skala wp∏ywu
skarg do RPO nie jest przesàdzajàca dla oceny stanu przestrzegania praw
mniejszoÊci narodowych i etnicznych. Na wielkoÊç tego wp∏ywu rzutujà
bowiem ró˝ne czynniki, jak choçby niewystarczajàca wiedza o instytucjach s∏u˝àcych ochronie praw obywateli, czy te˝ obserwowana nieraz
niech´ç do deklarowania to˝samoÊci narodowej w kontaktach z instytucjami publicznymi oraz organami administracji. Niezale˝nie wi´c od skali
wp∏ywu skarg od obywateli nale˝àcych do mniejszoÊci narodowych oraz
dzia∏aƒ podejmowanych w sprawach indywidualnych, ze wzgl´du na
rang´ poszanowania praw mniejszoÊci jako jednego z podstawowych
standardów demokratycznego paƒstwa prawnego oraz specyfik´ tej problematyki, Rzecznik problematyce ochrony praw mniejszoÊci poÊwi´ca∏
w dalszym ciàgu wiele uwagi, traktujàc jà jako jeden z priorytetowych
kierunków dzia∏ania. Z w∏asnej inicjatywy Rzecznika realizowane by∏y
badania nad sytuacjà mniejszoÊci narodowych w Polsce oraz przestrzeganiem praw obywateli do tych mniejszoÊci nale˝àcych. Rzecznik reprezentowany by∏ w pracach sejmowej Komisji MniejszoÊci Narodowych i Etnicznych oraz Podkomisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu ustawy o mniejszoÊciach narodowych i etnicznych924. Wiele uwagi Rzecznik
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Ustawa z 6.01.2005 r. (Dz.U. Nr 17, poz. 141).
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poÊwi´ca∏ tworzeniu korzystnego klimatu spo∏ecznego wokó∏ mniejszoÊci
narodowych i etnicznych oraz ich praw do zachowania w∏asnej kultury,
tradycji i j´zyka ojczystego, a tak˝e uÊwiadamianiu potrzeby podj´cia
systemowych dzia∏aƒ na rzecz poprawy dramatycznego po∏o˝enia cz´Êci
Romów. Wielokrotnie kwestie te podejmowa∏ Rzecznik i przedstawiciele
Rzecznika w ró˝nych wystàpieniach publicznych, na ∏amach Êrodków
masowego przekazu, na konferencjach i spotkaniach poÊwi´conych prawom mniejszoÊci oraz tolerancji i przeciwdzia∏aniu dyskryminacji.
W Êwietle wyników prac zwiàzanych z rozpoznawaniem spraw indywidualnych oraz prowadzonych badaƒ, pozytywnie na ogó∏ oceniç nale˝y polityk´ w∏adz centralnych oraz dzia∏alnoÊç terenowej administracji publicznej wobec mniejszoÊci narodowych i etnicznych. Dostrzec nale˝a∏oby
równoczeÊnie istniejàce antagonizmy o wymiarze lokalnym, wyst´pujàce
mi´dzy polskà wi´kszoÊcià a grupami mniejszoÊci. Ich pod∏o˝em zdaje si´
byç z jednej strony szczególne uwra˝liwienie mniejszoÊci na rzeczywiste
czy domniemane uchybienia ze strony wi´kszoÊci, a z drugiej obserwowane wÊród cz´Êci spo∏eczeƒstwa polskiego postawy nietolerancji wobec „innych”. Nieustannie g∏´bokie zaniepokojenie budzi niezmiennie dramatyczne po∏o˝enie obywateli polskich narodowoÊci romskiej, a zw∏aszcza
cz´Êci tej spo∏ecznoÊci zaliczajàcej si´ do grupy „Bergitka Roma”, zamieszkujàcej na terenie województw ma∏opolskiego i podkarpackiego.
Charakterystyczne dla tego po∏o˝enia jest g∏´bokie ubóstwo spowodowane brakiem sta∏ego êród∏a dochodów oraz uràgajàce ludzkiej godnoÊci
warunki mieszkaniowe. W tym kontekÊcie pozytywnie wi´c oceniç nale˝y
przyj´cie w 2003 r. i realizacj´ w 2004 r. wieloletniego „Programu na
rzecz spo∏ecznoÊci romskiej w Polsce”925, jako rozwiàzania systemowego,
zmierzajàcego w wymiarze d∏ugofalowym do poprawy sytuacji polskich
Romów, a tak˝e wysi∏ki na rzecz pobudzenia aktywnoÊci Romów w rozwiàzywaniu w∏asnych problemów. Odnotowaç nale˝y równie˝ próby rozwiàzania przez w∏adze samorzàdowe Krakowa specyficznych problemów,
z jakimi borykajà si´ Romowie zamieszkali w tym nieÊcie – braku mo˝liwoÊci znalezienia pracy przez Romów pozbawionych pracy w Hucie
im. Sendzimira w zwiàzku z restrukturyzacjà zak∏adu oraz sytuacji
mieszkaniowej (ok. 90% rodzin romskich mieszka w lokalach przyznawanych pracownikom Kombinatu, po utracie pracy nie staç ich na p∏acenie
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Program rzàdowy opracowany w Ministerstwie Spraw Wewn´trznych i Administracji i przyj´ty w sierpniu 2003 r., oparty m. in. o doÊwiadczenia z realizacji
„Pilota˝owego programu rzàdowego na rzecz spo∏ecznoÊci romskiej w Województwie Ma∏opolskim na lata 2001–2003”.
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czynszu). Z inicjatywy i z udzia∏em Rzecznika odby∏o si´ kolejne spotkanie Prezydenta Miasta Krakowa z przedstawicielami stowarzyszeƒ romskich dzia∏ajàcych na terenie Krakowa926, w czasie którego dosz∏o do
istotnych ustaleƒ dotyczàcych pomocy Miasta w rozwiàzywaniu tych problemów927. Kontynuowa∏ te˝ Rzecznik dzia∏ania zainspirowane przez
Zwiàzek Romów Polskich z siedzibà w Szczecinku, zmierzajàce do stworzenia warunków dost´pu do dokumentów dotyczàcych dyskryminacji
Romów w latach szeÊçdziesiàtych i siedemdziesiàtych. Po ustaleniu928, ˝e
w zasobach archiwalnych Policji oraz Instytutu Pami´ci Narodowej znajdujà si´ stosowne materia∏y, a brak jest regulacji dotyczàcych sposobu
i trybu ich udost´pniania, Rzecznik zwróci∏ si´ Ministra Kultury929 o wyjaÊnienia, dotyczàce aktualnego stanu prac legislacyjnych nad stosownymi rozporzàdzeniami930. Z wyjaÊnieƒ wynika∏o, ˝e prace nad projektami
tych aktów prawnych znajdujà si´ w koƒcowej fazie, zaÊ ich og∏oszenie
w Dzienniku Ustaw nastàpi jeszcze w pierwszym kwartale 2005 r.
Pozytywnym rezultatem zakoƒczy∏y si´ dzia∏ania podejmowane od kilku lat przez Rzecznika Praw Obywatelskich, w sprawie zwiàzanej z upami´tnieniem pomordowanych w 1946 r. mieszkaƒców by∏ego powiatu
bielsko-podlaskiego narodowoÊci bia∏oruskiej931. Wojewoda Podlaski
udzieli∏ Spo∏ecznemu Komitetowi Cz∏onków Rodzin Osób Pomordowa-
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Stowarzyszenie Kobiet Romskich w Polsce oraz Stowarzyszenie Romów w Krakowie
RPO-400285-X/02, RPO-465124-X/04.
RPO-448697-X/03, wystàpienia: do Zast´pcy Komendanta G∏ównego Policji
z 26.03.2004 r., odpowiedê z 25.05.2004 r.; do Prezesa Instytutu Pami´ci Narodowej z 9.06.2004 r., odpowiedê z 26.06.2004 r.; do Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z 9.06.2004 r., odpowiedê z 6.07.2004 r.
RPO-448697-X/03 z 25.08.2004 r. do Ministra Kultury, monit z 15.11.2004 r.,
kolejne wystàpienie do Ministerstwa Kultury z 6.01.2005 r., odpowiedê
z 11.01.2005 r.
Rozporzàdzenia Rady Ministrów: w sprawie sposobu i trybu udost´pniania materia∏ów archiwalnych znajdujàcych si´ w archiwach wyodr´bnionych, podporzàdkowanych Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw wewn´trznych, ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zagranicznych, ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów publicznych, Szefowi Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Szefowi Agencji Wywiadu, Szefowi Kancelarii Sejmu, Szefowi Kancelarii Senatu i Szefowi Kancelarii Prezydenta oraz w sprawie
sposobu i trybu udost´pniania materia∏ów archiwalnych znajdujàcych si´
w archiwach wyodr´bnionym Instytutu Pami´ci Narodowej – Komisji Âcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, wydane na podstawie ustawy
z 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.
z 2002 r. Nr 171, poz. 1396 ze zm.).
RPO-404958-X/02, wystàpienie do Wojewody Podlaskiego z 22.01.2004 r., odpowiedê z 4.02.2004 r.
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nych zezwolenia na budow´ pomnika na zbiorowej mogile ofiar na
cmentarzu wojennym w Bielsku Podlaskim. Równie˝ ostatecznym rozstrzygni´ciem zakoƒczy∏y si´ kilkuletnie interwencje Rzecznika dotyczàce zadoÊçuczynienia dla osób narodowoÊci ukraiƒskiej, wi´zionych bez
wyroków sàdowych w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie. Jako form´ tego zadoÊçuczynienia przyj´to przyznanie Zainteresowanym rent
specjalnych932. Trwa natomiast – jak dotàd bez rezultatów oczekiwanych
przez spo∏ecznoÊç Âlàska Opolskiego nale˝àcà do mniejszoÊci niemieckiej – post´powanie wyjaÊniajàce w sprawie upami´tnieƒ poleg∏ych ˝o∏nierzy niemieckich z II wojny Êwiatowej933. Post´powanie jest kontynuowane w 2005 r.

B. Ochrona praw cudzoziemców
W ubieg∏ym roku iloÊç wp∏ywajàcych skarg oraz wniosków kierowanych do Rzecznika od cudzoziemców znajdujàcych si´ pod w∏adzà Rzeczypospolitej Polskiej934 nie uleg∏a zasadniczym zmianom i kszta∏towa∏a
si´ na podobnym jak w latach ubieg∏ym poziomie. Priorytetowo traktowana by∏a przez Rzecznika dzia∏alnoÊç dotyczàca uchodêców poszukujàcych
w Polsce ochrony przed przeÊladowaniami z uwagi na jej subtelnoÊç
i wra˝liwoÊç. Sygnalizowane przez organizacje pozarzàdowe a tak˝e dzia∏ajàce w Polsce, Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do
Spraw Uchodêców, problemy dotyczàce trudnoÊci z przekroczeniem granicy polskiej przez obywateli Federacji Rosyjskiej, narodowoÊci czeczeƒskiej, by∏y ka˝dorazowo szczegó∏owo badane i wyjaÊniane, tak˝e podczas
wizyt pracowników Biura Rzecznika na wschodniej granicy Polski. PodkreÊliç nale˝y, i˝ tylko w GPK Terespol w ciàgu roku z proÊbà o azyl
zwraca si´ ok. 5000 cudzoziemców (w tym ponad 95% to Czeczeni). Zasadniczym powodem odmowy wpuszczenia do Polski jest nieposiadanie
przez zainteresowanych wymaganych prawem dokumentów (najcz´Êciej
polskiej wizy), lub te˝ niezb´dnych Êrodków finansowych zwiàzanych
z pobytem w naszym kraju. Podczas pierwszego kontaktu z funkcjonariuszami Stra˝y Granicznej, Czeczeni nie zg∏aszajà, i˝ pragnà wystàpiç
z wnioskiem o przyznanie statusu uchodêcy. Jako powód przyjazdu, wymieniajà czynniki ekonomiczne, a te nie mogà byç podstawà do wpusz-

932

933

934

RPO-422775-X/02, informacja Prezesa Rady Ministrów o przyznaniu Êwiadczeƒ specjalnych z 16.07.2004 r.
RPO-473958-X/04, wystàpienia do Wojewody Opolskiego z 24.05. i 8.09.
2004 r., odpowiedzi z 8.06. i 12.10.2004 r.
Por. art. 37 i art. 56 Konstytucji oraz art. 18 ustawy z 15.07.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich.
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czenia do Polski i ubiegania si´ o przyznanie statusu uchodêcy. Zauwa˝yç nale˝y, i˝ ta grupa cudzoziemców traktowana jest na granicy bardzo
˝yczliwie, co jednak nie oznacza, i˝ ma byç wpuszczana bez wymaganych
dokumentów z pomini´ciem obowiàzujàcych procedur. Sygnalizowane
w poprzedniej Informacji wydane w czterech j´zykach ulotki o mo˝liwoÊci
uzyskania pomocy u Rzecznika, przekazanych m.in. na przejÊcia graniczne, do instytucji i oÊrodków, w których cudzoziemcy przebywajà lub za∏atwiajà swe sprawy, cieszy∏y si´ du˝ym zainteresowaniem (szczególnie
w j´zyku rosyjskim, angielskim i francuskim). PodkreÊlano, i˝ przy s∏abej
znajomoÊci j´zyka polskiego, nieznajomoÊci obowiàzujàcych przepisów
prawa, a tak˝e ograniczonych, ze wzgl´du na wysokie koszty, mo˝liwoÊciach skorzystania z profesjonalnej pomocy prawnej, Rzecznik jest jedynà instytucjà, która mo˝e pomóc cudzoziemcom. Kierowane do Rzecznika
skargi dotyczy∏y g∏ównie znanych wczeÊniej Rzecznikowi problemów takich jak: d∏ugotrwa∏oÊç procedur o nadanie statusu uchodêcy oraz odmowy na pobyt w Polsce cudzoziemcom, którzy zamieszkujà w naszym
kraju przez wiele lat, zawarli zwiàzek ma∏˝eƒski z obywatelem polskim,
a ze zwiàzku tego urodzi∏y si´ dzieci. Organy administracji, wydajàce decyzje w indywidualnych sprawach, cz´sto nie uwzgl´dnia∏y praw polskiego wspó∏ma∏˝onka, a tak˝e dobra dzieci pochodzàcych z takiego zwiàzku.
PodkreÊliç nale˝y, ˝e w przypadku wydania niekorzystnej decyzji, informowano zainteresowanego o przys∏ugujàcych Êrodkach odwo∏awczych,
w tym równie˝ o mo˝liwoÊci sk∏adania skarg do Wojewódzkich Sàdów Administracyjnych. Nale˝y podkreÊliç, i˝ w zdecydowanej wi´kszoÊci spraw,
cudzoziemcy których te decyzje dotyczy∏y, z mo˝liwoÊci takich korzystali.
Odnotowano tak˝e liczne skargi cudzoziemców przebywajàcych w aresztach na warunki, w jakich przebywajà po zatrzymaniu, a w szczególnoÊci,
zbyt du˝à liczb´ osób przebywajàcych w celi oraz nieodpowiednie warunki higieniczne935. Po przeprowadzonym wyjaÊnieniu przez Komend´ G∏ównà Policji, podniesione zarzuty w znacznej cz´Êci zosta∏y potwierdzone.
Przyczynà takiego stanu – jak poinformowano Rzecznika, by∏ prowadzony
remont niektórych aresztów i zwiàzana z tym koniecznoÊç przeniesienia
zatrzymanych do innych oÊrodków penitencjarnych. Przyczynà takiego
stanu jest zbyt ma∏a iloÊç aresztów. Skromne Êrodki finansowe jakimi
dysponuje resort spraw wewn´trznych nie pozwalajà na budow´ nowych.
Stosunkowo niewielka liczba skarg kierowanych do Rzecznika przez cu-

dzoziemców nie oddaje w pe∏ni skali tego problemu. Znaczàcym ograniczeniem w tym przedmiocie jest, poza wy˝ej ju˝ sygnalizowanymi, nieumiej´tnoÊç skorzystania z przys∏ugujàcych Êrodków prawnych. Mo˝liwoÊç dost´pu tej grupy cudzoziemców do szeroko poj´tej profesjonalnej
pomocy prawnej ograniczajà ponadto wysokie koszty, a tak˝e specyficzna
i ma∏o znana problematyka. Du˝a aktywnoÊç organizacji pozarzàdowych,
a w szczególnoÊci Helsiƒskiej Fundacji Praw Cz∏owieka oraz wcià˝ rozwijajàcych si´ uniwersyteckich klinik (poradni) prawnych, wspieranych
w swej dzia∏alnoÊci przez Rzecznika, w istotnym stopniu wype∏nia istniejàcà luk´. Z powodzeniem kontynuowano rozpocz´tà wczeÊniej, wspó∏prac´ z przedstawicielem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds.
Uchodêców dzia∏ajàcym w Polsce. O znaczeniu i randze tych problemów
(nale˝y pami´taç, i˝ po przystàpieniu Polski do Unii Europejskiej, staliÊmy si´ krajem granicznym UE) mo˝e Êwiadczyç wizyta wrzeÊniowa
w Polsce Ruuda Lubbersa – Wysokiego Komisarza ds. Uchodêców ONZ
i jego spotkania z przedstawicielami naszego paƒstwa936. Podczas pobytu
spotka∏ si´ tak˝e z Rzecznikiem, interesujàc si´ problemami uchodêców
i cudzoziemców oraz sposobem rozwiàzywania ich spraw. PodkreÊli∏, ˝e
jest pod wra˝eniem tego wszystkiego co zosta∏o zrobione w Polsce na
rzecz tej grupy osób (przyj´cie nowej ustawy, organizacja nowych oÊrodków dla uchodêców), od ostatniej jego wizyty w naszym kraju. Jak zaznaczy∏, istotne miejsce w tych osiàgni´ciach majà z pewnoÊcià dzia∏ania podejmowane przez Rzecznika.
Pragnàc lepiej poznaç problemy, z jakimi spotykajà si´ cudzoziemcy
przybywajàcy do Polski, pracownicy Biura RPO, systematycznie wizytujà
utworzone we wschodniej cz´Êci kraju, oÊrodki dla tej grupy osób Zdecydowanà wi´kszoÊç, bo ponad. 90% przebywajàcych w nich cudzoziemców
stanowià obywatele Federacji Rosyjskiej, podajàcy narodowoÊç czeczeƒskà. W oÊrodkach majà zapewnione odpowiednie warunki socjalne oraz
opiek´ medycznà (dobrze wyposa˝one gabinety, zazwyczaj 2 lekarzy
w tym pediatra – kobieta i internista). Czas przebywania cudzoziemców
wynosi zazwyczaj od 2–6 miesi´cy. Z chwilà kiedy zorientujà si´, i˝ wynik
prowadzonego post´powania mo˝e byç dla nich niekorzystny, wraz z rodzinà opuszczajà oÊrodek (najcz´Êciej z soboty na niedziel´), wyje˝d˝ajàc
w nieznanym kierunku937. Pomimo, i˝ stwarzane sà dobre warunki nauki
dla dzieci oraz dla doros∏ych, na poczàtku w zakresie j´zyka polskiego,

935

936

RPO-462933-IX/04 z 3.02.2004 r., RPO-462936-IX/04 z 3.02. 2004 r., RPO-461477-IX/04 z 20.01.2004 r., RPO-461478-IX/04 z 20.01.2004 r., RPO-463997-IX/04 z 12.02.2004 r. i inne.

937

Minister Spraw Zagranicznych, Minister Polityki Spo∏ecznej, Rada ds. Uchodêców.
Na poczàtku roku g∏ównie Czechy, obecnie Belgia i Francja.
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zainteresowanie jest minimalne, g∏ównie dlatego, ˝e przebywajàcy cudzoziemcy (poza Bia∏orusinami), traktujà Polsk´ jako kraj tranzytowy, pozwalajàcy na wyjazd do bogatszych paƒstw Europy zachodniej. JeÊli ju˝
decydujà si´ wysy∏aç dzieci na prowadzone zaj´cia, to wy∏àcznie na nauk´ j´zyka angielskiego (w ostatnim okresie czasu równie˝ francuskiego),
rezygnujàc z innych przedmiotów. Otrzymywane ksià˝ki oraz inne pomoce szkolne przeznaczone dla dzieci, najcz´Êciej sprzedajà okolicznym
mieszkaƒcom, podobnie jak produkty ˝ywnoÊciowe. Powoduje to niezadowolenie oraz konflikty z miejscowà ludnoÊcià zamieszkujàcà w najbli˝szym otoczeniu oÊrodków. Przyczynà tego jest trudna sytuacja ekonomiczna mieszkaƒców tych miejscowoÊci, którzy bardzo cz´sto sà bez pracy, a tym samym i Êrodków do ˝ycia. PodkreÊliç nale˝y, ˝e po wejÊciu
w ˝ycie nowej ustawy o cudzoziemcach938, w sposób znaczàcy zmniejszy∏a si´ iloÊç skarg tej grupy osób na sposób rozpatrywania ich spraw przez
kompetentne urz´dy. Powodem tego sà korzystniejsze i w miar´ precyzyjne przepisy ograniczajàce stosowanie przez urz´dników, dowolnych kryteriów podczas za∏atwiania sprawy. Istotne znaczenie mia∏o tak˝e wprowadzenie nowych nieznanych dotàd instytucji takich jak np: pobyt tolerowany. Dok∏adnie te˝ zdefiniowano, budzàce dotàd wiele kontrowersji,
warunki udzielania zezwolenia na zamieszkanie na czas okreÊlony, wÊród
których wymienia si´ mi´dzy innymi, bardzo wa˝ny dla zainteresowanych, a mianowicie, i˝ jest ma∏˝onkiem obywatela polskiego. Przepisy te
nie tylko ograniczy∏y przypadkowoÊç i dowolnoÊç wydawanych decyzji,
ale spowodowa∏y lepszà ochron´ praw polskiego wspó∏ma∏˝onka oraz ich
dzieci.
Wp∏ywajàce do Rzecznika skargi od repatriantów, dotyczy∏y g∏ównie
nie otrzymania obiecywanych wczeÊniej ró˝nego rodzaju zasi∏ków oraz innych spraw zwiàzanych z zagospodarowaniem si´ i Êwiadczeniami socjalnymi. Powodem tego rodzaju rozczarowaƒ, by∏y bardzo du˝e oczekiwania
Polaków z terenów by∏ego ZSRR, przy niezwykle przychylnym nastawieniu opinii publicznej. Nie bez wp∏ywu na taki stan, mia∏a nie zawsze pe∏na i wyczerpujàca informacja ze strony organizacji spo∏ecznych w Polsce,
w tym w szczególnoÊci Wspólnoty Polskiej, a mo˝liwoÊciami prawnymi
i ekonomicznymi paƒstwa. Obowiàzujàca ustawa o repatriacji939 nie rozwiàza∏a w pe∏ni problemu uznania za repatrianta osób polskiej narodowoÊci lub pochodzenia, które w okresie przed wejÊciem w ˝ycie ustawy
przyby∏y do Polski z zamiarem osiedlenia si´, na zaproszenie organów ad-

938
939

Ustawa z 13.06.2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. Nr 128, poz.1175).
Ustawa z 9.11.2000 r. o repatriacji (Dz.U. Nr 106, poz. 1118).
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ministracji samorzàdowej lub osób prywatnych. Âwiadczà o tym skargi
i proÊby kierowane w tym zakresie do Rzecznika. Powodem niezadowolenia jest to, i˝ cz´Êci z przybywajàcych nadane zosta∏o obywatelstwo polskie w normalnym trybie przewidzianym dla cudzoziemców, inni natomiast uzyskali prawo do osiedlenia si´, zaÊ wybór w tym wzgl´dzie by∏
zazwyczaj przypadkowy.

Wspó∏dzia∏anie Rzecznika Praw Obywatelskich z organizacjami...

21. Wspó∏dzia∏anie Rzecznika Praw
Obywatelskich z organizacjami
obywatelskimi
1. Rzecznik ze szczególnà uwagà obserwuje proces budowy spo∏eczeƒstwa obywatelskiego w Polsce, dostrzegajàc w nim podstawowy cel transformacji spo∏eczno-ustrojowej. Podejmuje szereg dzia∏aƒ majàcych na celu propagowanie okreÊlonych wartoÊci, postaw i wzorów zachowaƒ – jak
wspó∏odpowiedzialnoÊç, solidarnoÊç, wzajemny szacunek – koniecznych,
obok niezb´dnych regulacji prawnych, dla sprawnego funkcjonowania
spo∏eczeƒstwa obywatelskiego. Wprowadzona do obrotu prawnego ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie okreÊlana jest cz´sto mianem konstytucji spo∏eczeƒstwa obywatelskiego w Polsce. Stanowi obecnie podstawowy akt prawny regulujàcy szereg istotnych zagadnieƒ, w tym zasady prowadzenia przez organizacje pozarzàdowe dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i korzystania z tej dzia∏alnoÊci przez organy administracji publicznej w celu wykonania przypisanych im prawnie zadaƒ. Przypomnieç nale˝y, ˝e przyj´te rozwiàzania
majà stanowiç podstaw´ budowania relacji mi´dzy poszczególnymi podmiotami: obywatelami, ich organizacjami i organami w∏adzy publicznej,
w oparciu o zasad´ pomocniczoÊci, przyczyniajàc si´ tym samym do rozwoju spo∏eczeƒstwa obywatelskiego i samorzàdnoÊci. Dla osiàgni´cia tego
celu konieczne jest zwi´kszenie partycypacji spo∏ecznej obywateli, stworzenie warunków dla artykulacji spo∏ecznej ich potrzeb. Wymaga uwypuklenia, ˝e Rzecznik realizacj´ swoich konstytucyjnych zadaƒ osadza
w ramach prowadzonych licznych cyklicznych programów, najcz´Êciej we
wspó∏pracy z organizacjami obywatelskimi, do której jest zobowiàzany
ustawowo940.
2. Wspó∏dzia∏anie Rzecznika z organizacjami i ruchami obywatelskimi
prowadzone by∏o m.in. w ramach nast´pujàcych programów: Ruch Przeciw BezradnoÊci Spo∏ecznej; Edukacja dla Rozwoju; Poradnictwo obywatelskie i prawne; konkurs Pro Publico Bono.
940

Art. 17a ustawy wymienionej w przypisie 2
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Istotnym wydarzeniem w dzia∏alnoÊci Ruchu Przeciw BezradnoÊci Spo∏ecznej w 2004 roku by∏a IV Konwencja Ruchu, która zosta∏a zorganizowana tradycyjnie w dniu 10 listopada w Krakowie, z wiodàcym tematem „Aktywizacja Êrodowisk lokalnych”941. Najwa˝niejszym celem IV Konwencji by∏o
uÊwiadomienie koniecznoÊci zjednoczenia aktywnych dzia∏aƒ organizacji
obywatelskich i samorzàdów we wspólnym rozwiàzywaniu trudnych problemów naszej rzeczywistoÊci. Obok bezrobocia, jednym z bardziej dra˝liwych
spo∏ecznie tematów jest s∏u˝ba zdrowia, w tym zw∏aszcza dost´p do Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej. Coraz wi´cej sprzeciwów we wszystkich Êrodowiskach budzi te˝ problem korupcji. Prof. Jerzy Regulski w swym wystàpieniu
za jedynà skutecznà form´ walki z korupcjà uzna∏ odbudow´ spo∏eczeƒstwa
obywatelskiego i zaprosi∏ uczestników konwencji do udzia∏u w programie
„Przejrzysta gmina, przejrzysta Polska”, który rozpocznie si´ 1 stycznia
2005 r. Jego inicjatorzy chcieliby, aby sta∏ si´ wielkim ruchem na rzecz odbudowy samorzàdnoÊci. Do udzia∏u w Konwencji zostali równie˝ zaproszeni
przedstawiciele Ruchu ATD „Czwarty Âwiat”. Prezentacja ta mia∏a uÊwiadomiç uczestnikom, ˝e problem marginalizacji spo∏ecznej jest problemem uniwersalnym942. W ramach programu Ruch Przeciw BezradnoÊci Spo∏ecznej
przeprowadzono tak˝e w 2004 roku dwie Konwencje Regionalne943.
3. W 2004 r. kontynuowany by∏ rozpocz´ty w 2001 r. program „Edukacja dla Rozwoju”, którego celem jest czuwanie nad realizacjà prawa do
edukacji, jednego z podstawowych praw cz∏owieka, warunkujàcego korzystanie z innych, w szczególnoÊci prawa do Êwiadomego i aktywnego
uczestniczenia w ˝yciu spo∏ecznym. Wàtkiem przewodnim prac w 2004 r.
i konsekwencjà prac prowadzonych w latach ubieg∏ych, w szczególnoÊci
941

942

943

Zaproponowanym podczas ubieg∏orocznych listopadowych obrad oraz poddany
analizie podczas Regionalnych Konwencji w Katowicach i we Wroc∏awiu.
Wystàpienie Maschy Join-Lambert z Ruchu ATD nada∏o IV Konwencji wymiar
mi´dzynarodowy. Stanowi∏o kontynuacj´ wspó∏pracy nawiàzanej przez Rzecznika podczas spotkania „Stwórzmy Europ´ szanujàcà godnoÊç ka˝dego cz∏owieka”, które odby∏o si´ na Uniwersytecie Warszawskim (02.2004 r.)
Pierwsza – 31.03.2004 r. w Katowicach „Organizacje pozarzàdowe a samorzàd
lokalny – doÊwiadczenia z terenu województwa Êlàskiego”. Celem spotkania by∏o
zebranie informacji o projektach realizowanych w zakresie aktywizacji Êrodowisk lokalnych w województwie Êlàskim oraz przygotowanie koncepcji ich prezentacji w ramach IV Konwencji. Waga i z∏o˝onoÊç problemów Regionu Âlàskiego, wobec których organizacje obywatelskie nie pozostajà bezradne, pozwala
z wi´kszym optymizmem patrzeç na wiele innych problemów w naszym kraju,
które obecnie wydajà si´ nie do rozwiàzania. Druga – 23.10.04 r. we Wroc∏awiu:
„Prawdziwie wspólna Europa czyli o praktycznych po˝ytkach i zadaniach wynikajàcych z cz∏onkostwa Polski w Unii Europejskiej”. Celem spotkania by∏o
przekazanie informacji dotyczàcych nowych êróde∏ finansowania, spojrzenia na
w∏asnà dzia∏alnoÊç w kontekÊcie osiàgni´ç paƒstw cz∏onkowskich Unii oraz systemów funkcjonowania w tych krajach organizacji obywatelskich
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diagnozy stanu polskiej polityki edukacyjnej i postulatów zawartych
w materiale „Obywatelska odpowiedzialnoÊç za edukacj´ narodowà”, by∏a
kwestia uspo∏ecznienia systemu oÊwiaty oraz otwarta przez Rzecznika
publiczna debata nad Kartà Nauczyciela i jej przystawalnoÊcià tak do realiów obecnego systemu edukacji jak i do wyzwaƒ, jakie stojà przed polskà politykà edukacyjnà w bli˝szej i dalszej perspektywie. Dotyczy∏a ona
w szczególnoÊci sytuacji samorzàdów, które z coraz wi´kszym trudem ponoszà narzucone przez Kart´ koszty prowadzenia szkó∏, nierównego traktowania nauczycieli wykonujàcych zawód w placówkach publicznych
i niepublicznych, przywrócenia presti˝u zawodowi nauczyciela, wprowadzenia mechanizmów i dobrej praktyki bli˝szej wspó∏pracy szko∏y z rodzicami i wi´kszego uspo∏ecznienia systemu szkolnego. Debata z udzia∏em
naukowców, nauczycieli, przedstawicieli samorzàdów i organizacji obywatelskich oraz polityków zorganizowana by∏a w ramach trzech konferencji:
„Czy polskie szko∏y sà skazane na likwidacj´” (23 marca 2004 r.), „Ku
szkole obywatelskiej” (29 czerwca 2004 r.), oraz „Misja – Pasja – Kompetencja. Status nauczyciela i jego przygotowanie do zawodu” (25 paêdziernika 2004 r.) oraz licznych wystàpieƒ Rzecznika. Ponadto w ramach programu odby∏y si´ w 2004 r. konferencje i seminaria poÊwi´cone w szczególnoÊci wspó∏pracy szko∏y z organizacjami obywatelskimi, w tym organizacjami rodziców, wspó∏udzia∏owi rodziców w realizacji zadaƒ szko∏y, bezpieczeƒstwu w szkole oraz problematyce wychowania dzieci i m∏odzie˝y.
4. W kwietniu 2004 r. do Rzecznika zwróci∏y si´: Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Helsiƒska Fundacja Praw cz∏owieka, Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej, Zwiàzek Biur Porad Obywatelskich z inicjatywà
zorganizowania konferencji „Dost´p do informacji i poradnictwa prawnego-rozwiàzania systemowe”, która da∏aby poczàtek pracy nad przygotowaniem
odpowiednich regulacji ustawowych. Wspó∏praca zosta∏a nawiàzana i w efekcie w dniu 6 paêdziernika 2004 r. w Biurze Rzecznika odby∏a si´ projektowana konferencja. Uczestnikiem spotkania by∏ Minister SprawiedliwoÊci.
W efekcie tego spotkania w Ministerstwie SprawiedliwoÊci powo∏ano zespó∏,
którego zadaniem by∏o przygotowanie projektu ustawy o dost´pie do nieodp∏atnej pomocy prawnej przyznawanej przez paƒstwo osobom fizycznym944.
5. W roku 2004 odby∏a si´ szósta edycja konkursu na najlepszà inicja-

944

Wymaga podkreÊlenia, ˝e konferencj´ poprzedzi∏o obszerne wystàpienie Rzecznika do Ministra SprawiedliwoÊci (RPO-481256-IV-04 z 3.08.2004 r.), w którym zosta∏a przedstawiona potrzeba stworzenia systemu pomocy prawnej dla
osób ubogich i niezaradnych. Resort przychylnie odniós∏ si´ do propozycji
Rzecznika (pismo P. II. 4308/727/04 z 13.09.2004 r.). Z koƒcem marca
2005 r. projektowanà regulacj´ skierowano do Sejmu.
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tyw´ obywatelskà Pro Publico Bono, której patronowa∏ Rzecznik. Do konkursu w roku 2004 zg∏osi∏o si´ 197 organizacji z ca∏ej Polski prezentujàc
zrealizowane przez siebie inicjatywy i programy. Kapitu∏a konkursu pod
przewodnictwem Rzecznika przyzna∏a nagrody i wyró˝nienia. Kapitu∏a postanowi∏a przyznaç dwie nagrody g∏ówne: Nagrod´ G∏ównà dla najlepszej
inicjatywy obywatelskiej o zasi´gu regionalnym dla Stowarzyszenia Pomocy
Spo∏ecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. Hansa Christiana Kofoeda
z siedzibà w Siedlcach, a Nagrod´ G∏ównà dla najlepszej inicjatywy obywatelskiej o zasi´gu ogólnopolskim Spo∏ecznemu Towarzystwu OÊwiatowemu
z Warszawy. Kapitu∏a przyzna∏a ponadto honorowe wyró˝nienia „Instytucja
Pro Publico Bono”: Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibà w Warszawie, Sieci Wspierania Organizacji Pozarzàdowych SPLOT z siedzibà w Warszawie, Fundacji Edukacja dla Demokracji z siedzibà w Warszawie.
6. Nale˝y te˝ zasygnalizowaç utrzymywanie kontaktów przez Rzecznika
i jego Biuro z Fundacjà „Polsko-Niemieckie Pojednanie”. Problematyka realizowanych przez nià Êwiadczeƒ dla osób poszkodowanych przez nazizm zosta∏a podniesiona w blisko 1000 listach skierowanych do Biura Rzecznika,
w tym po raz pierwszy zwróci∏o si´ o pomoc ponad 700 osób, a powtórnie
ponad 200 korespondentów. Listy dotyczy∏y zarówno Êwiadczeƒ wyp∏acanych przez FPNP z Êrodków niemieckiej Fundacji „Pami´ç, OdpowiedzialnoÊç i Przysz∏oÊç”, austriackiego Funduszu „Pojednania, Pokoju i Wspó∏pracy”, jak te˝ z tzw. Funduszu Londyƒskiego Z∏ota (wspólne Êrodki FPNP oraz
Funduszu na rzecz Ofiar PrzeÊladowaƒ Hitlerowskich). Na skierowane przez
Biuro Rzecznika do FPNP proÊby o wyjaÊnienia w indywidualnych sprawach
beneficjentów FPNP udzieli∏a ponad 300 pisemnych odpowiedzi, prezentujàcych stanowisko poszczególnych komisji Fundacji, w tym zw∏aszcza Komisji
Weryfikacyjnej i Odwo∏awczej, w wielu przypadkach informacje udzielane
by∏y równie˝ telefonicznie. Najcz´Êciej podnoszone przez korespondentów
problemy z zakresu dzia∏alnoÊci FPNP dotyczy∏y niemieckich Êwiadczeƒ, co
jest zrozumia∏e z uwagi na szerokie grono odbiorców – blisko 470 tysi´cy ˝yjàcych beneficjentów oraz blisko 200 tysi´cy szczególnych nast´pców prawnych osób zmar∏ych. Stàd te˝ w wielu listach kierowanych do BRPO skar˝ono si´ na przewlek∏oÊç post´powania Fundacji przy realizacji wyp∏aty Êwiadczenia oraz na pozbawienie niema∏ej cz´Êci nast´pców prawnych po zmar∏ych ofiarach nazizmu prawa do Êwiadczenia niemieckiego z uwagi na nie
dotrzymanie terminu zg∏oszenia nast´pstwa prawnego. Problem spóênionych zg∏oszeƒ, sygnalizowany równie˝ w licznych listach spadkobierców
osób poszkodowanych kierowanych do BRPO, znalaz∏ pozytywne rozwiàzanie podczas zorganizowanego w marcu 2004 r. warszawskiego spotkania
wszystkich organizacji partnerskich wyp∏acajàcych Êwiadczenia niemieckie.
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Ustalono wówczas termin – 15 maja 2004 r., do którego FPNP mog∏a przyjmowaç spóênione zg∏oszenia spadkobierców, dajàc tym samym szans´ kilkunastotysi´cznej rzeszy spadkobierców, którzy zg∏osili si´ do FPNP po
up∏ywie 6-miesi´cznego ustawowego terminu. Przeprowadzona te˝ zosta∏a
przez FPNP ponowna akcja informujàca o koniecznoÊci dochowywania przez
spadkobierców terminu zg∏oszenia, jak te˝ „szansie dla spóênialskich”, do
której w∏àczy∏o si´ BRPO, zarówno w informacjach przekazywanych zainteresowanym listownie, jak te˝ poprzez udost´pnienie z tego zakresu materia∏ów informacyjnych na spotkaniach wyjazdowych, w marcu 2004 r., przedstawicieli BRPO w Katowicach, Bielsku Bia∏ej i Cz´stochowie. Jednym
z wàtków cz´sto pojawiajàcych si´ w listach kierowanych do Rzecznika, jest
sprawa spóênionego zg∏oszenia roszczeƒ przez ˝yjàce ofiary nazizmu, a tym
samym proÊby o przywrócenie terminów sk∏adania wniosków zarówno
o Êwiadczenie z Êrodków Fundacji Federalnej, jak te˝ o Êwiadczenie z tzw.
Funduszu Londyƒskiego Z∏ota, wyznaczonych ostatecznie na dzieƒ
31.12.2001 r.. W tych przypadkach jednak˝e nie ma mo˝liwoÊci przywrócenia nie dochowanego terminu i podj´cia w tej sprawie interwencji przez
Rzecznika. Innà, coraz cz´Êciej pojawiajàcà si´ kwestià, zwiàzanà z post´powaniem odwo∏awczym w sprawach dotyczàcych Êwiadczeƒ przeznaczonych
dla ofiar nazizmu, a tym samym z negatywnymi decyzjami Komisji Odwo∏awczej FPNP, jest sprawa niedotrzymywania przez zainteresowanych wyznaczonego terminu na z∏o˝enie odwo∏ania. W przypadku Êwiadczeƒ niemieckich wynosi on – zgodnie z zapisami Umowy partnerskiej – trzy miesiàce i siedem dni od daty otrzymania decyzji Komisji Kwalifikacyjnej, ale uzyskanie dodatkowych dokumentów potwierdzajàcych doznane represje niekiedy uniemo˝liwia dotrzymanie tego terminu. Komisja Odwo∏awcza podejmie jednak prób´ rozwiàzania tego problemu i po zakoƒczeniu opracowywania wszystkich odwo∏aƒ terminowych, wystàpi do Fundacji Federalnej
o uwzgl´dnienie wniosków osób, które nades∏a∏y dokumenty potwierdzajàce
doznane przeÊladowania po up∏ywie terminu odwo∏awczego. Ponadto, niezale˝nie od realizowanych przez FPNP Êwiadczeƒ z trzech funduszy przeznaczonych dla ofiar nazizmu, osoby znajdujàce si´ w trudnej sytuacji materialnej i ˝yciowej osta∏y obj´te programem pomocy humanitarno–socjalnej, uruchomionym przez Fundacj´ z dniem 1.04.2004 r. Równie˝ w tych sprawach
Biuro Rzecznika s∏u˝y pomocà poszkodowanym przez nazizm, nie tylko
przekazujàc listy zainteresowanych do rozpatrzenia przez Spo∏ecznà Komisj´
d.s. pomocy humanitarno-socjalnej w FPNP, ale tak˝e – w razie potrzeby –
wysy∏ajàc ich nadawcom szczegó∏owe informacje i druki wniosków o przyznanie pomocy humanitarno-socjalnej (termin sk∏adania wniosków o t´ pomoc zosta∏ przed∏u˝ony do dnia 31.03.2005 r.).

22. Wizyty Rzecznika Praw Obywatelskich
w regionach
1. Kontynuowane by∏y wizyty Rzecznika Praw Obywatelskich w kolejnych regionach kraju. W dniach 30 i 31 marca 2004 r. Rzecznik, Zast´pcy Rzecznika, Dyrektor Biura oraz grupy specjalistów z Biura Rzecznika,
przebywali na terenie województwa Êlàskiego, a w dniach 30 listopada
i 1 grudnia 2004 r. – na terenie województwa pomorskiego. Za∏o˝onym
celem tych wizyt by∏y przyj´cia interesantów w sprawach indywidualnych945, a tak˝e zapoznanie si´ na miejscu z wybranymi problemami spo∏ecznoÊci lokalnych. Organizowane by∏y spotkania z przedstawicielami
w∏adz publicznych ró˝nego szczebla, Êrodowisk spo∏eczno-zawodowych
oraz organizacji pozarzàdowych. Rzecznik wraz ze swymi Zast´pcami z∏o˝y∏ wizyt´ Metropolicie Katowickiemu ks. abp. Damianowi Zimoniowi oraz
Metropolicie Gdaƒskiemu ks. abp. Tadeuszowi Goc∏owskiemu.
2. WÊród indywidualnych skarg dominowa∏a problematyka mieszkaniowa. Wiele skarg dotyczy∏o wyst´pujàcych nieprawid∏owoÊci przy wspó∏dzia∏aniu wspólnot mieszkaniowych z licencjonowanymi zarzàdcami. W szczególnoÊci przedstawiciele wspólnot wskazywali na trudnoÊci w egzekucji od
zarzàdów nale˝nych im praw zwiàzanych np. z dost´pem do dokumentacji.
Skar˝ono si´ te˝ na trudnoÊci zwiàzane z rozliczeniami finansowymi wspólnot mieszkaniowych z udzia∏em w∏aÊcicielskim gminy. Cz´Êç skarg dotyczy∏a zasad dzia∏ania spó∏dzielni mieszkaniowych, zw∏aszcza zwiàzanych
z przekszta∏caniem lokatorskiego prawa do lokalu we w∏asnoÊciowe prawo
do lokalu i zasad udzielania bonifikat przez spó∏dzielnie. WÊród skarg z zakresu prawa pracy uwag´ zwraca∏a kwestia braku reakcji ze strony prokuratury rejonowej i paƒstwowej inspekcji pracy na praktyk´ uwalniania si´
pracodawców od obowiàzku wyp∏aty pracownikom nale˝nych im wynagrodzeƒ i innych Êwiadczeƒ poprzez sprzeda˝ zak∏adu pracy kolejnym nabyw945

Na terenie województwa Êlàskiego przyj´cia interesantów indywidualnych odbywa∏y si´ w Katowicach, Cz´stochowie i Bielsku – Bia∏ej, a na terenie województwa pomorskiego – w Gdaƒsku i S∏upsku. Przyj´to ogó∏em 821 interesantów (na Âlàsku – 478, na Pomorzu – 343), 551 spraw podj´to do zbadania,
w 270 sprawach zainteresowanym udzielono na miejscu stosownych informacji i wyjaÊnieƒ.
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com, którzy nie czujà si´ zobowiàzani do realizacji porozumieƒ podj´tych
przez swych poprzedników, a tak˝e sprawa roszczeƒ odszkodowawczych
uprawnionych do akcji pracowników, przyznanych zamiast odpraw pieni´˝nych zwiàzanych ze zwolnieniem z pracy po upad∏oÊci Stoczni Gdaƒskiej.
W sprawach emerytur i rent, krytykowano trudnoÊci w skompletowaniu
dokumentacji p∏acowej przy ubieganiu si´ o Êwiadczenie emerytalne, a tak˝e zasady przeliczania emerytur i rent z FUS w odniesieniu do kwoty bazowej946. Kwestionowano te˝ obowiàzujàce warunki nabywania prawa do renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy (5 lat pracy w ostatnim dziesi´cioleciu
przed z∏o˝eniem wniosku o rent´ lub powstaniem niezdolnoÊci do pracy).
Cz´Êç skarg dotyczy∏a u∏omnoÊci w funkcjonowaniu organów samorzàdu
lokalnego oraz za∏atwianiu spraw obywateli przez te organy. Dwóch interesantów wnios∏o skargi na sposób rekrutacji kandydatów na studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdaƒskiego.
3. Przedmiotem szczególnego zainteresowania na Âlàsku by∏y problemy zwiàzane z funkcjonowaniem spo∏ecznoÊci lokalnych w warunkach
wysokiego uprzemys∏owienia, a tak˝e bezrobocia wynikajàcego przede
wszystkim z przeobra˝eƒ ekonomicznych w wiodàcych ga∏´ziach przemys∏u w regionie – górnictwa i hutnictwa. Problemom tym poÊwi´cone by∏o
spotkanie z przedstawicielami Zwiàzku Gmin i Powiatów Âlàskich w Katowicach, spotkanie z przedstawicielami Zwiàzku Gmin Górniczych
w Pszczynie, spotkanie z organizacjami obywatelskimi w Cieszynie, spotkanie w Bielsku-Bia∏ej z przedstawicielami trzech sektorów – pracodawców, pracobiorców oraz samorzàdu lokalnego. Odby∏a si´ te˝ wojewódzka
konwencja Ruchu Przeciw BezradnoÊci Spo∏ecznej. SpoÊród innych
przedsi´wzi´ç zrealizowanych w czasie wizyty, wskazaç nale˝a∏oby na
spotkanie Rzecznika w Uniwersytecie Otwartym w Zabrzu nt. „Budowanie spo∏eczeƒstwa obywatelskiego”, spotkanie Zast´pcy Rzecznika ze studentami Wy˝szej Szko∏y Administracji w Bielsku–Bia∏ej nt.: „Standardy
administracji przed wejÊciem do Unii Europejskiej” oraz spotkanie Rzecznika z Rektorem i przedstawicielami Senatu Uniwersytetu Âlàskiego na
temat sytuacji w szkolnictwie wy˝szym i problemów Uczelni, a tak˝e dokonanà przez Zast´pc´ Rzecznika wizytacj´ Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Bia∏ej. Problematyce ochrony praw funkcjonariuszy s∏u˝b publicznych s∏u˝y∏y wizytacje przez Rzecznika Komisariatów Policji w Katowicach i Zabrzu oraz wizyta Zast´pcy Rzecznika w Centralnej Szkole Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w Cz´stochowie.
946

Na podstawie art. 110 i 111 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (tekst jedn. Dz. U z 2004 r. Nr 39
poz. 353 ze zm.).
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4. Jednym z celów wizyty na Pomorzu by∏o zapoznanie si´ na miejscu
z sytuacjà by∏ych pracowników paƒstwowych przedsi´biorstw gospodarki
rolnej i ich rodzin. Tej problematyce poÊwi´cone by∏o spotkanie z mieszkaƒcami „popegeerowskiej” wsi Cetyƒ w gminie Trzebielino, wizyta
w Szkole Podstawowej w Trzebielinie, gdzie uczà si´ dzieci z Cetynia, spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Gmin Wiejskich Województwa
Pomorskiego oraz Starostw Powiatowych w S∏upsku i Bytowie jak równie˝
pracodawców zatrudniajàcych by∏ych pracowników PGR. Na podstawie
informacji uzyskanych w toku tych spotkaƒ, Rzecznik skierowa∏ do Prezesa Rady Ministrów wystàpienie947, w którym podkreÊli∏ niezwykle dramatycznà sytuacj´ by∏ych pracowników PGR i ich rodzin, g∏´bokie bezrobocie w tym Êrodowisku, bez wi´kszych szans na stosunkowo wàskim
rynku pracy oraz przy ma∏ej konkurencyjnoÊci na tym rynku, ze wzgl´du
na niskie kwalifikacje. Wskaza∏ te˝ na potrzeb´ podj´cia rozwiàzaƒ systemowych, wyrównujàcych szanse spo∏ecznoÊci popegeerowskiej na normalne ˝ycie. Sprawie aktualnych problemów ochrony zdrowia poÊwi´cone
by∏o spotkanie z przedstawicielami administracji publicznej, instytucji
oraz organizacji pozarzàdowych dzia∏ajàcych w sferze ochrony zdrowia.
W trakcie spotkania z przedstawicielami organizacji pozarzàdowych organizowanego przez Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarzàdowych w Gdaƒsku, wymieniono doÊwiadczenia zwiàzane
z wdra˝aniem ustawy o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie. Rzecznik Praw Obywatelskich z∏o˝y∏ wizyt´ w Uniwersytecie Gdaƒskim – w czasie spotkania z Rektorem podjà∏ spraw´ ujawnionych przez
media nieprawid∏owoÊci w rekrutacji kandydatów na Wydzia∏ Prawa,
wskazujàc na po˝àdane kierunki rozwiàzania konfliktu. Spotkanie z w∏adzami Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, ze studentami i pracownikami Wydzia∏u Prawa i Administracji po∏àczone by∏o z wyk∏adem
„Prawo do dobrego paƒstwa”. Odby∏o si´ spotkanie Rzecznika z przedstawicielami Zarzàdu G∏ównego oraz dzia∏aczami terenowymi Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego, poÊwi´cone problemom kaszubskiej mniejszoÊci
etnicznej, Rzecznik wizytowa∏ te˝ lekcj´ j´zyka kaszubskiego w Szkole
Podstawowej w Mojuszu gmina Sierakowice. Wizytowana by∏a przez
Rzecznika Policyjna Izba Dziecka w Gdaƒsku.

947

RPO-492370-XII/04 z 14.12.2004 r. Odpowiedê Sekretarza Stanu w MPS
z 28.01.2005 r.
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23. Mi´dzynarodowe kontakty Rzecznika
Praw Obywatelskich
Rok 2004 charakteryzowa∏ si´ wy˝szà ani˝eli w latach ubieg∏ych intensywnoÊcià kontaktów zagranicznych Rzecznika, jego Zast´pców
i przedstawicieli Biura RPO, tak w kategorii wspó∏pracy wielostronnej,
jak i kontaktów dwustronnych. Spowodowane to by∏o – z jednej strony –
zarówno akcesjà Polski do Unii Europejskiej, czego bezpoÊrednim efektem by∏ dwukrotny oficjalny kontakt Rzecznika z Ombudsmanem Unii
Europejskiej, z drugiej zaÊ strony – powstaniem w ciàgu ostatnich lat instytucji ochrony praw cz∏owieka w niektórych paƒstwach cz∏onkowskich
WNP, co skutkowa∏o szeregiem wizyt zrealizowanych w Polsce przez
ombudsmanów tych paƒstw, bàdê te˝ ich przedstawicieli. I tak, Rzecznik
z∏o˝y∏ w lutym 2004 r. oficjalnà wizyt´ w Strasburgu na zaproszenie
Ombudsmana Unii Europejskiej N. Diamandourosa; z kolei Euroombudsman przyby∏ do Polski na zaproszenie Rzecznika w maju 2004 r. Autorytet i uznana mi´dzynarodowa pozycja polskiego Rzecznika znalaz∏y odzwierciedlenie w jego udziale w mi´dzynarodowym spotkaniu zorganizowanym w grudniu 2004 r. w Stambule z inicjatywy Ombudsmana Grecji
popartej przez Uni´ Europejskà i Rad´ Europy, a poÊwi´conym dyskusji
nad kszta∏tem projektu ustawy o ombudsmanie Turcji, w kontekÊcie perspektywy wejÊcia tego kraju do UE. Podobnie te˝ nale˝y oceniç zaproszenie Rzecznika Praw Obywatelskich do wzi´cia udzia∏u w spotkaniu
ombudsmanów niemieckiego obszaru j´zykowego, które odby∏o si´
w Wiedniu w czerwcu 2004 r. z inicjatywy parlamentarnych ombudsmanów Austrii. Innymi istotnymi elementami wielostronnych kontraktów
mi´dzynarodowych Rzecznika na p∏aszczyênie regionalnej by∏ udzia∏
w zorganizowanym w paêdzierniku 2004 r. przez Ombudsmana S∏owacji
szczycie rzeczników praw obywatelskich paƒstw cz∏onkowskich Grupy
Wyszehradzkiej oraz zorganizowana w Warszawie w listopadzie 2004 r.
konferencja ombudsmanów paƒstw cz∏onkowskich Rady Paƒstw Morza
Ba∏tyckiego – czwarte tego typu spotkanie, które odby∏o si´ w Polsce po
raz pierwszy, z uwagi na prezydencj´ Polski w tej organizacji w okresie
lat 2004/2005. Podobnie jak w latach ubieg∏ych Rzecznik bra∏ aktywny
udzia∏ – jako jego wiceprzewodniczàcy – w dzia∏alnoÊci Zarzàdu Europej-
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skiego Instytutu Ombudsmana, uczestniczàc w posiedzeniach tego organu w Rotterdamie (marzec 2004), Budapeszcie (maj 2004 – Zgromadzenie
Ogólne EOI), Zurichu (sierpieƒ 2004) i Moguncji (paêdziernik 2004).
W kategorii zagranicznych kontaktów o charakterze dwustronnym, jakie
mia∏y miejsce w 2004 r. nale˝y odnotowaç oficjalna wizyt´ Rzecznika
w Albanii (luty 2004 r.) na zaproszenie ombudsmana tego paƒstwa. Jednym z wyników tej wizyty by∏a realizacja przez Rzecznika szkoleƒ pracowników tej instytucji w BRPO. We wrzeÊniu 2004 r. zorganizowane zosta∏o trzecie ju˝ z kolei polsko-litewskie seminarium, w którym wzi´li
udzia∏ cz∏onkowie kierownictwa i pracownicy instytucji ombudsmaƒskich
obu krajów. Seminarium to odby∏o si´ na mocy umowy z 1999 r. o bezpoÊredniej wspó∏pracy pomi´dzy Rzecznikiem a litewskim Urz´dem Kontrolerów Sejmowych. Jak wy˝ej wspomniano w 2004 r. Rzecznik Praw
Obywatelskich odby∏ szereg spotkaƒ z ombudsmanami krajów WNP, ich
przedstawicielami lub osobami z tych krajów przebywajàcych w Polsce na
zaproszenie innych organów i instytucji. Wymieniç tu mo˝na np. wizyt´
studyjnà ombudsmana Armenii, pobyt sta˝owy przedstawicieli biura
ombudsmana Kazachstanu, czy te˝ spotkania z przewodniczàcymi parlamentów Kazachstanu i Uzbekistanu. Kontakty te sà dowodem znaczàcej
i uznanej pozycji polskiego Rzecznika wÊród tych zagranicznych instytucji ochrony praw cz∏owieka i obywatela, które zosta∏y powo∏ane do ˝ycia
na przestrzeni ostatniej dekady, i które w dalszym ciàgu wypracowujà
swój kszta∏t organizacyjny i w∏aÊciwe metody dzia∏ania. W listopadzie
2004 r. Rzecznik Praw Obywatelskich z uwagà obserwowa∏ rozwój wydarzeƒ na Ukrainie, potocznie okreÊlanych mianem „pomaraƒczowej rewolucji”, wyra˝ajàc w wystàpieniach do Komisarza Praw Cz∏owieka (z 24 listopada 2004 r.) oraz do Pe∏nomocnika Rady Najwy˝szej Ukrainy do
spraw Praw Cz∏owieka (z 26 listopada 2004 r.) zatroskanie o wynik przeprowadzanych wyborów prezydenckich.
Szczegó∏owe zestawienie kontaktów mi´dzynarodowych RPO i pracowników Biura RPO znajduje si´ cz´Êci statystycznej Informacji.
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24. Dzia∏alnoÊç Zespo∏u Terenowego BRPO
we Wroc∏awiu
Specyfikà dzia∏alnoÊci Zespo∏u Terenowego jest to, ˝e zajmuje si´ on
wszystkimi problemami, które wchodzà w zakres dzia∏ania Rzecznika
Praw Obywatelskich, z wy∏àczeniem spraw wymagajàcych osobistego zaanga˝owania Rzecznika lub jego Zast´pców948. Terytorialny zakres dzia∏ania Zespo∏u spowodowa∏, ˝e podejmowa∏ on sprawy, których tematyka
by∏a zbie˝na z prowadzonymi przez central´ Biura Rzecznika.
1. W zakresie problematyki konstytucyjnej na uwag´ zas∏uguje niewielka liczba skarg na naruszenie ochrony danych osobowych. Jest to
sprzeczne ze spo∏ecznym odczuciem oraz informacjami mediów sugerujàcych nagminnoÊç praktyk naruszania tych danych.
2. Sprawy z obszaru prawa karnego materialnego stanowià istotnà
grup´ wniosków obywateli. Majà one ró˝ny zakres ujawnianych nieprawid∏owoÊci949. Stosunkowo liczne by∏y skargi na przewlek∏oÊç post´powania
948

949

Merytoryczni pracownicy Zespo∏u dobrani zostali w taki sposób, aby kompetentnie mogli badaç sprawy z kilku pokrewnych dziedzin prawa przy równoczesnym odpowiednim poziomie ogólnego wykszta∏cenia prawniczego.
Âwiadczy o tym fakt, i˝ a˝ 5-ciu pracowników posiada stopieƒ naukowy doktora nauk prawnych, a dwoje koƒczy studia doktoranckie. Na dzieƒ przygotowywania sprawozdania ∏àczne zatrudnienie obejmuje 8 etatów (w tym dwa
pracowników nie merytorycznych) oraz dwie osoby sà zatrudnione na umow´
zlecenia. Skromne mo˝liwoÊci kadrowe sà niwelowane poprzez wspó∏dzia∏anie z wolontariuszami – studentami Wydzia∏u Prawa i Administracji Uniwersytetu Wroc∏awskiego, którzy w ∏àcznej liczbie 12 osób w ró˝nych okresach
czasu pomagali w przygotowywaniu materia∏ów dla pracowników merytorycznych.
W sprawie RPO-481384-XX/04 skar˝àca si´ matka wnosi∏a o rozeznanie, dlaczego apelacja jej oskar˝onego o czyn z art. 208 d.Kk syna z∏o˝ona w dniu 12
listopada 1997 r. od wyroku z 4 listopada pozostaje bez rozpatrzenia. Na skutek interwencji Prezes Sàdu Rejonowego uzna∏, i˝ pismo oskar˝onego powinno
by∏o byç uznane za odpowiadajàce warunkom formalnym apelacji, przeprosi∏
pisemnie oskar˝onego i jego matk´ informujàc równoczeÊnie o tym, i˝ winny
zaniedbaƒ Przewodniczàcy Wydzia∏u Karnego S. R,. na skutek b∏´dnego przyj´cia prawomocnoÊci wyroku z 1997 r. nie pracuje ju˝ w tym sàdzie. W kolejnej
sprawie (RPO-484360-XX/04) niepe∏nosprawna matka i syn skar˝yli si´ na
bezczynnoÊç organów Êcigania i innych podmiotów informowanych o zn´caniu
si´ fizycznym i psychicznym pope∏nionym przez m´˝a – ojca alkoholika.
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przygotowawczego, przedwczesne umarzanie spraw przez prokuratury
i nadmierne przychylanie si´ przez sàdy do wniosków prokuratur o zastosowanie aresztu tymczasowego i jego przed∏u˝anie. Skargi te by∏y
w du˝ej cz´Êci uzasadnione. Celowym wydaje si´ zwrócenie uwagi na
praktyk´ prokuratury i sàdów w zakresie ustalania kr´gu pokrzywdzonych przest´pstwem. Powo∏ujàc si´ na uchwa∏´ Sàdu Najwy˝szego z 15
wrzeÊnia 1999 r.950 w bardzo ograniczonym zakresie przyznajà skar˝àcym si´ status pokrzywdzonego w rozumieniu art. 49 § 1 Kpk. Tym samym zamyka si´ wnioskodawcom drog´ odwo∏awczà od postanowieƒ
o umorzeniu post´powania przygotowawczego. W omawianej kategorii
spraw zauwa˝alna jest pewna szablonowoÊç udzielanych przez policj´
i prokuratur´ odpowiedzi951.
3. Jednym z najbardziej istotnych obszarów skarg obywateli jest szeroko pojmowane zabezpieczenie spo∏eczne. Obok typowych spraw zwiàzanych z licznymi zmianami norm regulujàcych podstawy, zakres i kryteria
pomocy spo∏ecznej, na uwag´ zas∏ugujà te przypadki skarg, które ujawniajà brak spójnoÊci tych norm. W jednej ze spraw952 skar˝àca ˝ali∏a si´
na zaliczanie do jej dochodu zasi∏ku piel´gnacyjnego. Innym przyk∏adem
wskazujàcym na kontrowersyjny charakter obowiàzujàcych przepisów
jest skarga petentki na odmow´ przyznania zasi∏ku rodzinnego na dzieci
przebywajàce w rodzinie zast´pczej953. W kilku przypadkach przedmiotem
skarg by∏o niew∏aÊciwe prowadzenie spraw zainteresowanego przez pe∏-

cd. przypisu ze str. 338
W wyniku interwencji prokuratura podj´∏a uprzednio umorzone Êledztwo, policja
zacz´∏a reagowaç na wezwania, MOPS objà∏ opieka socjalnà matk´ i dziecko
a Komisja Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych skierowa∏a do sàdu wniosek o przymusowe doprowadzenie m´˝a – ojca na badania przez bieg∏ego w celu wydania opinii w przedmiocie uzale˝nienia od alkoholu.
950
I KZP 26/99
951
Kuriozalnym wr´cz by∏o usprawiedliwianie przez Prokuratura Rejonowego
przewlek∏oÊci post´powania przygotowawczego tym, ˝e pokrzywdzony trzykrotnie skutecznie zaskar˝a∏ postanowienia o zawieszeniu post´powania,
a Prokuratura Okr´gowa nakazywa∏a dokonywanie dodatkowych czynnoÊci
Êledczych.
952
RPO-481814-XX/04 . Problem ten zosta∏ wyczerpujàco omówiony w rozdziale 8.
953
RPO-484368-XX/04 Ustawa z dnia 30.07.2004 r. o zmianie ustawy o Êwiadczeniach rodzinnych (przywracajàca prawo do zasi∏ku piel´gnacyjnego dzieciom niepe∏nosprawnym z rodzin zast´pczych) nie przywróci∏a im prawa do
zasi∏ku rodzinnego i dochodów. Tym samym w bardzo trudnej sytuacji znalaz∏y
si´ rodziny zast´pcze wychowujàce dzieci ucz´szczajàce do szkó∏ po∏o˝onych
poza miejscem zamieszkania oraz rodziny zast´pcze z dzieçmi niepe∏nosprawnymi, uczàcymi si´ i przebywajàcymi w placówkach zapewniajàcych ca∏odobowà opiek´.
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nomocnika ustanowionego z urz´du954. Przyk∏ad budzàcej wàtpliwoÊci
regulacji prawnej zawiera art. 5 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. nowelizujàcej ustaw´ o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników, uzale˝niajàcy
mo˝liwoÊç kontynuowania ubezpieczenia rolniczego przez rolników prowadzàcych równoczeÊnie dzia∏alnoÊç rolniczà od formy opodatkowania955
Mo˝liwoÊç t´ wy∏àcza opodatkowanie na zasadach ogólnych (ksià˝ka
przychodów i rozchodów). Unormowanie to kwestionuje si´ g∏ównie z tego
powodu, ˝e zacz´∏o ono obowiàzywaç w trakcie roku podatkowego (od 2
maja 2004 r.), zaÊ w Êwietle przepisów o podatku dochodowym przedsi´biorca musi wybraç form´ opodatkowania do 20 stycznia ka˝dego roku
i nie ma mo˝liwoÊci jej zmiany w ciàgu roku podatkowego. Omawiane
unormowanie postawi∏o wi´c osoby zainteresowane przed faktem dokonanym, nie dajàc im mo˝liwoÊci dostosowania si´ do wymogów w nim zawartych. Przyk∏adem niew∏aÊciwego stosowania prawa sà tak˝e, jak si´
wydaje, sprawy956, w których chodzi∏o o przejÊcie z renty na emerytur´
i wyliczenie wysokoÊci tego ostatniego Êwiadczenia w oparciu o nowà
kwot´ bazowà, tj. obowiàzujàcà w dacie zg∏oszenia wniosku o emerytur´.
Praktyka uwzgl´dniania nowej kwoty bazowej zosta∏a oparta na uchwale
Sàdu Najwy˝szego z dnia 29 paêdziernika 2002 r., która mimo ˝e dotyczy∏a konkretnej sprawy, zosta∏a przyj´ta do stosowania (m.in. na skutek
interwencji Rzecznika) przez organy rentowe przy rozpatrywaniu wszystkich wniosków, dotyczàcych ustalania wysokoÊci emerytury osób, które
wczeÊniej korzysta∏y z renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy. W praktyce
ZUS stosuje postanowienia wspomnianej uchwa∏y jednak tylko do osób,
których prawo do emerytury (po rencie) powsta∏o po 1 stycznia 1999 r.,
odmawiajàc ich stosowania do osób, które wniosek taki zg∏osi∏y przed
wspomnianà datà. Interwencja w tej sprawie nie przynios∏a na razie
pozytywnego skutku. Wydaje si´ jednak, i˝ praktyka taka nie ma racjonalnego uzasadnienia, poniewa˝ obowiàzujàce przed 1 stycznia 1999 r.

954

955
956

Drastycznym przyk∏adem jest tu sprawa (RPO-4826520-XX/04) petentki, której kasacja zosta∏a odrzucona przez Sàd Najwy˝szy z powodu nieprofesjonalnego (co Sàd wyraênie podkreÊli∏ w uzasadnieniu). sporzàdzenia przez adwokata
wyznaczonego z urz´du, Dwukrotne pisma interwencyjne, skierowane do Dziekana Okr´gowej Rady Adwokackiej w O. o podj´cie stosownych dzia∏aƒ w tej
sprawie pozosta∏y bez odpowiedzi. Innym przyk∏adem jest sprawa RPO-490719-XX/04, gdzie wyznaczony adwokat z urz´du na ka˝dej rozprawie
(w sàdzie okr´gowym i apelacyjnym) by∏ zast´powany przez innego adwokata
lub aplikanta, którzy zapoznawali si´ z aktami sprawy dopiero bezpoÊrednio
przed wejÊciem na sal´ rozpraw.
RPO-487894-XX/04.
RPO-482100, 486907 i 486843-XX/04.
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przepisy ustawy rewaloryzacyjnej z 1991 r. zawierajà identyczne, jak
w obecnej ustawie emerytalnej, przepisy, które zinterpretowa∏ Sàd Najwy˝szy. Dodaç nale˝y, i˝ omawiany problem zosta∏ obecnie (po nowelizacji ustawy emerytalnej) uregulowany wyraênie w przepisach art. 53 ust.
3-4 ustawy emerytalnej z 1998 r. Jest to jednak regulacja bardziej rygorystyczna. WàtpliwoÊci, co do w∏aÊciwego stosowania przepisów prawnych przez organy rentowe powstajà równie˝ na tle niektórych rozpatrywanych spraw957 dotyczàcych uprawnieƒ do renty z tytu∏u niezdolnoÊci
do pracy958. Gdy idzie o przypadki naruszania konkretnych przepisów
957

958

RPO-490671 i 490567-XX/04. W pierwszej z tych spraw zainteresowany, majàc
58 lat, w 2004 r. zosta∏ – po 12 latach pobierania renty oraz ustalenia od 1998
r. cz´Êciowej niezdolnoÊci do pracy na trwa∏e- uznany za zdolnego do pracy.
W drugiej z wymienionych spraw organ rentowy wniós∏ apelacj´ od korzystnego
dla zainteresowanej wyroku I instancji, ustalajàcego ca∏kowità niezdolnoÊç do
pracy, opierajàc jà na stwierdzeniu, i˝ osoba ta, mimo uznania ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy, pracowa∏a na 1/2 etatu w zak∏adzie pracy chronionej. Ustawa emerytalna zawiera jednak wyraêny przepis (art.13 ust. 4), i˝ zachowanie
zdolnoÊci do pracy w warunkach okreúlonych w przepisach o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych (chodzi o prac´ w warunkach chronionych)
nie stanowi przeszkody do orzeczenia ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy.
RPO-485547-XX/04. Przyk∏adem takiej sytuacji, w której nie mo˝na by∏o podjàç skutecznych dzia∏aƒ jest sprawa petenta, który w 1995 r. uzyska∏ orzeczenie o 80% uszczerbku na zdrowiu z powodu choroby zawodowej – krzemicy
p∏uc. ZUS odmówi∏ wyp∏aty jednorazowego odszkodowania, przyjmujàc, i˝ podmiotem zobowiàzanym do realizacji Êwiadczenia jest spó∏ka, jako nast´pca
prawny by∏ego przedsi´biorstwa paƒstwowego. Odwo∏anie od tej decyzji oddali∏y sàdy obu instancji. W zwiàzku z tym zainteresowany wniós∏ powództwo
przeciwko spó∏ce (by∏emu pracodawcy) i sàd wojewódzki w 1996 r. przyzna∏
odszkodowanie (sàd apelacyjny wyrok ten utrzyma∏). Sàd Najwy˝szy rozpatrujàc kasacj´ wniesionà przez b. pracodawc´ w wyroku z dnia 6 wrzeÊnia
2000 r. Na tej podstawie b. pracodawca wystàpi∏ o zwrot wyp∏aconego wczeÊniej zainteresowanemu odszkodowania wraz z odsetkami. Prawomocnym nakazem zap∏aty z dnia 29.10.2002 r. zobowiàzano go do uiszczenia kwoty oko∏o
29 000 z∏. WczeÊniej jednak (w 2001 r.) spó∏ka zwróci∏a si´ do oddzia∏u ZUS
o zwrot (refundacj´) wyp∏aconego zainteresowanemu odszkodowania wraz z odsetkami, powo∏ujàc si´ na wspomniany wyrok Sàdu Najwy˝szego. Organ rentowy odmówi∏ jednak refundacji. .Zainteresowany, chcàc uniknàç dodatkowych
kosztów egzekucyjnych, zgodzi∏ si´ na sp∏at´ wczeÊniej uzyskanego odszkodowania w ratach, po 400 z∏ miesi´cznie z pobieranej emerytury oraz by∏ sk∏onny
z∏o˝yç, poÊwiadczone notarialnie, zapewnienie wniesienia ca∏ej kwoty odszkodowania, jakie wyp∏aci mu ZUS. Trzeba jednak dodaç, i˝ w 2004 r. nale˝noÊç
do sp∏acenia, ∏àcznie z odsetkami i kosztami post´powania wynosi∏a ju˝ prawie
62 000 z∏. JednoczeÊnie zainteresowany wystàpi∏ do ZUS o nale˝ne odszkodowanie, który jednak decyzjà z dnia 23 stycznia 2003 r. odmówi∏ jego wyp∏aty,
powo∏ujàc si´ na brak podstaw prawnych. Decyzj´ t´ zmieni∏ sàd rejonowy,
zasàdzajàc odszkodowanie od ZUS, ale w kwocie oko∏o 30 000 z∏ wraz z odsetkami, liczonymi jednak od daty wydania zaskar˝onej decyzji. Od wyroku tego
zainteresowany wniós∏ apelacj´, kwestionujàc zarówno kwot´ przyznanego odszkodowania, jak i okres, za który przyznane zosta∏y odsetki Sprawa w toku.

342

INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2004

prawa, to jako przyk∏ad mo˝na wskazaç spraw´ emeryta, w przypadku
którego wojskowy organ emerytalny przekazywa∏ ca∏à kwot´ jego emerytury na konto zarzàdcy tymczasowego masy upad∏oÊci, a ten ostatni wyp∏aca∏ zainteresowanemu tylko kwot´ odpowiadajàcà po∏owie najni˝szej
emerytury (tzn. nieca∏e 300 z∏). By∏o to post´powanie sprzeczne z obowiàzujàcymi przepisami, w Êwietle, których w sk∏ad masy upad∏oÊci wchodzi
jedynie kwota emerytury, odpowiadajàca dopuszczalnemu limitowi potràceƒ, zaÊ pozosta∏a cz´Êç (czyli 75%) powinna byç wyp∏acona zainteresowanemu. Po skutecznej interwencji959 u s´dziego komisarza, sprawujàcego nadzór nad czynnoÊciami zarzàdcy masy upad∏oÊci, odstàpiono od tej
niew∏aÊciwej praktyki. Sukcesem zakoƒczy∏a si´ interwencja w Urz´dzie
do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, dotyczàca przyznania
Êwiadczenia z tytu∏u deportacji do pracy przymusowej960. Pora˝kà zakoƒczy∏a si´ natomiast interwencja u Prezesa ZUS w Warszawie w sprawie
skar˝àcego ubiegajàcego si´ o przyznanie renty (z powodu ∏uszczycy)
w drodze wyjàtku961.
4. Problematyka cywilistyczna stanowi∏a bardzo zró˝nicowanà materi´.
WÊród skarg na orzecznictwo cywilne na uwag´ zas∏ugujà sprawy zwiàzane
z subiektywnym odczuciem skar˝àcych o pozbawieniu ich przez sàdy praw
do instancyjnoÊci i do sk∏adania Êrodków zaskar˝enia postanowieƒ sàdowych. Kilkakrotnie zarzucano sàdom celowe dzia∏anie na niekorzyÊç strony
post´powania962. Kilka spraw dotyczy∏o skarg na odmow´ wpisu do ksi´gi
wieczystej treÊci aktu notarialnego, z którego wynika∏a zamiana wspó∏w∏asnoÊci cz´Êci nieruchomoÊci963. Bulwersujàcym spo∏ecznie przedmiotem
skargi by∏a kwestia niewykonywania przez w∏adze gminy i miasta w K. prawomocnego orzeczenia majàtkowej komisji koÊcielno-paƒstwowej przywracajàcego koÊcielnej osobie prawnej w∏asnoÊç nieruchomoÊci. Rozstrzygni´cie to dotyczy∏o koÊcio∏a mniejszoÊciowego a wi´c – jak stwierdzi∏ burmistrz
– z istoty jest sprzeczne z interesem wi´kszoÊci spo∏ecznoÊci. Sprawa jest
w toku i w trybie nadzoru b´dzie przedmiotem reakcji Wojewody.
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Sàdy uzasadnia∏y odmow´ tym, i˝ suma procentowych udzia∏ów poszczególnych wspó∏w∏aÊcicieli przekracza∏a 100%. Dzia∏o si´ tak na skutek ró˝nicy
w przepisach okreÊlajàcych w ró˝nym okresie czasu normatywy powierzchni
lokali. Ostatni wi´c nabywca cz´sto mia∏ innà powierzchni´ ni˝ ta, która by∏aby dope∏nieniem do 100% ca∏kowitej powierzchni nieruchomoÊci. Na skutek
interwencji Zespo∏u Terenowego niektóre gminy b´dàce zbywcà nieruchomoÊci
komunalnej pokry∏y koszty zmiany treÊci aktów notarialnych i odpowiadajàcych im korekt w ksi´gach wieczystych.
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5. Z zakresu spraw mieszkaniowych najpilniejsze dotyczà lokali socjalnych w zwiàzku z orzeczonà eksmisjà, wyp∏aty waloryzowanej kaucji
mieszkaniowej oraz zasady naliczania op∏at eksploatacyjnych z tytu∏u dostaw ciep∏a, wody i innych mediów. Polityka mieszkaniowa jest przypadkowym efektem zbiegu mo˝liwoÊci i spontanicznego dzia∏ania w∏adz
gminnych. W gminach z nielicznymi wyjàtkami, brak jest systemowych
rozwiàzaƒ i zabezpieczenia Êrodków na normalnà, d∏ugofalowà polityk´
oraz na dzia∏ania interwencyjne. Najcz´Êciej podejmowane dzia∏ania prowadzà do odsuwania problemu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych
na kolejne lata, ograniczaniu kr´gu przysz∏ych beneficjentów tej polityki
i uzasadniania bezczynnoÊci przyczynami obiektywnymi. Bardzo liczne sà
skargi na zarzàdców odnoÊnie braku dost´pu do indywidualnych dokumentów ksi´gujàcych nale˝noÊci lokatorskie i przedstawiajàcych sposób
rozliczenia si´ zarzàdcy z tytu∏u zarzàdzania nieruchomoÊcià. Ponadto
skargi dotyczà nierzetelnoÊci w rozliczeniach z tytu∏u dostaw mediów
przez zewn´trzne podmioty964.
6. W zakresie prawa administracyjnego liczne skargi dotyczà odmawiania zainteresowanym statusu strony przez organy nadzoru budowlanego dzia∏ajàce w oparciu o ustaw´ Prawo budowlane. Tym samym, przy
wàskim rozumieniu strony w post´powaniu administracyjnym, zainteresowanym uniemo˝liwia si´ dochodzenia swoich praw, pomimo, i˝ posiadajà w tym zakresie interes prawny.
7. Problematyka prawa gospodarczego, danin publicznych i ochrony
konsumentów wbrew oczekiwaniom nie nale˝a∏a do cz´sto podnoszonej
w skargach. Zaskakujàcym by∏ fakt, i˝ na dzia∏alnoÊç organów podatkowych wp∏yn´∏o zaledwie kilka skarg. Bardziej znaczàcy liczbowo wymiar
mia∏y skargi na rozliczenia us∏ug telekomunikacyjnych. W przypadku Telekomunikacji Polskiej S.A. dotyczy∏y one nieuwzgl´dniania reklamacji
oraz pobierania op∏at za bilingi. W odniesieniu do Netii S.A. dotyczy∏y one
praktyki przekazywania do egzekucji firmom windykacyjnym wierzytelnoÊci bez uprzedniego przes∏ania faktury za nale˝noÊç d∏u˝nikowi i bez ponowienia wezwania do uiszczenia op∏aty.
Z pogranicza prawa gospodarczego oraz prawa bankowego wp∏yn´∏y
niemal identyczne skargi na dzia∏alnoÊç firmy szkoleniowej z Górnego
Âlàska, która dzi´ki pomocy banku w S. werbowa∏a skutecznie na szkolenia kredytowane przez ten bank. Gdy pozyskani klienci zorientowali si´,
964

Na skutek inspiracji Zespo∏u Terenowego oraz „Gazety Wroc∏awskiej” w toku
organizacji jest stowarzyszenie pokrzywdzonych przez zarzàdców mieszkaƒców,
które ma na celu szerokà i skutecznà reprezentacj´ praw najemców oraz
cz∏onków wspólnot mieszkaniowych.
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i˝ zakres szkolenia (skar˝àcymi by∏y 3 kobiety, ka˝da w wieku ponad 60
lat) nie zwi´ksza∏ w ˝aden sposób mo˝liwoÊci poprawy ich sytuacji na
rynku pracy, starali si´ wypowiedzieç zarówno umow´ o Êwiadczenie
us∏ug szkoleniowych jak i celowego kredytu bankowego. Usi∏owania te
okaza∏y si´ bezskuteczne, a w konsekwencji bank zainicjowa∏ skutecznà
egzekucj´ kredytu. Zawiadomiona prokuratura umorzy∏a post´powanie
przygotowawcze. Bank stwierdzi∏ w odpowiedzi na interwencj´, i˝ nie naruszy∏ w niczym prawa. Zespó∏ Terenowy skierowa∏ pisma do centrali
banku i do nadzoru bankowego, a samym skar˝àcym doradzi∏ sàdowà
drog´ dochodzenia roszczeƒ.
Zdarza∏y si´ tak˝e skargi dotyczàce odmowy rzetelnej waloryzacji rent
posagowych i kwot wynikajàcych z polisy ubezpieczenia posagowego dzieci na podstawie umów zawartych w koƒcu lat 70-tych i poczàtku 80-tych
ub. wieku. Nast´pca prawny ubezpieczyciela, tj. PZU ˚ycie S.A. dzia∏a
w takich przypadkach w szablonowy sposób (zapewne w oparciu o wewn´trzne instrukcje). Jedynym skutecznym sposobem dochodzenia roszczeƒ na skutek doÊç jednolitego orzecznictwa korzystnego dla powodów –
pozostaje post´powanie sàdowe.
8. Problematyka prawa karnego wykonawczego by∏a przedmiotem bardzo wielu skarg. Ich zakres dotyczy∏ g∏ównie nieprawid∏owego leczenia
osadzonych i utrudnianiu dost´pu do wi´ziennej s∏u˝by zdrowia. W ˝adnym w zbadanych przypadków nie potwierdzi∏y si´ te zarzuty. Z danych
akt chorobowych wynika∏o, i˝ skar˝àcy odmawiali poddania si´ niezb´dnym zabiegom chirurgicznym, czy zalecanym przez lekarzy terapiom. Jedynie w jednym przypadku potwierdzi∏ si´ d∏ugi czas oczekiwania osadzonego na przeprowadzenie badaƒ neurologicznych965 oraz zagubienie gorsetu ortopedycznego przy przenosinach osadzonego do innego zak∏adu
karnego. Wyst´puje jednak brak koordynacji polityki kierowania osadzonych do konkretnych zak∏adów karnych w okr´gu966.
9. W sprawach z zakresu prawa pracy na uwag´ zas∏ugujà skargi nauczycieli na decyzje kuratora uniewa˝niajàce wczeÊniejsze decyzje przyznajàce okreÊlony stopieƒ awansu zawodowego nauczyciela967. Na skutek
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RPO-487223-XX/04. Skar˝àcy wykaza∏ licznymi dokumentami, ˝e posiada
obok typowego sta˝u pracy i pozytywnych opinii bardzo obszerny dorobek dydaktyczny w postaci autorstwa podr´czników szkolnych i materia∏ów pomocniczych z zakresu informatyki. Wystàpiono do w∏adz oÊwiatowych o wszcz´cie
z urz´du post´powania o stwierdzenie niewa˝noÊci decyzji cofajàcej uprawnienia zawodowe Sprawa jest kontynuowana.
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interwencji Sàd podjà∏ zawieszonà uprzednio spraw´ pracowniczà podzielajàc poglàd, i˝ zgromadzony materia∏ dowodowy jest wystarczajàcy do
wydania wyroku. Zespó∏ zosta∏ poinformowany o uwzgl´dnieniu powództwa skar˝àcego w ca∏oÊci968.
Nieliczne by∏y sprawy dotyczàce ochrony praw ˝o∏nierzy, pozosta∏ych
Êrodowisk mundurowych, mniejszoÊci narodowych i cudzoziemców.
W sprawach dotyczàcych administracji lokalnej istotnà grup´ stanowià
skargi na odmow´ zameldowania na pobyt sta∏y969. Z omawianym zakresem, koresponduje tak˝e skarga grupy mieszkaƒców si´ na pasywnoÊç
Stra˝y Miejskiej nie reagujàcej na proÊby o interwencj´ w celu przeciwdzia∏ania funkcjonowaniu nielegalnego klubu. Na skutek interwencji Komendant Stra˝y Miejskiej poinformowa∏ o doprowadzeniu do likwidacji
klubu a Prezydent miasta wypowiedzia∏ u˝ytkownikowi umow´ najmu
lokalu970.
10. W przedmiocie prawa rodzinnego wi´kszoÊç skarg zwiàzana by∏a
z problematykà obowiàzku alimentacyjnego971. Jest to oczywiste w zwiàzku z reakcjà na zmiany przepisów okreÊlajàcych jego wykonywanie i rol´
praktyki paƒstwa w tym zakresie. Wi´kszoÊç skarg wynika∏a jednak
z faktu, i˝ osoby, na których cià˝y ten obowiàzek tendencyjnie interpretujà prawo w kierunku uwolnienia si´ od tego obowiàzku, gdy np. uczàce
si´ dziecko studiuje w prywatnej uczelni wymagajàcej wp∏aty czesnego.
11. W zakresie ochrony zdrowia przedmiotem skarg jest przede
wszystkim limitowanie dost´pnoÊci us∏ug wysokospecjalistycznych oraz
dzia∏anie Izby Lekarskiej i jej Rzecznika Dyscyplinarnego i Sàdu w sprawach dotyczàcych odpowiedzialnoÊci zawodowej pracowników s∏u˝by
zdrowia.
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25. Wnioski
1. Do Urz´du Rzecznika Praw Obywatelskich, w którym skupiajà si´
niemal wszystkie, bardzo zró˝nicowane problemy spo∏eczeƒstwa, wp∏yn´∏o w 2004 r. 59 248 skarg, a wi´c o 3 962 wi´cej ni˝ w roku poprzednim.
Obok najsilniej eksponowanej w pismach tematyki karnistycznej, znaczna ich cz´Êç (19%) mia∏a charakter socjalny, bo coraz szerszy jest zakres
biedy i bezradnoÊci. Co prawda oficjalne wskaêniki mówià o wzroÊcie gospodarczym, ale przez zdecydowanà wi´kszoÊç ludzi nie jest on odczuwalny. Dlatego te˝ Rzecznik jest traktowany przez istotny procent zwracajàcych si´ do niego osób jako przys∏owiowa „ostatnia deska ratunku”.
MyÊlàc w tych kategoriach zainteresowani cz´sto nie zdajà sobie sprawy,
˝e cz´Êç problemów nie pozostaje w kompetencjach Rzecznika, który
z przyczyn faktycznych i prawnych nie jest w stanie uczyniç zadoÊç zg∏aszanym petycjom.
2. Prawo ka˝dego obywatela do dobrze funkcjonujàcego paƒstwa by∏o
corocznie traktowane przez Rzecznika jako podstawowy miernik warunków, w których przychodzi ˝yç polskiemu spo∏eczeƒstwu. Z ubieg∏orocznych doÊwiadczeƒ, ale równie˝ w Êwietle wniosków prezentowanych w toku up∏ywajàcej kadencji Rzecznika wynika, ˝e to wywodzone z art. 2
Konstytucji RP prawo jest naruszane i to we wszystkich swoich trzech
segmentach, dotyczàcych legislatury oraz stosowania i egzekucji prawa
przez w∏adz´ wykonawczà i sàdowniczà. Zakres i wag´ tych naruszeƒ
mo˝na okreÊliç jako istotne.
3. Tworzone akty prawne sà pe∏ne ró˝nych uchybieƒ i powodujà trudnoÊci w ich stosowaniu. Inflacja przepisów jest przyczynà dezorganizacji
˝ycia publicznego, poniewa˝ obywatele i inne podmioty oraz organy nie
sà w stanie przestrzegaç norm, z którymi – z uwagi na ich wieloÊç,
zmiennoÊç i niekomunikatywnoÊç – w praktyce nie majà szans nawet si´
zapoznaç, a co dopiero w pe∏ni je sobie przyswoiç. Szczególnej troski na
wszystkich poziomach prawodawstwa wymaga dostosowywanie polskiego
porzàdku prawnego do norm obowiàzujàcych w Unii Europejskiej, której
od 1 maja 2004 r. staliÊmy si´ pe∏noprawnym cz∏onkiem. Postulat ten
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koresponduje z wnioskiem o wr´cz wymuszenie na podmiotach uczestniczàcych w procesie legislacyjnym aktywnego doskonalenia si´ w tematyce
prawa wspólnotowego, a na organach w∏adzy publicznej zagwarantowanie
odpowiednich Êrodków finansowych i zapewnienie sprawnej organizacji
takich przedsi´wzi´ç972. Istnieje pilna potrzeba powrotu do prac nad projektem ustawy o tworzeniu prawa, obejmujàcej ca∏oÊç etapów jego stanowienia. Mia∏aby ona stanowiç swoisty „gorset prawny”, hamujàcego polityków przed pope∏nianiem legislacyjnych b∏´dów. Wymaga tak˝e podniesienia problem zwi´kszenia profesjonalizmu t∏umaczeƒ tekstów prawa
europejskiego, podlegajàcych bezpoÊredniemu stosowaniu w polskim porzàdku prawnym.
4. Konsekwentnego przestrzegania wymaga bezstronne i rzetelne za∏atwianie spraw w urz´dach w rozsàdnym czasie, w∏àcznie z otrzymaniem
rzeczowego uzasadnienia decyzji administracyjnej (co powinno byç regu∏à), a tak˝e dost´p do dokumentów dotyczàcych danej osoby, przy poszanowaniu zasady poufnoÊci oraz innych prawnie chronionych informacji.
Aktualne pozostajà sformu∏owane w poprzednich Informacjach wnioski
Rzecznika co do potrzeby pe∏nego wdro˝enia postanowieƒ Europejskiego
Kodeksu Dobrej Administracji. Ka˝dy urzàd i jego pracowników winna
cechowaç, eksponowana w tym dokumencie, kompetencja i bezstronnoÊç
w za∏atwianiu spraw oraz przyjazny stosunek do obywateli. Urz´dnik powinien byç przewodnikiem obywatela w jego problemach za∏atwianych
przez w∏aÊciwà instytucj´, nie zaÊ jego przeciwnikiem uniemo˝liwiajàcym
pozytywne rozstrzygni´cie sprawy. Nale˝y te˝ wszechstronnie nasiliç dzia∏ania antykorupcyjne.
5. Ustawicznemu usprawnianiu powinna podlegaç dzia∏alnoÊç wymiaru sprawiedliwoÊci, przy pe∏nym poszanowaniu niezale˝noÊci i niezawis∏oÊci s´dziowskiej. Obecnie w wielu wypadkach czas trwania poszczególnych spraw narusza zagwarantowane w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP
prawo do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zw∏oki oraz wià˝àce
Polsk´ normy traktatowe. Za szczególnie niepokojàcy skutek tej przewlek∏oÊci uznaç nale˝y przedawnienie karalnoÊci w niektórych sprawach
karnych oraz ciàgnàce si´ latami sprawy cywilne. Na tym tle zauwa˝yç
nale˝y wprowadzenie w 2004 r. do polskiego porzàdku prawnego Êrodka
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Przyk∏adem takich rozwiàzaƒ jest projekt ustawy o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sàdów i Prokuratury (druk Sejmowy Nr 3614), które ma przejàç dzia∏alnoÊç szkoleniowà resortu SprawiedliwoÊci
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odwo∏awczego w przypadku przewlek∏ego procesu, do czego przyczyni∏y
si´ m.in. postulaty Rzecznika Praw Obywatelskich. Podobna w istocie
uwaga nasuwa si´ odnoÊnie do przywrócenia Rzecznikowi prawa do wnoszenia skargi kasacyjnej w sprawach cywilnych w wyd∏u˝onym do 6 miesi´cy terminie oraz korzystania z nowego nadzwyczajnego Êrodka zaskar˝enia potocznie nazywanej skargà w obronie prawa.
Potrzebny staje si´ legislacyjny monitoring wyroków Trybuna∏u Konstytucyjnego, które nie zawsze zostajà wykonane zarówno przez Parlament, jak i przez Rad´ Ministrów, które najcz´Êciej inicjujujà dzia∏alnoÊç
prawodawczà. Z podj´tych przez Rzecznika spraw o charakterze generalnym wynika tak˝e wniosek, i˝ na skutek uchybieƒ o ró˝nym charakterze
w procesie legislacyjnym, w dalszym ciàgu w obrocie prawnym funkcjonujà przepisy – tak˝e w zakresie prawa karnego – których konstytucyjnoÊç i zgodnoÊç ze standardami mi´dzynarodowymi budzi powa˝ne wàtpliwoÊci (np. brak przepisów gwarantujàcych prawo do udzia∏u zatrzymanego w posiedzeniu sàdu rozpatrujàcego za˝alenie na zatrzymanie, przepisy dotyczàce przepadku narz´dzia lub innego przedmiotu stanowiàcego
mienie ruchome s∏u˝àcego do pope∏nienia przest´pstwa skarbowego
w sytuacji, gdy przedmioty te nie by∏y w∏asnoÊcià sprawcy). Nale˝y równie˝ zwróciç uwag´, ˝e wÊród zagadnieƒ obejmujàcych orzecznictwo Europejskiego Trybuna∏u Praw Cz∏owieka w Strasburgu na uwag´ zas∏uguje
kwestia dotyczàca czasu stosowania tymczasowego aresztowania, b´dàcego niejednokrotnie konsekwencjà d∏ugotrwa∏ego post´powania przygotowawczego i sàdowego. W tym kontekÊcie zaniepokojenie mo˝e budziç negatywne stanowisko Ministra SprawiedliwoÊci odnoÊnie propozycji Rzecznika, aby wprowadziç w Kodeksie post´powania karnego uregulowania
precyzujàce maksymalny okres, do jakiego tymczasowe aresztowanie mo˝e byç ∏àcznie stosowane po wydaniu przez sàd pierwszej instancji pierwszego wyroku w sprawie.
Pilnej reformy instytucjonalnej wymaga prokuratura, która charakteryzuje si´ obecnie daleko posuni´tym oportunizmem. Niestety prace
ustawodawcze w tej sprawie nie sà efektywnie prowadzone.
6. Konsekwentnego pog∏´biania wymaga przejrzystoÊç ˝ycia publicznego. Pe∏na transparentnoÊç dzia∏ania organów w∏adzy musi byç zasadà –
wynikajàcà z Konstytucji RP i rozwijajàcej jej postanowienia ustawy o dost´pie do informacji publicznej. Ârodkiem s∏u˝àcym temu celowi powinno
byç tak˝e obiektywne funkcjonowanie Êrodków masowego przekazu. Prawo do informacji winno mieç pierwszeƒstwo wsz´dzie tam, gdzie ingerowanie w prywatnoÊç osób pe∏niàcych funkcje publiczne staje si´ nie-
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odzownym elementem skutecznej kontroli sprawowanej przez demokratyczne spo∏eczeƒstwo. WolnoÊç i niezale˝noÊç mediów w tym zakresie jest
nie do przecenienia. Jednak podawanie do wiadomoÊci publicznej przez
przedstawicieli „czwartej w∏adzy” konkretnych materia∏ów nie mo˝e nieÊç
zagro˝eƒ dla ró˝nych wartoÊci konstytucyjnych, a zw∏aszcza prowadziç
do krzywdy ludzkiej na wielkà skal´ i przede wszystkim naruszaç godnoÊci cz∏owieka, która jest „zasadà zasad”, êród∏em wszelkich praw i wolnoÊci cz∏owieka i obywatela. Z poparciem Rzecznika spotka∏y si´ dzia∏ania
Przedstawiciela OBWE na rzecz dekryminalizacji znies∏awienia i przeniesienia dotychczasowej konstrukcji karnistycznej pozwalajàcej na karanie
dziennikarzy, w obszar prawa cywilnego. Jako wniosek de lege ferenda
jawi si´ potrzeba ca∏oÊciowego opracowania nowego Prawa prasowego,
które mog∏oby zastàpiç ustaw´ z 1984 r.
7. Nadal musi wzrastaç aktywnoÊç obywatelska, traktowana jako najlepszy Êrodek przeciwdzia∏ania bezradnoÊci i marginalizacji spo∏ecznej,
b´dàcej najcz´Êciej skutkiem rosnàcego bezrobocia, generujàcego ludzkà
bied´ i nieszcz´Êcie. Rzecznik, jako wieloletni or´downik budowy spo∏eczeƒstwa obywatelskiego, nieodmiennie deklaruje wielop∏aszczyznowà pomoc organizacjom obywatelskim, w szczególnoÊci w ramach prowadzonych przez siebie licznych programów aktywizacyjnych, takich jak: „Ruch
przeciw bezradnoÊci spo∏ecznej”, „Edukacja dla rozwoju”, „Pro Publico
Bono”, „Spo∏eczeƒstwo obywatelskie na rzecz prawa dost´pu do informacji publicznej”, „Poradnictwo obywatelskie i prawne” 973. Tylko spo∏eczeƒstwo obywatelskie, w którym jest praktycznie realizowana zapisana
w preambule Konstytucji RP zasada pomocniczoÊci, b´dzie w stanie przeciwdzia∏aç rozpowszechniajàcemu si´ zjawisku korupcji i innym problemom boleÊnie godzàcych w paƒstwo demokratyczne i jego obywateli.
8. Problem sanacji rynku pracy wobec utrzymujàcego si´ od wielu lat
bardzo wysokiego poziomu bezrobocia nadal ma wr´cz kluczowy, pierwszoplanowy wymiar, i wymaga spójnych dzia∏aƒ ze strony w∏adz publicznych, pracodawców i zwiàzków zawodowych, przedstawicieli mediów i ca973

Za modelowe wr´cz nale˝y uznaç wspó∏dzia∏anie Rzecznika z obecnym Ministrem SprawiedliwoÊci i organizacjami obywatelskimi (Helsiƒskà Fundacjà
Praw Cz∏owieka, Fundacjà Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Polskim Stowarzyszeniem Edukacji Prawnej, Zwiàzkiem Biur Porad Obywatelskich, Centrum
Praw Kobiet i Parlamentem Studentów RP, które w rezultacie przynios∏o opracowanie projektu ustawy o dost´pie do nieodp∏atnej pomocy prawnej przyznawanej przez paƒstwo osobom fizycznym, wniesionego do Sejmu 23.03.2005 r.,
po pó∏rocznym okresie intensywnych przygotowaƒ (druk nr 3838)
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∏ego spo∏eczeƒstwa. Poziom przestrzegania przez pracodawców przepisów
prawa pracy nie jest zadowalajàcy. Niebezpiecznà tendencjà jest uchylanie si´ pracodawców od zap∏aty za prac´ ju˝ wykonanà. Zaniechanie pracodawcy w tym zakresie stanowi o braku elementarnego szacunku dla
porzàdku prawnego i ra˝àco narusza godnoÊç pracownika. Innym problemem jest nierespektowanie unormowaƒ dotyczàcych czasu pracy. Odrodzi∏o si´ naganne post´powanie niektórych sieci handlowych (szeroko nag∏oÊnione w mediach sprawy pracowników niektórych sieci handlowych,
zastraszanych groêbami zwolnienia z pracy). Rzecznik w sprawach naruszania praw pracowniczych konsekwentnie wyst´puje do organów Paƒstwowej Inspekcji Pracy i organów Prokuratury, wychodzàc z za∏o˝enia, i˝
skoro zgodnie z dyrektywà art. 24 Konstytucji praca znajduje si´ pod
ochronà Rzeczypospolitej Polskiej, to organy paƒstwa zobowiàzane sà reagowaç na naruszenia tych praw.
9. Dekompozycja systemu ochrony zdrowia. systemu od lat kwalifikuje si´ jako jedna z najbardziej dolegliwych bolàczek spo∏ecznych. Niewystarczajàcy i w wielu wypadkach utrudniony jest dost´p do Êwiadczeƒ
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Wr´cz dramatyczna, wymagajàca pilnej konwalidacji, pozostaje sytuacja finansowa znacznej cz´Êci
publicznych zak∏adów opieki zdrowotnej, na czym cierpià pacjenci i pracownicy tych zak∏adów. Nie sprawdzi∏y si´ rozwiàzania ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, poddane
totalnej krytyce przez Trybuna∏ Konstytucyjny, zastàpione w ubieg∏ym roku z koniecznoÊcià nowà prowizorycznà ustawà. Mno˝à si´ b∏´dy w sztuce lekarskiej, a opatrznie pojmowana solidarnoÊç Êrodowiska medycznego
utrudnia poszkodowanym dochodzenie roszczeƒ.
10. Proces dostosowujàcy realizacj´ konstytucyjnych praw socjalnych
do sytuacji gospodarczej wymaga zachowania równowagi pomi´dzy istniejàcymi mo˝liwoÊciami a poziomem usprawiedliwionych potrzeb obywateli i powinien odbywaç si´ z poszanowaniem konstytucyjnych zasad
sprawiedliwoÊci spo∏ecznej, ochrony zaufania do paƒstwa i stanowionego
przezeƒ prawa oraz równoÊci. Z tego punktu widzenia najwi´ksze kontrowersje budzi∏y: zmiana metody waloryzacji emerytur i rent i zwiàzany
z tym brak gwarancji utrzymywania Êwiadczeƒ na odpowiednim poziomie
wartoÊci realnej, obni˝enie wysokoÊci podstawy zasi∏ku chorobowego po
ustaniu okresu ubezpieczenia, wykluczenie mo˝liwoÊci deklarowania faktycznego dochodu przy ustalaniu uprawnieƒ do Êwiadczeƒ rodzinnych
i z pomocy spo∏ecznej wobec osób opodatkowanych rycza∏towym podat-
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kiem dochodowym, jak równie˝ ograniczenie mo˝liwoÊci podlegania ubezpieczeniu spo∏ecznemu rolników przez osoby prowadzàce równolegle, lecz
w niewielkim rozmiarze dzia∏alnoÊç gospodarczà. Du˝e niezadowolenie
Êrodowiska weteranów walk o niepodleg∏oÊç w zwiàzku z art. 19 Konstytucji wywo∏a∏y regulacje, prowadzàce najpierw do wyodr´bnienia kategorii
osób represjonowanych, a nast´pnie do ograniczenia dotychczasowego
zakresu przys∏ugujàcych im uprawnieƒ. Nie zawsze osoby, którym odmówiono prawa do renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy, lub które utraci∏y
prawo do wczeÊniejszej emerytury z tytu∏u opieki nad niepe∏nosprawnym
dzieckiem, uzyskiwa∏y dost´p do uzupe∏niajàcych prawo do zabezpieczenia spo∏ecznego Êwiadczeƒ z pomocy spo∏ecznej, których finansowanie
by∏o nadal niewystarczajàce w stosunku do istniejàcych potrzeb.
11. Najwi´kszà wadà systemu opieki nad dzieckiem i rodzinà jest brak
profilaktyki. Odsuni´te w czasie nast´pstwa braku profilaktyki, równie˝
w postaci organizowania wolnego czasu m∏odzie˝y w sposób inspirujàcy
do rozwoju, obcià˝à spo∏eczeƒstwo w przysz∏oÊci. Wsparcie dla rodzin jest
niewystarczajàce w sytuacji, gdy olbrzymia rzesza dzieci umieszczana jest
w placówkach zak∏adowych, które nie zabezpieczajà nale˝ycie ich praw.
Deklaracje wobec osób niepe∏nosprawnych (integracja, zapobieganie wykluczaniu) nie oznaczajà faktycznych zmian zarówno w polityce wzgl´dem
nich, jak i w stanowieniu oraz wykonywaniu prawa. Z trudem przebijajà
si´ próby myÊlenia o ˝yciu „z niepe∏nosprawnoÊcià” w spo∏eczeƒstwie
przyzwyczajonym do izolowania niepe∏nosprawnych, zw∏aszcza umys∏owo, w tworzonych specjalnie instytucjach. Powa˝nie naruszane sà prawa
niepe∏nosprawnych we wszystkich grupach wiekowych: m∏odzie˝y pozbawionej mo˝liwoÊci integracji po ukoƒczeniu szko∏y, doros∏ych rozpaczliwie
szukajàcych jakiejkolwiek pracy, jednak˝e najgorsza jest sytuacja dzieci
niepe∏nosprawnych przebywajàcych w placówkach typu zak∏adowego.
Sta∏ego monitorowania wymaga problem przemocy w rodzinie oraz ochrony dzieci i m∏odzie˝y przed promocjà przemocy, wulgarnoÊci i przekazami
obscenicznymi w Êrodkach masowego przekazu.
12. Od lat niekonsekwentnie jest wprowadzana reforma edukacji.
Obrona za wszelkà cen´ skamieliny ustawodawczej jakà jest Karta Nauczyciela powoduje, ˝e brak nam nowoczesnego systemu kszta∏cenia, od
którego zale˝y przysz∏oÊç Polski. Aktualne jest w∏aÊciwe okreÊlenie
w przepisach prawa demokratycznych procedur wyboru i pe∏nienia funkcji przez reprezentacje rodziców w szkole oraz wype∏nianie martwych zapisów o powo∏aniu rad oÊwiatowych na szczeblach samorzàdu terytorial-
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nego Nadal masowo (z przyczyn ekonomicznych) likwidowane sà ma∏e
szko∏y, chocia˝ na obszarach wiejskich stanowià one najcz´Êciej jedyny
oÊrodek ˝ycia kulturalnego. Wymaga poprawy poziom bezpieczeƒstwa
dzieci i m∏odzie˝y w szko∏ach. Bezwzgl´dnie nale˝y przeciwdzia∏aç pladze
narkomanii i kontaktu z alkoholem i nikotynizmem wÊród nieletnich. Korzystanie z u˝ywek przez dzieci m∏odzie˝ nie tylko niszczy ich zdrowie, ale
tak˝e degraduje ich psychik´ oraz wp∏ywa na wzrost przest´pczoÊci.
Oczekiwane jest przez Rzecznika ustanowienie nowego Prawa o szkolnictwie wy˝szym. Niechlubny przyk∏ad nepotyzmu przy egzaminach wst´pnych na Wydzia∏ Prawa jednego z uniwersytetów wskazuje na patologiczne zjawiska spotykane niekiedy tak˝e w obszarze nauki.
13. Nie dostrzega si´, by sytuacja osób bezdomnych i zagro˝onych
bezdomnoÊcià uleg∏a zauwa˝alnej poprawie. Byç mo˝e przyj´te w 2004
regulacje prawne przyczynià si´ do o˝ywienia budownictwa socjalnego,
odczuwalnego po up∏ywie d∏u˝szego okresu czasu. Nami´tne spory toczy∏y si´ na p∏aszczyênie nowych regulacji „czynszowych” pomi´dzy w∏aÊcicielami lokali a ich najemcami, tworzàc sytuacj´ konfliktowà tak˝e dla
Rzecznika974. Zawi∏e i niespójne sà przepisy dotyczàce przyznawania dodatków mieszkaniowych, podobnie jak przepisy odnoszàce si´ do spó∏dzielni mieszkaniowych. Od wielu lat niska jakoÊç jest charakterystycznà
cechà ustawicznie modyfikowanych unormowaƒ kszta∏tujàcych zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych ˝o∏nierzy zawodowych i funkcjonariuszy
innych, tzw. s∏u˝b mundurowych. W praktyce powstajà zasadnicze trudnoÊci z ich interpretacjà i prawid∏owym stosowaniem. Ponadto w omawianym zakresie nadal nie sà respektowane w pe∏ni wnioski p∏ynàce
z orzeczeƒ Trybuna∏u Konstytucyjnego dotyczàcych uregulowaƒ zawartych w ustawie o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych RP. W nowelizacjach powielane sà rozwiàzania prawne, które Trybuna∏ ju˝ wczeÊniej uzna∏ za
niezgodne z Konstytucjà.
14. Problemy prywatyzacji i reprywatyzacji pozostawa∏y w sta∏ym zainteresowaniu Rzecznika, który odnotowa∏ w szczególnoÊci, ˝e propozycje
rekompensat dla tzw. „zabu˝an” wywo∏a∏y powa˝ne kontrowersje w toku
prac sejmowych, co do ich zgodnoÊci z konstytucyjnymi gwarancjami
ochrony praw majàtkowych. Ich rozstrzygni´cie mo˝e mieç wr´cz precedensowe znaczenie dla bardziej ogólnego zagadnienia reprywatyzacji,
a w aspekcie szczegó∏owym – podj´cia obs∏ugi tak˝e zobowiàzaƒ wynika974

Orzeczenie Trybuna∏u Strasburskiego z 02.2005 r.
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jàcych z emitowanych przez paƒstwo przed 1 wrzeÊnia 1939 r. papierów
wartoÊciowych, pozostajàcych nadal w dyspozycji niektórych obywateli.
15. Nadal niewystarczajàca okazuje si´ ochrona konsumencka, pomimo sieci organów (w tym tak˝e spo∏ecznego dzia∏ania) wyspecjalizowanych w tej ochronie. Mimo dokonanych zmian w prawie (w tym zw∏aszcza
likwidacji tzw. systemu argentyƒskiego, do których przyczyni∏y si´ wczeÊniejsze sygnalizacje Rzecznika), dzia∏ajà ró˝ni przedsi´biorcy, którzy wypracowanymi metodami doprowadzajà licznych, cz´sto niezamo˝nych,
obywateli do niekorzystnego rozporzàdzenia swoim mieniem. Wymaga
przeanalizowania sprawa poÊrednictwa ró˝nych podmiotów na rzecz banków w zakresie udzielania kredytów w systemie ratalnym. Zjawisko to
jest bowiem bardzo rozpowszechnione, pomimo nieuregulowania w Prawie bankowym. Skargi obywateli dotyczy∏y te˝ pobierania przez banki
ró˝nego rodzaju dodatkowych op∏at. Problemem, wymagajàcym interwencji ustawodawczej staje si´ lichwa. Znaczàcy liczbowo wymiar mia∏y sygnalizacje obywateli wadliwego prawnie, a ponadto bezwzgl´dnego dzia∏ania firm windykacyjnych. Wiele zastrze˝eƒ budzi funkcjonowanie zak∏adów ubezpieczeƒ, zw∏aszcza co do zani˝ania wyp∏acanych przez nie odszkodowaƒ. Jako odr´bny problem kwalifikowano potrzeb´ efektywnej
ochrony odbiorców us∏ug telekomunikacyjnych.
16. Utrzymuje si´, sygnalizowana równie˝ w latach ubieg∏ych, niespójnoÊç nadmiernie rozbudowanego i skomplikowanego prawa daninowego.
W szczególnoÊci prawo to nadal cechuje, oprócz innych wad, niepewnoÊç
i nieprzewidywalnoÊç rozwiàzaƒ. Rzecznik dostrzega, ˝e zg∏aszane przez
niego liczne wàtpliwoÊci w zakresie nak∏adania podatków, innych danin
publicznych i ró˝nych op∏at, okreÊlania podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a tak˝e zasad i trybu przyznawania ulg
i umorzeƒ oraz kategorii podmiotów zwolnionych od tych Êwiadczeƒ, korespondujà z upowszechnianymi w mediach odczuciami spo∏eczeƒstwa.
Przyk∏adowo dowodzi tego powszechna krytyka przepisów dotyczàcych
podatku VAT, które zosta∏y uznane przez media za najgorsze z uchwalonych w 2004. Mimo up∏ywu prawie siedmiu lat od wejÊcia w ˝ycie Konstytucji RP nie wszystkie przepisy prawa z tych dziedzin zosta∏y przystosowane do wymogów art. 217 i art. 92 Ustawy Zasadniczej, co bezwzgl´dnie obna˝a orzecznictwo Trybuna∏u Konstytucyjnego.
17. Generalnie pozytywna ocena reakcji Prokuratury i Policji na sygnalizowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich nieprawid∏owoÊci
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i naruszenia prawa w dzia∏alnoÊci tych organów nie mo˝e przes∏aniaç –
niezale˝nego od oficjalnych statystyk – problemu spo∏ecznego poczucia
powszechnego zagro˝enia przest´pczoÊcià. Dotyczy to zarówno pope∏niania stosunkowo drobnych przest´pstw (g∏ównie kradzie˝y), jak i tych najpowa˝niejszych (zabójstw, gwa∏tów, porwaƒ, wymuszeƒ tzw. haraczy), pope∏nianych z regu∏y przez zorganizowane grupy przest´pcze. Obywatele
w kierowanych do Rzecznika listach domagajà si´ szybkich i skutecznych
dzia∏aƒ organów Êcigania. Przyczyn takiego stanu rzeczy nale˝y upatrywaç nie tylko w niedostatkach materialnych i organizacyjnych z jakimi
od lat borykajà si´ organy Prokuratury i Policji (chocia˝ w 2004 r. sytuacja uleg∏a pewnej poprawie), ale tak˝e w braku upowszechnienia lokalnych inicjatyw spo∏ecznych wspierajàcych dzia∏ania tych organów.
18. Wcià˝ istnieje, akcentowana w poprzednich Informacjach, potrzeba podj´cia lub kontynuowania prac legislacyjnych w celu dostosowania
instytucji szeroko rozumianego prawa karnego do wymogów okreÊlonych
w aktach normatywnych ratyfikowanych przez Polsk´ i wykonania zaleceƒ Komitetu Praw Cz∏owieka – sformu∏owanych pod adresem Rzàdu
RP. Dotyczy to w szczególnoÊci wzmocnienia pozycji osób pokrzywdzonych w procesie karnym oraz zapewnienia im nale˝ytej ochrony i mo˝liwoÊci uzyskania zadoÊçuczynienia. Nale˝a∏oby przyspieszyç prace nad
projektem ustawy o paƒstwowym funduszu kompensacyjnym. Nadal
szczególny niepokój budzi fakt, i˝ sprawy dotyczàce wypadków drogowych, w wyniku pokrzywdzony poniós∏ Êmierç lub dozna∏ ci´˝kiego
uszczerbku na zdrowiu oraz sprawy majàce za przedmiot b∏´dy w sztuce
lekarskiej – donios∏e z punktu widzenia ochrony konstytucyjnych wartoÊci ˝ycia i zdrowia – sà prowadzone przez prokuratorów bez nale˝ytej
starannoÊci i poszanowania praw osób pokrzywdzonych. Wydaje si´, ˝e
dzia∏ania Prokuratora Krajowego podj´te wskutek wystàpieƒ Rzecznika
(polegajàce na skierowaniu wytycznych do Prokuratorów Apelacyjnych)
nie przynios∏y oczekiwanego rezultatu. Nale˝a∏oby zapewniç by przedstawiciele organów Êcigania byli w∏aÊciwie szkoleni oraz by w∏aÊciwe Êrodki
majàce zastosowanie w przypadkach przemocy domowej, w tym zakaz
zbli˝ania si´ podejrzanego do ofiary, by∏y dost´pne, gdy zachodzi taka
potrzeba. Zobowiàzania do odpowiedniego wsparcia osób pokrzywdzonych p∏ynà z Europejskiej Konwencji o kompensacji dla ofiar przest´pstw pope∏nionych z u˝yciem przemocy z listopada 1983 r. i zaleceƒ
Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie pozycji ofiary w ramach
prawa i procesu karnego oraz w sprawie pomocy ofiarom przest´pstw
i zapobiegania wiktymizacji. W 2004 r. Rzecznik kontynuowa∏ dzia∏ania
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majàce na celu stworzenie projektu Krajowego Programu na Rzecz Ofiar
Przest´pstw, którego celem jest identyfikacja warunków s∏u˝àcych zapobieganiu przest´pczoÊci oraz stworzenie takich warunków dla osób, które pad∏y ofiarà przest´pstwa, aby w tej roli wyst´powa∏y jak najkrócej,
i aby jak najszybciej zrealizowaç dzia∏ania prowadzàce do kompensacji
poniesionych przez ofiar´ szkód i krzywd.
19. Przepe∏nienie jednostek penitencjarnych jest êród∏em naruszeƒ
praw osób pozbawionych wolnoÊci. Bardzo negatywne skutki wywo∏uje
równie˝ bezczynnoÊç skazanych. W tych warunkach trudno jest zapobiegaç ich demoralizacji oraz prowadziç resocjalizacj´. JednoczeÊnie z ró˝nych przyczyn, w tym zw∏aszcza z powodu uchylania si´ skazanych od
odbycia kary oraz odroczenia jej wykonania przez sàdy, du˝a liczba kar
pozbawienia wolnoÊci nie podlega wykonaniu. Zjawisko to wykazuje tendencj´ wzrostowà. Pomimo pewnej poprawy w ostatnich latach, zastrze˝enia budzi równie˝ sposób wykonania kar nieizolacyjnych, w szczególnoÊci tych o charakterze probacyjnym. Kara ograniczenia wolnoÊci oraz
okres próby stosowany przy warunkowym umorzeniu post´powania karnego, warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolnoÊci
oraz warunkowym przedterminowym zwolnieniu z wielu przyczyn nie mogà staç si´ bardziej efektywne. Sk∏adajà si´ na nie brak konsekwentnego
przeciwdzia∏ania uchylaniu si´ skazanych od wykonania kary i na∏o˝onych na nich obowiàzków, ograniczona iloÊç miejsc pracy, Êrodków opieki socjalnej, lecznictwa odwykowego i terapii, zbyt ma∏e zaanga˝owanie
w proces wykonywania kar wolnoÊciowych instytucji paƒstwowych i samorzàdowych oraz czynnika spo∏ecznego. Niedostosowana do potrzeb jest
obsada etatowa kuratorów zawodowych dla doros∏ych Problemu tego nie
rozwiàza∏o utworzenie w ostatnich dwóch latach kilkuset nowych stanowisk kuratorskich. Jednym z najtrudniejszych i ciàgle aktualnych problemów podnoszonych w wystàpieniach Rzecznika w ostatnich latach jest
brak poprawy stanu zatrudnienia wi´êniów. W celu rozwoju tego zatrudnienia Rzecznik proponowa∏ m.in.: ustalenie w odpowiedniej wysokoÊci
sk∏adki na ubezpieczenie spo∏eczne od dochodu za prac´ skazanych,
okreÊlenie w ustawie o zatrudnianiu osób pozbawionych wolnoÊci szerszego katalogu instrumentów ekonomicznych w postaci zwolnieƒ i preferencji dla podmiotów zatrudniajàcych, czy te˝ powierzanie instytucjom
lub organizacjom wykonywania okreÊlonych zadaƒ w zakresie tworzenia
miejsc pracy dla skazanych. Dobrym rozwiàzaniem by∏oby te˝ zorganizowanie obiegu zamkni´tego wewnàtrz wi´ziennictwa dla towarów i us∏ug
oferowanych przez przywi´zienne zak∏ady pracy.
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20. Wspólnà bolàczkà Êrodowisk mundurowych sà warunki socjalne,
spowodowane m.in. skromnymi uposa˝eniami. Ostatnio przeprowadzone
regulacje p∏acowe zale˝à od sytuacji finansowej paƒstwa, która mimo objawów wzrostu gospodarczego nie pozwala na zdecydowane zwi´kszenie
p∏ac w sferze bud˝etowej. Byli ˝o∏nierze zawodowi w wielu wypadkach nie
mogà odnaleêç si´ na cywilnym rynku pracy, a funkcjonowanie systemu
pomocy w przystosowaniu do dalszego ˝ycia w warunkach cywilnych pozostawia wiele do ˝yczenia. W niektórych jednostkach wojskowych odrodzi∏o si´, jakkolwiek z mniejszym nasileniem i w zmienionych formach
naganne zjawisko tzw. „fali”. Nadal krytykowane by∏o pobie˝ne badanie
poborowych, przecià˝enie ˝o∏nierzy dodatkowymi obowiàzkami, pe∏nienie
s∏u˝by z dala od miejsca zamieszkania oraz stan wy˝ywienia i higieny
osobistej. Analiza skarg policjantów i pozosta∏ych funkcjonariuszy s∏u˝b
mundurowych Êwiadczy o tym, i˝ pog∏´bia si´ problem nierespektowania
przez prze∏o˝onych praw tej grupy zawodowej, zawartych w przepisach
pragmatycznych, w tym roli i uprawnieƒ dzia∏aczy zwiàzkowych. Dochodzi∏o do przedmiotowego traktowania podw∏adnych, naruszania ich godnoÊci osobistej, a nawet przypadków zn´cania si´ psychicznego. Okazuje
si´, ˝e wojsko i pozosta∏e formacje mundurowe nie sà wolne od zjawiska
mobbingu, typowego dla sfery stosunków pracowniczych.
21. Niejako ju˝ tradycyjnie korespondencj´ przesy∏anà do Rzecznika
Praw Obywatelskich trudno uznaç za odzwierciedlajàcà problemy osób nale˝àcych do grup mniejszoÊci narodowych i etnicznych. Do Rzecznika piszà
bowiem tylko ci, którzy o nim wiedzà i oczekujà pomocy. Zwraca uwag´ wyjàtkowo ma∏a, w stosunku do wszystkich przesy∏anych do Rzecznika listów,
iloÊç skarg dotyczàcych przejawów dyskryminacji ze wzgl´du na przynale˝noÊç do innego narodu ni˝ polski, a tak˝e ekscesów Êwiadczàcych o nietolerancji, ksenofobii i rasizmie. W Êwietle tych uwarunkowaƒ pozytywnie na
ogó∏ nale˝y oceniç polityk´ organów w∏adz publicznych do zachowania praw
do w∏asnej kultury, tradycji i j´zyka ojczystego mniejszoÊci narodowych i etnicznych. Uchwalona ostatnio w grudniu 2004 r., oczekiwana od dawna
ustawa o mniejszoÊciach narodowych i etnicznych oraz o j´zyku regionalnym, stanowi wzmocnienie gwarancji prawnych dla tej grupy obywateli polskich. Jej uregulowania powinny przyczyniç si´ m.in. do poprawy po∏o˝enie
Romów, a zw∏aszcza zaliczanej do tej mniejszoÊci grupy „Bergitka Roma”,
które to problemy Rzecznik Praw Obywatelskich od lat sygnalizuje.
22. Uregulowania ustaw z czerwca 2003 r. o cudzoziemcach oraz
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej
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Polskiej stanowi∏y kolejny znaczàcy krok ku pe∏nemu dostosowaniu do
standardów unijnych, szczególnie wa˝ny bo wyprzedzajàcy przystàpienie
Polski do Wspólnoty Europejskiej PodkreÊliç nale˝y, ˝e sà one znacznie
korzystniejsze dla zainteresowanych m.in. poprzez wprowadzenie wielu
nowych instytucji, np. pobytu tolerowanego. Z dniem 1 maja 2004 r.
nasz kraj sta∏ si´ jednym z paƒstw granicznych Unii i zarazem wizytówkà
dla przybyszów spoza jej obszaru rozwiàzaƒ obowiàzujàcych na terenie
Wspólnoty. Istotne wyzwanie stanowi przestrzeganie tych praw w sytuacjach ekstremalnych, spowodowanych na przyk∏ad dzia∏aniami wojennymi, czy te˝ zbli˝onych do wojennych, skutkujàcych zwi´kszonym nap∏ywem uchodêców – co zosta∏o zasygnalizowane we wnioskach zamieszczonych w Informacji RPO za 2003 rok.
23. Podobnie jak w latach ubieg∏ych Rzecznik Praw Obywatelskich reagowa∏ na stwierdzone naruszenia prawa i nabrzmia∏e problemy spo∏eczne,
wykorzystujàc szeroko przys∏ugujàce mu Êrodki prawne, w tym poprzez
wnioski do Trybuna∏u Konstytucyjnego, przyst´powanie do skarg konstytucyjnych, kasacje, pytania prawne oraz wnioski do Sàdu Najwy˝szego i Naczelnego Sàdu Administracyjnego o ujednolicenie praktyki orzeczniczej, zaskar˝anie decyzji i udzia∏ w post´powaniach sàdowo – administracyjnych
oraz w drodze wystàpieƒ generalnych i wniosków (opinii) legislacyjnych,
majàcych charakter rekomendacji dla okreÊlonych rozwiàzaƒ. Sprawdzi∏a
si´ w praktyce dzia∏alnoÊç wroc∏awskiego Pe∏nomocnika Rzecznika Praw
Obywatelskich ustanowionego za zgodà Sejmu w po∏owie 2004 r. Fakt ten
dobrze rokuje podj´tym staraniom dla powielenia tej instytucji w 2005 r.,
poprzez ustanowienie drugiego Pe∏nomocnika z siedzibà w Gdaƒsku.
24. Rzecznik bra∏ i nadal bierze czynny udzia∏ w procesie integracji
paƒstw Europy, uczestniczàc w wielu przedsi´wzi´ciach o charakterze
mi´dzynarodowym. Ta integracja musi byç oparta o wspólny i czytelny
dla nas wszystkich system wartoÊci, system, w którym cz∏owiek jest zawsze celem dzia∏ania w∏adzy publicznej i nigdy nie powinien byç traktowany przedmiotowo, jako Êrodek do uzyskania okreÊlonych rezultatów.

***
Powy˝ej sformu∏owane, w zwartych blokach tematycznych, wnioski
przedstawiajà w pe∏ny sposób dzia∏alnoÊç Rzecznika IV kadencji, z po∏o˝eniem – ze wzgl´du na czasowe ramy Informacji – koniecznych akcentów, na problemy, którymi Rzecznik si´ zajmowa∏ w 2004 r.
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Za∏àcznik Nr 1

Dane informacyjno-statystyczne
Wp∏yw spraw do Rzecznika Praw Obywatelskich
2003
1.01.– 31.12.

Wp∏yw ogó∏em
w tym:
nowe sprawy
Liczba odpowiedzi
na wystàpienia
Rzecznika

2004
1.01. – 31.12.

Ca∏y okres
funkcjonowania
instytucji RPO
(1.01.1988 –
–31.12.2004

55 286
32 016

59 248
33 604

758 434
496 861

22 678

22 491

248 198

W Biurze RPO przyj´to 4 933 interesantów oraz przeprowadzono
21 150 rozmów telefonicznych, udzielajàc wyjaÊnieƒ i porad.
Od 2 sierpnia 2004 r. dzia∏a Zespó∏ Terenowy we Wroc∏awiu, kierowany przez Pe∏nomocnika terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich.
Od 2 sierpnia do 31 grudnia 2004 r. wp∏yw ogó∏em do Zespo∏u Terenowego wyniós∏ 1 300, w tym nowych spraw 773, 70 spraw przekazano
do Biura w Warszawie. Z ogólnej liczby 4 933 interesantów w Zespole Terenowym przyj´to 1 362. Rozpatrzono 732 nowe sprawy.
W 2004 r. Rzecznik Praw Obywatelskich skierowa∏:
1) wystàpieƒ problemowych
– w tym o podj´cie inicjatywy
prawodawczej
2) wniosków do Trybuna∏u Konstytucyjnego
o stwierdzenie niezgodnoÊci przepisów
z aktem wy˝szego rz´du
3) zawiadomieƒ do Trybuna∏u
Konstytucyjnego o przystàpieniu
do post´powania ze skargi konstytucyjnej
4) pytaƒ prawnych do Sàdu Najwy˝szego
5) kasacji

–

271

–

92

–

21

–
–
–

10
2
47

6) skarg kasacyjnych do Naczelnego
Sàdu Administracyjnego
7) skarg do Wojewódzkich Sàdów
Administracyjnych
8) wniosków do Naczelnego Sàdu
Administracyjnego o wyk∏adni´
przepisów
9) przystàpi∏ do post´powania sàdowego

–

6

–

10

–
–

1
9

Sprawy rozpatrzone w 2004 roku
W okresie obj´tym Informacjà rozpatrzono 39 140 nowych spraw indywidualnych, w tym:
– podj´to do prowadzenia
15 823 sprawy
w tym, w ramach wystàpienia
o charakterze generalnym
1 940 spraw
– wskazano wnioskodawcy przys∏ugujàce mu
Êrodki dzia∏ania
21 819 spraw
– przekazano wniosek wg w∏aÊciwoÊci
431 spraw
– zwrócono si´ o uzupe∏nienie wniosku
141 spraw
– nie podj´to*
926 spraw
Zakoƒczono post´powanie w 15 078 sprawach podj´tych.
SpoÊród 15 078 spraw zakoƒczonych:
1. uzyskano rozwiàzanie
pozytywne
2. odstàpiono od dalszego prowadzenia sprawy
ze wzgl´du na:
– toczàce si´ post´powanie w sprawie
– up∏yw czasu
– nieodwracalne skutki prawne
– inne wzgl´dy obiektywne
3. nie uzyskano rozwiàzania pozytywnego
ze wzgl´du na:
– niepotwierdzenie si´ zarzutu
– nieuwzgl´dnienie wystàpienia RPO
– z powodu wyczerpania przez RPO mo˝liwoÊci dzia∏ania
*

w 22,6%

w
w
w
w

7,7%
0,2%
0,1%
8,5%

w 57,6%
w 2,8%
w 0,5%

Przekazane Rzecznikowi do wiadomoÊci wystàpienia kierowane do innych organów i pisma niezrozumia∏ej treÊci.
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OkreÊlenie „rozwiàzanie pozytywne” oznacza rozwiàzanie indywidualnego problemu zgodnie z oczekiwaniem wnioskodawcy.
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Za∏àcznik Nr 2

Wystàpienia o charakterze ogólnym (systemowym)
– art. 16 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy o RPO
Przedmiot nowych spraw (wniosków)
w 2004 r. (33 604 – 100%)
Prawo konstytucyjne i mi´dzynarodowe
Prawo karne
Zabezpieczenie spo∏eczne
Prawo cywilne i gospodarka nieruchomoÊciami
Prawo administracyjne i sprawy mieszkaniowe
Prawo gospodarcze, daniny publiczne
i ochrona praw konsumenta
Prawo karne wykonawcze
Prawo pracy
Prawa ˝o∏nierzy i funkcjonariuszy
s∏u˝b publicznych i cudzoziemców
Administracja lokalna, mniejszoÊci narodowe
i wspó∏praca z organizacjami spo∏ecznymi
Prawo rodzinne i ochrona praw
osób niepe∏nosprawnych
Ochrona zdrowia
Inne

2,0%
21,2%
19,0%
11,4%
10,4%
10,0%
6,6%
6,7%
2,1%
2,9%
4,3%
2,4%
1,0%

1. Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-321873-VIII/99)
z 5.01.2004 r. – w sprawie pracy dzieci w gospodarstwach rolnych.
2. Minister Obrony Narodowej (RPO-427619-VIII/03) z 5.01. 2004 r.
– w sprawie uprawnieƒ pracowniczych uzale˝nionych od podj´cia
pracy w ciàgu 30 dni od dnia zwolnienia z czynnej s∏u˝by wojskowej.
3. Minister Zdrowia (RPO-179236-VII/95) z 5.01.2004 r. – w sprawie
potrzeby wydania rozporzàdzenia o izbach wytrzeêwieƒ.
4. Minister SprawiedliwoÊci (RPO-457236-XI/03) z 6.01.2004 r. –
w sprawie zapowiedzi wprowadzenia rozwiàzaƒ pozwalajàcych na
skuteczniejszà egzekucj´ alimentów.
5. Wiceprezes RM – Minister Infrastruktury (RPO-449335-VI/03)
z 7.01.2004 r. – w sprawie potrzeby wprowadzenia przepisów ograniczajàcych mo˝liwoÊç korzystania ze skradzionych telefonów komórkowych.
6. Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji (RPO-460227-VI/04) z 8.01.2004 r. – w sprawie obowiàzku powiadamiania Policji
przez ubezpieczonych i poszkodowanych o ka˝dej kolizji drogowej.
7. Minister SprawiedliwoÊci (RPO-434183-XI/03) z 9.01.2004 r. –
w sprawie nieletnich umieszczanych w policyjnych izbach dziecka.
8. Wiceprezes RM – Minister Infrastruktury (RPO-450690-V/03)
z 9.01.2004 r. – w sprawie wywiadu Êrodowiskowego przeprowadzanego na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
9. Minister Obrony Narodowej (RPO-387026-V/01) z 12.01.2004 r. –
w sprawie wyp∏aty równowa˝ników mieszkaniowych.
10. Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji (RPO-424250-V/02) z 12.01.2004 r. – w sprawie zró˝nicowanej wysokoÊci równowa˝nika pieni´˝nego za brak lokalu mieszkalnego dla funkcjonariuszy Policji, Stra˝y Granicznej i Biura Ochrony Rzàdu.
11. Minister SprawiedliwoÊci (RPO-452549-IV/03) z 12.01.2004 r. –
w sprawie op∏at egzekucyjnych.
12. Minister Zdrowia (RPO-460424-XII/04) z 12.01.2004 r. – w sprawie
nieprawid∏owoÊci organizacyjnych w oddzia∏ach NFZ przy wydawaniu kart uprawniajàcych do zni˝ki na zakup przedmiotów ortopedycznych, leczniczych Êrodków technicznych i Êrodków pomocniczych.
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13. Podsekretarz Stanu w Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej (RPO-452513-III/03) z 12.01.2004 r. – w sprawie op∏at za sporzàdzenie odpisu lub kopii dokumentacji p∏acowej.
14. Kierownik Urz´du ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
(RPO-393116-III/01) z 14.01.2004 r. – w sprawie uprawnieƒ kombatanckich dla by∏ych wi´êniów podobozów hitlerowskiego obozu
Stutthof.
15. Wiceprezes RM – Minister Infrastruktury (RPO-431187-I/03)
z 14.01.2004 r. – w sprawie wysokoÊci sk∏adek cz∏onkowskich ustalanych przez samorzàdy zawodowe architektów, in˝ynierów budownictwa i urbanistów.
16. Wiceprezes RM – Minister Infrastruktury (RPO-428054-VI/03)
z 14.01.2004 r. – w sprawie po∏àczeƒ abonentów z numerami 0-700.
17. Sekretarz Stanu w Min. Infrastruktury (RPO-428205-VI/03)
z 19.01.2004 r. – w sprawie wysokoÊci op∏at za wydanie karty pojazdu.
18. Komendant G∏ówny Policji; Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji; Minister SprawiedliwoÊci – Prokurator Generalny;
Wojewoda DolnoÊlàski; Wojewoda Kujawsko-Pomorski; Wojewoda
Lubelski; Wojewoda Lubuski; Wojewoda ¸ódzki; Wojewoda Ma∏opolski; Wojewoda Mazowiecki; Wojewoda Opolski; Wojewoda Podkarpacki; Wojewoda Podlaski; Wojewoda Pomorski; Wojewoda
Âlàski; Wojewoda Âwi´tokrzyski; Wojewoda Warmiƒsko-Mazurski; Wojewoda Wielkopolski; Wojewoda Zachodniopomorski (RPO-442077-II/03) z 22.01.2004 r. – w sprawie pomocy osobom pokrzywdzonym przest´pstwem.
19. Minister SprawiedliwoÊci – Prokurator Generalny (RPO-336897-VII/00) z 22.01.2004 r. – w sprawie korespondencji skazanych.
20. Podsekretarz Stanu w Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej (RPO-455785-III/03) z 22.01.2004 r. – w sprawie braku przepisów o obowiàzku op∏acania sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne od
Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych ∏awnikom pozostajàcym w zatrudnieniu,
za czas pe∏nienia czynnoÊci w sàdzie.
21. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewn´trznych i Administracji (RPO-395795-X/01) z 23.01.2004 r. – w sprawie przyspieszenia procedury wydawania dokumentów osobistych dla obywateli, którzy wniosek o wydanie dokumentu to˝samoÊci z∏o˝yli
przez uzyskaniem pe∏noletnoÊci.
22. Prezes ZUS (RPO-405031-III/02) z 23.01.2004 r. – w sprawie zasad
ubezpieczenia chorobowego osób prowadzàcych dzia∏alnoÊç pozarolniczà, w tym dzia∏alnoÊç gospodarczà.
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23. Minister Finansów (RPO-459886-VI/03) z 27.01.2004 r. – w sprawie zmiany zasad zwolnienia od podatku dochodowego stypendiów
wyp∏acanych pracownikom nauki i studentom przez zagraniczne instytucje rzàdowe i pozarzàdowe w zwiàzku z ich pobytem za granicà
w ramach wymiany naukowej.
24. Prezes NSA (RPO-435446-VI/03) z 27.01.2004 r. – w sprawie potrzeby nowelizacji przepisu dotyczàcego dor´czania pism sàdowych
w post´powaniu przed sàdami administracyjnymi.
25. Wiceprezes RM – Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej (RPO-457620-III/03) z 27.01.2004 r. – w sprawie ograniczania
uprawnieƒ by∏ych wi´êniów obozów koncentracyjnych do otrzymywania Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych inwalidom wojennym.
26. Wiceprezes RM – Minister Infrastruktury (RPO-433599-IV/03)
z 29.01.2004 r. – w sprawie braku podstaw prawnych do ubiegania
si´ o umorzenie, odroczenie bàdê roz∏o˝enie na raty op∏aty rocznej
z tytu∏u u˝ytkowania wieczystego.
27. Prezes Rady Ministrów (RPO-460855-V/04) z 3.02.2004 r. –
w sprawie polityki mieszkaniowej paƒstwa.
28. Wicepremier – Minister Infrastruktury (RPO-453009-VI/03)
z 3.02.2004 r. – w sprawie winiet drogowych.
29. Minister SprawiedliwoÊci – Prokurator Generalny (RPO-437520-VII/03) z 4.02.2004 r. – w sprawie sposobu wykonania kar nieizolacyjnych.
30. Podsekretarz Stanu w Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej (RPO-455984-III/03) z 11.02.2004 r. – w sprawie przekazywania
rent socjalnych dla osób ubezw∏asnowolnionych.
31. Komendant G∏ówny Policji (RPO-458685-II/03) z 12.02.2004 r. –
w sprawie mediacji.
32. Minister SprawiedliwoÊci – Prokurator Generalny (RPO-462665-II/04) z 12.02.2004 r. – w sprawie niewyp∏acania wynagrodzeƒ
przez pracodawców.
33. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RPO-449856-VI/03) z 12.02.2004 r. – w sprawie wydawania zezwolenia
po∏owowego w celach sportowo-rekreacyjnych.
34. Wiceprezes RM – Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej (RPO-433434-XI/03) z 12.02.2004 r. – w sprawie rodzinnych
domów dziecka.
35. Wiceprezes RM – Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji
(RPO-462626-I/04) z 12.02.2004 r. – w sprawie mo˝liwoÊci wyboru
przez obywateli formy pisowni ich nazwisk.
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36. Wiceprezes RM – Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji
(RPO-360481-X/00) z 12.02.2004 r. – w sprawie deportacji z agencji
towarzyskich.
37. Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-454592-I/03)
z 13.02.2004 r. – w sprawie badaƒ lekarskich studentów.
38. Podsekretarz Stanu w Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej (RPO-463438-III/04) z 16.02.2004 r. – w sprawie ubezpieczenia
spo∏ecznego radnych samorzàdowych korzystajàcych z urlopu bezp∏atnego.
39. Minister Infrastruktury (RPO-456973-IV/03) z 17.02.2004 r. –
w sprawie braku nale˝ytej ochrony praw w∏aÊciciela nieruchomoÊci
w znowelizowanej ustawie – Prawo budowlane.
40. Prezes ZUS (RPO-426944-III/02) z 17.02.2004 r. – w sprawie ponownego ustalenia wysokoÊci emerytur osobom majàcym ustalone
prawo do renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy.
41. Prezes Rady Ministrów (RPO-402816-VIII/02) z 18.02.2004 r. –
w sprawie prac nad projektem ustawy regulujàcej odpowiedzialnoÊç
dyscyplinarnà i zawodowà.
42. Wiceprezes RM – Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji
(RPO-462666-VI/04) z 18.02.2004 r. – w sprawie dor´czeƒ w post´powaniu administracyjnym.
43. Prezes ZUS (RPO-414315-XI/02) z 19.02.2004 r. – w sprawie sposobu wyp∏aty rent socjalnych dla osób z niepe∏nospraw-noÊcià intelektualnà.
44. Przewodn. Sejm. Komisji Administracji i Spraw Wewn´trznych
(RPO-331186-IX/00) z 19.02.2004 r. – w sprawie umo˝liwienia
funkcjonariuszom s∏u˝b publicznych dochodzenia roszczeƒ ze stosunku administracyjnego przed sàdem w kwestii wyp∏aty ustawowych odsetek od nieterminowo wyp∏acanych Êwiadczeƒ.
45. Marsza∏ek Senatu RP (RPO-405857-X/02) z 23.02.2004 r. –
w sprawie pomocy pszenicznej dla rolników.
46. Prezes Urz´du Regulacji Telekomunikacji i Poczty (RPO-446682-VI/03) z 25.02.2004 r. – w sprawie zmiany kodów pocztowych.
47. Wiceprezes RM – Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji
(RPO-426891-X/02) z 26.02.2004 r. – w sprawie wysokoÊci op∏at
pobieranych za udost´pnianie danych ze zbiorów meldunkowych
i zbioru PESEL.
48. Komendant G∏ówny Policji (RPO-443836-II/03) z 27.02.2004 r. –
w sprawie efektywnoÊci monitorowania ulic przy pomocy kamer policyjnych.
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49. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (RPO-453038-VI/03) z 27.02.2004 r. – w sprawie podatku od renty wyp∏acanej
na podstawie art. 446 Kodeksu cywilnego cz∏onkom rodzin pracowników zmar∏ych w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
50. Minister Finansów (RPO-453556-VI/03) z 2.03.2004 r. – w sprawie
zasady natychmiastowej wykonalnoÊci nieosta-tecznych decyzji wydanych w sprawach podatkowych.
51. Przewodniczàcy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (RPO-458190-X/03) z 2.03.2004 r. – w sprawie sposobu przedstawiania
w mediach informacji o Romach.
52. Wiceprezes RM – Minister Infrastruktury (RPO-455383-I/03)
z 2.03.2004 r. – w sprawie nowych, restrykcyjnych wymogów dla
paralotniarzy.
53. Minister SprawiedliwoÊci (RPO-461333-I/04) z 3.03.2004 r. –
w sprawie zasad wynagradzania oraz wyborów ∏awników.
54. Minister SprawiedliwoÊci (RPO-383896-XI/01) z 3.03.2004 r. –
w sprawie braku regulacji okreÊlajàcej zasady przeprowadzania dowodu z DNA w post´powaniu sàdowym.
55. Minister SprawiedliwoÊci – Prokurator Generalny (RPO-445759-II/03) z 3.03.2004 r. – w sprawie umo˝liwienia ofiarom przest´pstw
pe∏niejszego dochodzenia swych praw na drodze sàdowej.
56. Minister SprawiedliwoÊci – Prokurator Generalny (RPO-316163-VII/99) z 3.03.2004 r. – w sprawie stosowania Êrodków przymusu
bezpoÊredniego wobec osób pozbawionych wolnoÊci.
57. Wiceprezes RM – Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej (RPO-427619-VIII/03) z 3.03.2004 r. – w sprawie wliczania do
sta˝u pracy okresu odbytej s∏u˝by wojskowej.
58. Wiceprezes RM – Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej (RPO-460108-III/04) z 3.03.2004 r. – w sprawie legitymacji dla
emerytów i rencistów potwierdzajàcych ich uprawnienia do ulg i zni˝ek.
59. Minister SprawiedliwoÊci – Prokurator Generalny (RPO-442113-VI/03) z 4.03.2004 r. – w sprawie kontroli pracy komorników.
60. Prezes Zarzàdu Telekomunikacji Polskiej S.A. (RPO-465208-VI/04) z 4.03.2004 r. – w sprawie braku efektywnego systemu obs∏ugi klientów TP S.A.
61. Wiceprezes RM – Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej (RPO-459621-III/03) z 4.03.2004 r. – w sprawie Êwiadczeƒ dla
osób, które utraci∏y prawo do renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy.
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62. Wiceprezes RM – Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej (RPO-439401-XI/03) z 4.03.2004 r. – w sprawie ochrony praw
dziecka w zwiàzku z realizacjà audycji telewizyjnych na terenie placówek opiekuƒczo-wychowawczych.
63. Komendant G∏ówny Policji (RPO-462629-II/04) z 5.03.2004 r. –
w sprawie egzekwowania ograniczeƒ pr´dkoÊci w terenie zabudowanym.
64. Minister Skarbu Paƒstwa (RPO-462042-IV/04) z 8.03.2004 r. –
w sprawie nabywania prawa w∏asnoÊci nieruchomoÊci przez u˝ytkowników lub u˝ytkowników wieczystych.
65. Sekretarz Stanu w Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej
(RPO-463341-III/04) z 8.03.2004 r. – w sprawie zasad potràceƒ
z emerytury lub renty z tytu∏u odp∏atnoÊci za pobyt w domu pomocy
spo∏ecznej.
66. Sekretarz Stanu – Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (RPO-435449-X/03) z 8.03.2004 r. – w sprawie sposobu za∏atwiania
skarg kierowanych do Prezesa Rady Ministrów.
67. Wiceprezes RM – Minister Infrastruktury (RPO-360555-V/00)
z 8.03.2004 r. – w sprawie rozliczania kosztów zu˝ycia wody i odprowadzania Êcieków pomi´dzy w∏aÊcicielem (zarzàdcà) budynku
a lokatorami poszczególnych lokali mieszkalnych.
68. Sekretarz Stanu – Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (RPO-412420-IX/02) z 10.03.2004 r. – w sprawie nadgodzin w Stra˝y
Granicznej i S∏u˝bie Wi´ziennej.
69. Wiceprezes RM – Minister Infrastruktury (RPO-459292-I/03)
z 10.03.2004 r. – w sprawie wnoszenia Êrodków zaskar˝enia przez
pokrzywdzonego – stron´ post´powania dyscyplinarnego w stosunku
do cz∏onków samorzàdów zawodowych architektów, in˝ynierów budownictwa i urbanistów.
70. Prezes Rady Ministrów (RPO-464142-IX/04) z 12.03.2004 r. –
w sprawie wysokoÊci nagród rocznych dla funkcjonariuszy Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego.
71. Sekretarz Stanu w Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej
(RPO-461619-III/04) z 15.03.2004 r. – w sprawie pobierania od
emerytów i rencistów wy˝szej sk∏adki na ubezpieczenie zdrowotne.
72. Minister Spraw Zagranicznych (RPO-436549-X/03) z 16.03.
2004 r. – w sprawie ucià˝liwego sàsiedztwa poligonu wojskowego
po∏o˝onego w pobli˝u miejscowoÊci Przewóz.
73. Minister Ârodowiska (RPO-436549-X/03) z 16.03.2004 r. – w sprawie wspó∏pracy polsko-niemieckiej w dziedzinie gospodarki wodnej
na wodach granicznych.
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74. Minister Obrony Narodowej (RPO-461123-IX/04) z 17.03. 2004 r. –
w sprawie skutków decyzji Wojskowych Biur Emerytalnych dotyczàcych zawieszenia Êwiadczeƒ emerytalno-rentowych w 1999 r.
75. Minister Zdrowia (RPO-355719-XI/00) z 17.03.2004 r. – w sprawie
zapowiadanej nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoholizmowi.
76. Minister Obrony Narodowej (RPO-461339-IX/04) z 18.03. 2004 r. –
w sprawie kontroli przestrzegania praw i wolnoÊci obywatelskich
marynarzy.
77. Szef S∏u˝by Cywilnej (RPO-466203-VIII/04) z 19.03.2004 r. –
w sprawie czasu pracy cz∏onków korpusu s∏u˝by cywilnej.
78. Minister SprawiedliwoÊci; Wiceprezes RM – Minister Gospodarki,
Pracy i Polityki Spo∏ecznej (RPO-466155-III/04) z 23.03.2004 r. –
w sprawie egzekucji ze Êwiadczeƒ pieni´˝nych pomocy spo∏ecznej
nale˝noÊci z tytu∏u obowiàzku alimentacyjnego.
79. Wiceprezes RM – Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji
(RPO-458218-X/03) z 23.03.2004 r. – w sprawie nieprawid∏owej
praktyki udzielania odmowy udost´pnienia danych osobowych.
80. Minister Finansów (RPO-467448-VI/04) z 24.03.2004 r. – w sprawie negatywnych skutków zniesienia zwolnienia podatkowego rycza∏tów samochodowych.
81. Minister Kultury (RPO-461211-IV/04) z 24.03.2004 r. – w sprawie
osób uprawnionych do wynagrodzenia z tytu∏u korzystania z utworu
audiowizualnego.
82. Prezes
Instytutu
Pami´ci
Narodowej
(RPO-468440-I/04)
z 24.03.2004 r. – w sprawie tajnego zbioru dokumentów w archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej.
83. Minister Finansów (RPO-446691-VI/03) z 25.03.2004 r. – w sprawie rozbie˝noÊci w praktyce organów skarbowych przy stosowaniu
art. 21 ust. 4 ustawy o VAT.
84. Minister SprawiedliwoÊci (RPO-454678-IV/03) z 26.03.2004 r. –
w sprawie wymierzania kar porzàdkowych w razie naruszenia powagi, spokoju lub porzàdku czynnoÊci sàdowych albo ubli˝enia sàdowi.
85. Prezes Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów (RPO-465208-VI/04) z 26.03.2004 r. – w sprawie skarg klientów niezadowolonych z us∏ug Telekomunikacji Polskiej S.A.
86. Z-ca
Komendanta
G∏ównego
Policji
(RPO-448697-X/03)
z 26.03.2004 r. – w sprawie dokumentów archiwalnych dotyczàcych
osób narodowoÊci romskiej, daktyloskopowanych i fotografowanych
przez Milicj´ Obywatelskà.
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87. Minister Skarbu Paƒstwa (RPO-460547-IV/04) z 31.03.2004 r. –
w sprawie zasad ustalania op∏at rocznych z tytu∏u u˝ytkowania wieczystego gruntów znajdujàcych si´ w zasobie Agencji NieruchomoÊci
Rolnych.
88. Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-467501-XI/04)
z 6.04.2004 r. – w sprawie zasad przyjmowania dzieci do szkó∏
i przedszkoli.
89. Minister Ârodowiska (RPO-469796-IV/04) z 6.04.2004 r. – w sprawie zmian wprowadzonych w 2001 r. w zakresie ustalania op∏at
eksploatacyjnych za wydobyte kopaliny.
90. Wiceprezes RM – Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji
(RPO-214968-II/96) z 6.04.2004 r. – w sprawie pobierania i przechowywania przez Policj´ danych identyfikacyjnych, w tym kart
daktyloskopijnych i zdj´ç sygnalitycznych od osób podejrzanych
o pope∏nienie przest´pstw Êciganych z oskar˝enia publicznego.
91. Minister SprawiedliwoÊci – Prokurator Generalny (RPO-230517-VII/96) z 7.04.2004 r. – w sprawie leczenia sprawców przest´pstw
seksualnych.
92. Prezes Rady Ministrów (RPO-322798-VII/99) z 7.04.2004 r. –
w sprawie braku poprawy stanu zatrudnienia wi´êniów.
93. Wiceprezes RM – Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej (RPO-470377-XI/04) z 7.04.2004 r. – w sprawie zagro˝eƒ zwiàzanych z wejÊciem w ˝ycie ustawy o Êwiadczeniach rodzinnych.
94. Wiceprezes RM – Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej (RPO-464546-VIII/04) z 7.04.2004 r. – w sprawie niejasnoÊci
niektórych przepisów Kodeksu pracy dotyczàcych uprawnieƒ urlopowych pracowników.
95. Minister SprawiedliwoÊci (RPO-428351-V/03) z 8.04.2004 r. –
w sprawie wad regulacji prawnych odnoszàcych si´ do zasad zwrotu
ró˝nicy w op∏atach czynszowych wnoszonych przez funkcjonariuszy,
emerytów i rencistów S∏u˝by Wi´ziennej zajmujàcych lokale mieszkalne nie b´dàce w administracji jednostki organizacyjnej S∏u˝by
Wi´ziennej.
96. Minister SprawiedliwoÊci – Prokurator Generalny (RPO-454434-II/03) z 8.04.2004 r. – w sprawie tymczasowego aresztowania.
97. Sekretarz Stanu w Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej
(RPO-438770-III/03) z 9.04.2004 r. – w sprawie uprawnieƒ do renty
z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy osób, które sta∏y si´ niezdolne do pracy
w okresie pobierania gwarantowanego zasi∏ku okresowego i posiadajà
okres ubezpieczenia wymagany do nabycia prawa do emerytury.
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98. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej (RPO-469671-IX/04)
z 14.04.2004 r. – w sprawie zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Stra˝y Granicznej.
99. Minister Obrony Narodowej (RPO-463683-IX/04) z 14.04. 2004 r.
– w sprawie kontroli przestrzegania praw obywatelskich ˝o∏nierzy
pe∏niàcych s∏u˝b´ w Iraku.
100. Wiceprezes RM – Minister Infrastruktury (RPO-470378-IX/04)
z 14.04.2004 r. – w sprawie warunków s∏u˝by na przejÊciu granicznym w Terespolu.
101. Wiceprezes RM – Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji
(RPO-455727-IV/03) z 14.04.2004 r. – w sprawie braku prawnej
mo˝liwoÊci ustalenia organu administracji publicznej, w∏aÊciwego
w sprawie stwierdzenia niewa˝noÊci decyzji administracyjnej wydanej w drugiej instancji przez Krajowà Komisj´ Uw∏aszczeniowà.
102. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej (RPO-470723-IX/04)
z 15.04.2004 r. – w sprawie stworzenia mo˝liwoÊci finansowania
Stra˝y Granicznej przez organy samorzàdu terytorialnego.
103. Wiceprezes RM – Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej (RPO-467896-VIII/04) z 16.04.2004 r. – w sprawie wprowadzonego ograniczenia potràceƒ z wynagrodzeƒ pracowników.
104. Wiceprezes RM – Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji
(RPO-471338-VI/04) z 16.04.2004 r. – w sprawie zmiany kodów
pocztowych.
105. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia (RPO-462407-XII/04)
z 20.04.2004 r. – w sprawie mo˝liwoÊci zakupu protez lub implantów ze Êrodków w∏asnych pacjentów, w celu skrócenia czasu oczekiwania na leczenie.
106. Sekretarz Stanu w Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej (RPO-457620-III/03) z 20.04.2004 r. – w sprawie zapewnienia
mo˝liwoÊci korzystania przez osoby represjonowane z dotychczasowych uprawnieƒ.
107. Sekretarz Stanu w Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej (RPO-426944-III/02) z 22.04.2004 r. – w sprawie kwoty bazowej przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury dla osób, które
wczeÊniej mia∏y ustalone prawo do renty z tytu∏u niezdolnoÊci do
pracy.
108. Wiceprezes RM – Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej (RPO-470972-III/04) z 22.04.2004 r. – w sprawie trudnej
sytuacji ˝yciowej górników z Wa∏brzycha, którzy po d∏u˝szym okresie pobierania Êwiadczenia utracili prawo do renty z tytu∏u niezdol-
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noÊci do pracy spowodowanej chorobà zawodowà lub wypadkiem
przy pracy.
Wiceprezes RM – Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej (RPO-469044-III/04) z 22.04.2004 r. – w sprawie problemów zwiàzanych z prawid∏owym stosowaniem przepisów ustawy
o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie.
Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-470256-XI/04)
z 4.05.2004 r. – w sprawie specjalnych oÊrodków szkolno-wychowawczych.
Minister SprawiedliwoÊci (RPO-420816-V/02) z 4.05.2004 r. –
w sprawie wysokich kosztów lustracji spó∏dzielni, przeprowadzanych przez zwiàzki rewizyjne spó∏dzielni mieszkaniowych.
Szef S∏u˝by Cywilnej (RPO-423243-III/02) z 7.05.2004 r. –
w sprawie ograniczonych uprawnieƒ emerytalnych urz´dników
paƒstwowych, którzy z mocy prawa stali si´ pracownikami s∏u˝by
cywilnej.
Dyrektor Generalny S∏u˝by Wi´ziennej (RPO-473365-IX/04)
z 12.05.2004 r. – w sprawie umo˝liwienia udzia∏u zwiàzku zawodowego funkcjonariuszy SW w ustalaniu regulaminów nagród i premiowania oraz zasad podzia∏u Êrodków na wynagrodzenia.
Przewodniczàcy Krajowej Rady Sàdownictwa (RPO-464290-I/04)
z 13.05.2004 r. – w sprawie przeniesienia s´dziego na inne miejsce
s∏u˝bowe.
Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-474428-XI/04)
z 18.05.2004 r. – w sprawie uniewa˝nienia przez Opolskiego Kuratora OÊwiaty egzaminu dojrza∏oÊci oraz zarzàdzenia ponownego egzaminu.
Minister Polityki Spo∏ecznej (RPO-436291-III/03) z 18.05.
2004 r. – w sprawie braku wytycznych w ustawie o ubezpieczeniu
spo∏ecznym z tytu∏u wypadków przy pracy i chorób zawodowych do
uregulowania w rozporzàdzeniu zasad orzekania o sta∏ym lub d∏ugotrwa∏ym uszczerbku na zdrowiu.
Minister SprawiedliwoÊci (RPO-461333-I/04) z 19.05.2004 r. –
w sprawie zró˝nicowania w zakresie wyp∏aty rekompensaty ∏awnikom poprzedniej i obecnej kadencji.
Wiceprezes RM – Minister Gospodarki i Pracy (RPO-471097-V/04) z 19.05.2004 r. – w sprawie braku niektórych aktów wykonawczych do ustawy – Prawo energetyczne.
Minister Infrastruktury (RPO-453374-IV/03) z 21.05.2004 r. –
w sprawie niezgodnego z Konstytucjà wprowadzania wymogów dla
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osób chcàcych zdobyç uprawnienia w zakresie poÊrednictwa w obrocie nieruchomoÊci i zarzàdzania nieruchomoÊciami.
Minister Infrastruktury (RPO-465245-VI/04) z 21.05.2004 r. –
w sprawie dor´czeƒ przesy∏ek z zadeklarowanà wartoÊcià i przekazów pocztowych.
Minister Polityki Spo∏ecznej (RPO-474765-III/04) z 21.05.
2004 r. – w sprawie sposobu ustalania dochodu uprawniajàcego do
Êwiadczeƒ z ustawy o Êwiadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy
spo∏ecznej, w przypadku osób prowadzàcych dzia∏alnoÊç opodatkowanà na zasadach okreÊlonych w przepisach o zrycza∏towanym podatku dochodowym.
Minister Kultury (RPO-471539-IV/04) z 24.05.2004 r. – w sprawie
niezgodnego z konstytucyjnà zasadà równoÊci wy∏àczenia scenografów, którzy wnieÊli twórczy wk∏ad w powstanie utworu audiowizualnego, z kr´gu podmiotów uprawnionych do dodatkowego wynagrodzenia przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Prezes Zwiàzku Powiatów Polskich; Wiceprezes RM – Minister
Gospodarki i Pracy p.o. Ministra Zdrowia (RPO-474098-XII/04)
z 24.05.2004 r. – w sprawie zagro˝eƒ dla realizacji prawa obywateli
do ochrony zdrowia zwiàzanych z akcjà wypowiadania przez szpitale powiatowe i inne placówki ochrony zdrowia umów o udzielanie
Êwiadczeƒ zdrowotnych.
Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-439954-XI/03)
z 25.05.2004 r. – w sprawie „Procedur post´powania nauczycieli
i metod wspó∏pracy szkó∏ z Policjà w sytuacjach zagro˝enia dzieci
oraz m∏odzie˝y przest´pczoÊcià i demoralizacjà, w szczególnoÊci
narkomanià, alkoholizmem i prostytucjà”.
Minister SprawiedliwoÊci – Prokurator Generalny (RPO-393877-VII/01) z 25.05.2004 r. – w sprawie zapewnienia osobom pozbawionym wolnoÊci prawa do intymnoÊci i poszanowania godnoÊci
osobistej podczas badaƒ lekarskich oraz udzielania innych Êwiadczeƒ zdrowotnych.
Dyrektor Generalny (RPO-474961-IX/04) z 27.05.2004 r. –
w sprawie wyp∏acania nagród rocznych funkcjonariuszom S∏u˝by
Wi´ziennej.
Prokurator Krajowy (RPO-474330-II/04) z 27.05.2004 r. – w sprawie odmawiania przez organy prokuratury wszcz´cia post´powania
przygotowawczego w przypadku z∏o˝enia przez rektorów wy˝szych
uczelni zawiadomienia o dzia∏alnoÊci firm i osób przygotowujàcych
odp∏atnie prace licencjackie i magisterskie dla studentów.
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128. Komendant G∏ówny Policji (RPO-473478-II/04) z 31.05.2004 r. –
w sprawie interwencji Policji podj´tej podczas juwenaliów w ¸odzi.
129. Minister Infrastruktury (RPO-468276-VI/04) z 2.06.2004 r. –
w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadaç przegrody w samochodach ci´˝arowych, oddzielajàce wn´trze kabiny kierowcy
oraz pomieszczenia przeznaczonego do przewozu osób od przestrzeni ∏adunkowej.
130. G∏ówny Inspektor Nadzoru Budowlanego (RPO-458189-IV/03)
z 3.06.2004 r. – w sprawie sposobu ustalania wysokoÊci op∏aty za
legalizacj´ samowoli budowlanej.
131. Minister SprawiedliwoÊci – Prokurator Generalny (RPO-360481-X/00) z 8.06.2004 r. – w sprawie naruszania prawa przez agencje
towarzyskie.
132. Szef Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego (RPO-474835-IX/04) z 8.06.2004 r. – w sprawie informacji prasowych o utrudnianiu powrotu do s∏u˝by funkcjonariuszom zwolnionym na podstawie niekonstytucyjnego przepisu ustawy o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego i Agencji Wywiadu.
133. Marsza∏ek Sejmu RP (RPO-474406-IX/04) z 9.06.2004 r. –
w sprawie rent rodzinnych dla wdów po poleg∏ych ˝o∏nierzach.
134. Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji; Prezes Instytutu Pami´ci Narodowej (RPO-448697-X/03) z 9.06. 2004 r. –
w sprawie dokumentów archiwalnych dotyczàcych osób narodowoÊci romskiej.
135. Prezes Rady Ministrów (RPO-401933-VIII/02) z 9.06.2004 r. –
w sprawie sposobu informowania o wykreÊleniu ze spisu uprawnionych do rekompensaty z tytu∏u okresowego niepodwy˝szania p∏ac
w sferze bud˝etowej.
136. Minister Finansów (RPO-440538-X/03) z 16.06.2004 r. – w sprawie terminu przedawnienia nale˝noÊci z tytu∏u nieuiszczania op∏at
za parkowanie pojazdów na drogach publicznych.
137. Minister Polityki Spo∏ecznej (RPO-414315-XI/02) z 16.06.
2004 r. – w sprawie sposobu wyp∏aty rent socjalnych dla osób
z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà.
138. Minister Polityki Spo∏ecznej (RPO-475939-XI/04) z 16.06.
2004 r. – w sprawie Êwiadczeƒ dla dzieci z rodzin zast´pczych.
139. Wiceprezes RM – Minister Gospodarki i Pracy (RPO-360555-V/00) z 16.06.2004 r. – w sprawie potrzeby wydania przepisów regulujàcych sposób funkcjonowania i u˝ytkowania w lokalach
mieszkalnych, dla potrzeb rozliczenia kosztów zu˝ycia energii cieplnej, nagrzejnikowych podzielników tych kosztów.
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140. Minister Obrony Narodowej (RPO-476835-IX/04) z 17.06. 2004 r.
– w sprawie wizytacji 9 Brygady Kawalerii Pancernej oraz 16 pomorskiego pu∏ku artylerii w Braniewie.
141. Minister Finansów (RPO-472486-VI/04) z 21.06.2004 r. – w sprawie bezp∏atnego udzielania pomocy prawnej osobom ubogim.
142. Marsza∏ek Sejmu RP (RPO-476337-I/04) z 24.06.2004 r. – w sprawie problemu dost´pnoÊci do aktów prawnych oraz sposobu ich
og∏aszania i publikowania.
143. Minister Polityki Spo∏ecznej (RPO-422814-IX/02) z 24.06.
2004 r. – w sprawie braku mo˝liwoÊci uzyskania prawa do zasi∏ku
dla bezrobotnych przez zwalnianych funkcjonariuszy s∏u˝b mundurowych.
144. Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji (RPO-476310-IX/04) z 24.06.2004 r. – w sprawie niezgodnoÊci z Konstytucjà rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia
22 grudnia 1994 r. w sprawie szczegó∏owych zasad post´powania
i w∏aÊciwoÊci organów w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urz´du Ochrony Paƒstwa, Stra˝y Granicznej,
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i uprawnionych cz∏onków i ich rodzin.
145. Minister Zdrowia (RPO-472544-XII/04) z 29.06.2004 r. – w sprawie ograniczeƒ w dost´pie osób w podesz∏ym wieku do opieki d∏ugoterminowej.
146. Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-470256-XI/04)
z 30.06.2004 r. – w sprawie specjalnych oÊrodków szkolno-wychowawczych – kontynuacja dyskusji nad kszta∏tem i koncepcjà
kszta∏cenia specjalnego.
147. Minister Zdrowia (RPO-476888-XII/04) z 1.07.2004 r. – w sprawie
potrzeby okreÊlenia w drodze ustawy warunków i zakresu udzielania Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej.
148. Minister Zdrowia (RPO-478854-XII/04) z 6.07.2004 r. – w sprawie
finansowania Êwiadczeƒ medycznych.
149. Przewodn.
Sejm.
Komisji
Zdrowia
(RPO-457620-III/03)
z 6.07.2004 r. – w sprawie potrzeby utrzymania prawa do bezp∏atnych leków dla osób represjonowanych.
150. Minister Polityki Spo∏ecznej (RPO-476119-III/04) z 8.07.2004 r.
– w sprawie pozbawienia prawa do zasi∏ku rodzinnego na pe∏nosprawne dzieci w wieku 19-21 lat, uczàce si´ w szkole wy˝szej.
151. Minister Polityki Spo∏ecznej (RPO-476278-III/04) z 8.07.2004 r.
– w sprawie niekorzystnych zmian warunków podlegania ubezpieczeniu rolniczemu rolników prowadzàcych jednoczeÊnie dzia∏alnoÊç
gospodarczà.
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152. Przewodniczàca Komisji Ustawodawstwa i PraworzàdnoÊci Senatu RP (RPO-475441-II/04) z 14.07.2004 r. – w sprawie nieuzasadnionego zró˝nicowania osób represjonowanych przez organy
ZSRR.
153. Minister SprawiedliwoÊci (RPO-434183-XI/03) z 15.07.2004 r. –
w sprawie nieletnich umieszczanych w policyjnych izbach dziecka –
polemika ze stanowiskiem Ministerstwa SprawiedliwoÊci.
154. Minister SprawiedliwoÊci – Prokurator Generalny (RPO-393877-VII/01) z 20.07.2004 r. – w sprawie zapewnienia osobom pozbawionym wolnoÊci prawa do intymnoÊci i poszanowania godnoÊci
osobistej podczas badaƒ lekarskich oraz udzielania innych Êwiadczeƒ zdrowotnych – polemika ze stanowiskiem Ministra SprawiedliwoÊci – Prokuratora Generalnego.
155. Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji (RPO-472671-I/04) z 21.07.2004 r. – w sprawie zastosowanych ograniczeƒ praw
i wolnoÊci cz∏owieka i obywatela podczas Europejskiego Szczytu
Gospodarczego w Warszawie.
156. Minister SprawiedliwoÊci (RPO-477856-IV/04) z 22.07.2004 r. –
w sprawie przewlek∏oÊci post´powaƒ sàdowych.
157. Prezes GUS (RPO-480160-VI/04) z 28.07.2004 r. – w sprawie zró˝nicowanych stawek podatku VAT od monta˝u okien i drzwi, w zale˝noÊci od tego, czy firma dokonujàca monta˝u okien i drzwi jest
równie˝ ich producentem.
158. Komendant G∏ówny Policji (RPO-285444-II/98) z 29.07.2004 r. –
w sprawie bezpieczeƒstwa pasa˝erów podró˝ujàcych pociàgami.
159. Minister Finansów (RPO-463511-VI/04) z 29.07.2004 r. – w sprawie przepisów dotyczàcych opodatkowania dochodów gie∏dowych.
160. Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji (RPO-471338-VI/04) z 29.07.2004 r. – w sprawie zmiany kodów pocztowych –
kontynuacja wystàpienia z dnia 16.04.2004 r.
161. Minister Finansów (RPO-467448-VI/04) z 30.07.2004 r. – w sprawie przywróconego zwolnienia podatkowego dla listonoszy i pracowników S∏u˝y LeÊnej w zwiàzku ze zwrotem kosztów zwiàzanych
z u˝ywaniem w∏asnych pojazdów do celów s∏u˝bowych.
162. Minister Polityki Spo∏ecznej (RPO-479916-XI/04) z 30.07.
2004 r. – w sprawie braku Êrodków finansowych na rozwój programów pomocy dziecku i rodzinie.
163. Minister Infrastruktury (RPO-481181-V/04) z 2.08.2004 r. –
w sprawie koniecznoÊci nowelizacji ustawy o spó∏dzielniach mieszkaniowych w konsekwencji orzeczenia Trybuna∏u Konstytucyjnego
o niekonstytucyjnoÊci niektórych przepisów tej ustawy.
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164. Minister SprawiedliwoÊci (RPO-481256-IV/04) z 3.08.2004 r. –
w sprawie systemu bezp∏atnej pomocy prawnej dla osób ubogich.
165. Przewodniczàcy Paƒstwowej Komisji Wyborczej (RPO-478369-I/04) z 3.08.2004 r. – w sprawie ograniczenia czynnego prawa wyborczego.
166. Prezes Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów (RPO-479629-VI/04) z 6.08.2004 r. – w sprawie niekorzystnych dla
klientów Banku PKO BP S.A. postanowieƒ umowy oraz Regulaminu wydawania i u˝ywania karty debetowej dla osób fizycznych.
167. Minister Infrastruktury (RPO-468768-IV/04) z 9.08.2004 r. –
w sprawie prawnych przeszkód w rozpoznawaniu wniosków z∏o˝onych w trybie art. 7 dekretu z dnia 26 paêdziernika 1945 r. o w∏asnoÊci i u˝ytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy.
168. Kierownik Urz´du ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
(RPO-422775-X/02) z 12.08.2004 r. – w sprawie zadoÊçuczynienia
dla osób narodowoÊci ukraiƒskiej, które bez wyroków sàdów pozbawione by∏y wolnoÊci i osadzone w latach 1947-1949 w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie. WàtpliwoÊci Rzecznika w tej sprawie budzi stanowisko Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, który uzna∏, ˝e rozwiàzanie sprawy zadoÊçuczynienia dla osób narodowoÊci ukraiƒskiej jest niemo˝liwe, gdy˝ jak
twierdzi Urzàd, ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach
oraz niektórych osobach b´dàcych ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego obejmuje osoby uwi´zione za dzia∏alnoÊç politycznà bàdê religijnà, natomiast do obozu w Jaworznie trafia∏y
osoby z przyczyn narodowoÊciowych. Rzecznik zwróci∏ si´ do Kierownika Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
z proÊbà o ustosunkowanie si´ do podniesionych kwestii, bowiem
takie stanowisko pozostaje w sprzecznoÊci z preambu∏à powo∏anej
ustawy o kombatantach jak i art. 4 ust. 1 pkt 3 tej ustawy obejmujàcej swoim dzia∏aniem tak˝e osoby represjonowane z przyczyn
narodowoÊciowych.
169. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (RPO-479964-X/04) z 17.08.2004 r. – w sprawie braku ustawowych wymogów regulujàcych kwesti´ formy odmowy udost´pnienia danych
osobowych.
170. Minister SprawiedliwoÊci (RPO-460758-V/04) z 17.08.2004 r. –
w sprawie wysokoÊci kosztów zwiàzanych z uzyskaniem od spó∏dzielni mieszkaniowych prawa odr´bnej w∏asnoÊci lokali.
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171. Minister SprawiedliwoÊci – Prokurator Generalny (RPO-480974-VII/04) z 17.08.2004 r. – w sprawie post´powania z korespondencjà urz´dowà tymczasowo aresztowanych.
172. Minister SprawiedliwoÊci (RPO-469888-IV/04) z 19.08.2004 r. –
w sprawie wadliwej praktyki odmowy przez niektóre sàdy drugiej
instancji uwzgl´dnienia wniosków o dor´czenie odpisu orzeczenia
z uzasadnieniem.
173. Przewodn. Sejm. Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RPO-405857-X/02) z 19.08.2004 r. – w sprawie pomocy pszenicznej
dla rolników poszkodowanych w wyniku powodzi.
174. Minister Polityki Spo∏ecznej (RPO-482422-III/04) z 23.08.
2004 r. – w sprawie zasi∏ku rodzinnego dla ma∏˝onków.
175. Minister Infrastruktury (RPO-471559-VI/04) z 24.08.2004 r. –
w sprawie obowiàzku przeprowadzenia badaƒ technicznych pojazdu mechanicznego, w którym w zwiàzku ze zdarzeniem powodujàcym odpowiedzialnoÊç zak∏adu ubezpieczeƒ z tytu∏u zawartej umowy ubezpieczenia dokonana zosta∏a naprawa na kwot´ przekraczajàcà dwa tysiàce z∏otych.
176. Minister Polityki Spo∏ecznej (RPO-481763-III/04) z 24.08.
2004 r. – w sprawie wysokoÊci sk∏adki na ubezpieczenie spo∏eczne
rolników prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà.
177. Minister Finansów (RPO-470632-VI/04) z 25.08.2004 r. – w sprawie potrzeby uregulowania zasady pozostawiania akt podatkowych
w dyspozycji organu odwo∏awczego do up∏ywu terminu do ewentualnego z∏o˝enia skargi.
178. Minister Obrony Narodowej (RPO-479831-V/04) z 26.08.2004 r. –
w sprawie nowych rozwiàzaƒ prawnych wprowadzonych ustawà
z dnia 16.04.2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych RP oraz niektórych innych ustaw.
179. Minister SprawiedliwoÊci (RPO-276047-IV/98) z 26.08.2004 r. –
w sprawie potrzeby ograniczenia dziedziczenia ustawowego Skarbu
Paƒstwa.
180. Prezes Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów (RPO-461601-VI/04) z 26.08.2004 r. – w sprawie stosowania przez niektóre banki niedozwolonych postanowieƒ w umowach kredytu lub
po˝yczki.
181. Wiceprezes RM – Minister Gospodarki i Pracy (RPO-483506-VIII/04) z 26.08.2004 r. – w sprawie nielegalnych praktyk poÊrednictwa pracy.
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182. Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-472266-XI/04)
z 27.08.2004 r. – w sprawie nauczania indywidualnego dzieci
i m∏odzie˝y.
183. Minister Finansów (RPO-462475-VI/04) z 27.08.2004 r. – w sprawie przewlek∏oÊci post´powania przed Samorzàdowym Kolegium
Odwo∏awczym.
184. Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-484060-I/04)
z 3.09.2004 r. – w sprawie bezzwrotnej pomocy materialnej dla niepe∏nosprawnych studentów.
185. Minister Polityki Spo∏ecznej (RPO-480614-XI/04) z 3.09.2004 r.
– w sprawie pomocy na usamodzielnienie dla wychowanków rodzin
zast´pczych.
186. Wiceprezes RM – Minister Gospodarki i Pracy (RPO-467500-XI/04) z 3.09.2004 r. – w sprawie zasad przyznawania stypendiów
dla m∏odzie˝y pochodzàcej z obszarów wiejskich i zmarginalizowanych.
187. Przewodniczàcy Paƒstwowej Komisji Wyborczej (RPO-478369-I/04) z 13.09.2004 r. – w sprawie ograniczenia czynnego prawa
wyborczego – proÊba o ponowne zaj´cie stanowiska.
188. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RPO-482356-III/04)
z 14.09.2004 r. – w sprawie niekonstytucyjnoÊci rozporzàdzenia
okreÊlajàcego warunki nabywania prawa do renty strukturalnej.
189. Prezes Rady Ministrów (RPO-464142-IX/04) z 14.09.2004 r. –
w sprawie wysokoÊci nagród rocznych dla funkcjonariuszy Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego – kontynuacja wystàpienia z dnia
12.03.2004 r.
190. Prezes Rady Ministrów (RPO-422814-IX/02) z 14.09.2004 r. –
w sprawie braku mo˝liwoÊci uzyskania prawa do zasi∏ku dla bezrobotnych przez zwalnianych funkcjonariuszy s∏u˝b mundurowych –
kontynuacja wystàpienia z dnia 24.06.2004 r.
191. Minister Polityki Spo∏ecznej (RPO-476960-III/04) z 21.09.
2004 r. – w sprawie zmienionych zasad ustalania okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach.
192. Minister SprawiedliwoÊci (RPO-464290-I/04) z 21.09.2004 r. –
w sprawie braku mo˝liwoÊci odwo∏ania si´ s´dziego od orzeczenia
sàdu dyscyplinarnego w sprawie przeniesienia go na inne miejsce
s∏u˝bowe.
193. Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-480881-XI/04)
z 22.09.2004 r. – w sprawie organizacji i metod nauczania dzieci
Polonii.
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194. Minister Finansów (RPO-423846-VI/02) z 22.09.2004 r. – w sprawie postanowieƒ rozporzàdzenia w sprawie wykonania niektórych
przepisów ustawy o podatku od towarów i us∏ug.
195. Prezes Rady Ministrów (RPO-308964-VIII/99) z 22.09.2004 r. –
w sprawie braku prawnego uregulowania kwestii wyp∏aty rent wyrównawczych w przypadku ustania bytu prawnego zak∏adu pracy.
196. Prezes ZUS (RPO-484288-XI/04) z 22.09.2004 r. – w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadaç decyzje ZUS.
197. Minister Polityki Spo∏ecznej (RPO-485520-XI/04) z 23.09.
2004 r. – w sprawie warsztatów terapii zaj´ciowej.
198. Minister Obrony Narodowej (RPO-448275-V/03) z 27.09.2004 r. –
w sprawie ekwiwalentu pieni´˝nego w zamian za rezygnacj´ z kwatery.
199. Prezes Rady Ministrów (RPO-414315-XI/02) z 28.09.2004 r. –
w sprawie niezgodnej z prawem praktyki wymuszania na rodzicach
poddawania procedurze ubezw∏asnowolnienia ich doros∏ych, niepe∏nosprawnych intelektualnie dzieci przez organy rentowe,
w zwiàzku z wyp∏atà rent socjalnych.
200. Minister Skarbu Paƒstwa (RPO-471531-IV/04) z 30.09.2004 r. –
w sprawie braku prawnej mo˝liwoÊci przekazywania przez Agencj´
NieruchomoÊci Rolnych nieruchomoÊci w trybie art. 24 ust. 5 pkt 3
ustawy o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa.
201. Minister Infrastruktury (RPO-440538-X/03) z 1.10.2004 r. –
w sprawie terminu przedawnienia nale˝noÊci z tytu∏u nieuiszczenia
op∏at za parkowanie pojazdów na drogach publicznych – kontynuacja wystàpienia z dnia 16.06.2004 r.
202. Minister Finansów (RPO-477938-VI/04) z 5.10.2004 r. – w sprawie zró˝nicowania w zwolnieniu z VAT us∏ug zarzàdzania nieruchomoÊciami mieszkaniowymi.
203. Wiceprezes RM – Minister Gospodarki i Pracy (RPO-481208-XI/04) z 5.10.2004 r. – w sprawie dyskryminacyjnych przepisów
dotyczàcych niepe∏nosprawnych uprawnionych do renty socjalnej.
204. Minister Infrastruktury (RPO-238349-VI/97) z 7.10.2004 r. –
w sprawie obowiàzku honorowania przez przewoêników wykonujàcych transport drogowy uprawnieƒ pasa˝erów do przejazdów ulgowych.
205. Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji (RPO-426891-X/02) z 7.10.2004 r. – w sprawie wysokoÊci op∏at za udost´pnianie danych ze zbiorów meldunkowych – kontynuacja wystàpienia
z dnia 26.02.2004 r.
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206. Minister Infrastruktury (RPO-485620-VI/04) z 11.10.2004 r. –
w sprawie problemów z dokonaniem rejestracji pojazdów.
207. Rektor Uniwersytetu Gdaƒskiego (RPO-486908-I/04) z 12.10.
2004 r. – w sprawie publikacji prasowej na temat nieprawid∏owoÊci
przy tegorocznym naborze kandydatów na jeden z Wydzia∏ów Uniwersytetu Gdaƒskiego.
208. Dyrektor Generalny S∏u˝by Wi´ziennej (RPO-468621-VII/04)
z 13.10.2004 r. – w sprawie uczestniczenia osób pozbawionych
wolnoÊci w pogrzebie osoby najbli˝szej.
209. Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-477591-XI/04)
z 14.10.2004 r. – w sprawie ankiet przeprowadzanych na terenie
szko∏y.
210. Minister Polityki Spo∏ecznej (RPO-481763-III/04) z 14.10.
2004 r. – w sprawie zmiany wysokoÊci sk∏adki na ubezpieczenie
spo∏eczne rolników prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà – proÊba o ponowne przedstawienie stanowiska.
211. Minister SprawiedliwoÊci (RPO-475144-I/04) z 14.10.2004 r. –
w sprawie konsekwencji prawnych nieprawid∏owego wype∏nienia
wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sàdowego.
212. Minister Zdrowia (RPO-485907-XII/04) z 14.10.2004 r. – w sprawie ograniczeƒ w podejmowaniu zatrudnienia u innego pracodawcy
przez pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia.
213. Minister Kultury (RPO-484074-IV/04) z 19.10.2004 r. – w sprawie
op∏at za wp∏ywy z dzia∏alnoÊci kserograficznej.
214. Minister Obrony Narodowej (RPO-486476-V/04) z 21.10.2004 r. –
w sprawie podwy˝ki czynszów w lokalach mieszkalnych b´dàcych
w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.
215. Minister Finansów (RPO-480160-VI/04) z 27.10.2004 r. – w sprawie opodatkowania monta˝u okien i drzwi.
216. Minister Polityki Spo∏ecznej (RPO-474052-XI/04) z 27.10.
2004 r. – w sprawie kryteriów przyznawania Êwiadczeƒ na rzecz
dzieci z rodzin zast´pczych.
217. Prezes Rady Ministrów (RPO-472858-XII/04) z 27.10.2004 r. –
w sprawie sporu kompetencyjnego mi´dzy Ministrem Zdrowia
a Prezesem Urz´du do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w sprawie zwrotu kosztów leczenia w Szpitalu Wojewódzkim osób ubiegajàcych si´ o nadanie statusu uchodêcy i przebywajàcych w OÊrodku dla Uchodêców.
218. Komendant G∏ówny Policji (RPO-486031-II/04) z 28.10.2004 r. –
w sprawie przest´pczoÊci pope∏nionej wobec ma∏oletnich.
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219. Komendant Stra˝y Miejskiej m. st. W-wy (RPO-487566-II/04)
z 28.10.2004 r. – w sprawie artyku∏u prasowego opisujàcego nieprawid∏owoÊci w dzia∏aniu Stra˝y Miejskiej.
220. Prezes Rady Ministrów (RPO-398773-XI/02) z 28.10.2004 r. –
w sprawie pilota˝owego programu pomocy dla dzieci niepe∏nosprawnych i zagro˝onych niepe∏nosprawnoÊcià oraz ich rodzin.
221. Minister SprawiedliwoÊci – Prokurator Generalny (RPO-481054-VII/04) z 3.11.2004 r. – w sprawie widzeƒ skazanych z cz∏onkami
rodziny.
222. Minister Zdrowia (RPO-488714-XII/04) z 4.11.2004 r. – w sprawie
wdra˝ania przepisów ustawy o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze Êrodków publicznych, w zakresie kompetencji
Narodowego Funduszu Zdrowia do ustalenia prawa do Êwiadczeƒ.
223. Prokurator Krajowy (RPO-424604-II/02) z 4.11.2004 r. – w sprawie interwencji funkcjonariuszy Policji i pracowników firmy ochroniarskiej podj´tej wobec osób protestujàcych w obronie swoich
miejsc pracy przed Fabrykà Kabli w O˝arowie Mazowieckim
w 2002 r.
224. Minister Infrastruktury (RPO-488025-VI/04) z 5.11.2004 r. –
w sprawie bilingów telefonicznych.
225. Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-486908-I/04)
z 9.11.2004 r. – w sprawie publikacji prasowych na temat nieprawid∏owoÊci przy tegorocznym naborze kandydatów na jeden z Wydzia∏ów Uniwersytetu Gdaƒskiego.
226. Minister Infrastruktury (RPO-473460-VI/04) z 9.11.2004 r. –
w sprawie wysokich op∏at pobieranych od personelu lotniczego za
wydanie certyfikatów cz∏onków za∏ogi.
227. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (RPO-446691-VI/03) z 9.11.2004 r. – w sprawie trybu rozliczania przez podatników nadwy˝ki podatku naliczonego nad nale˝nym za miesiàc grudzieƒ 2000 r.
228. Prokurator Krajowy – Zast´pca Prokuratora Generalnego (RPO-483506-VIII/04) z 9.11.2004 r. – w sprawie nielegalnych praktyk
poÊrednictwa pracy.
229. Szef S∏u˝by Cywilnej (RPO-487120-VIII/04) z 9.11.2004 r. –
w sprawie limitów mianowania urz´dników w s∏u˝bie cywilnej.
230. Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji (RPO-487674-VI/04) z 15.11.2004 r. – w sprawie skarg obywateli na dzia∏alnoÊç
firm zajmujàcych si´ windykacjà d∏ugów.
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231. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (RPO-450290-VI/03) z 15.11.2004 r. – w sprawie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wartoÊci diet z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowych osób fizycznych prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie us∏ug
transportu samochodowego.
232. Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-431530-I/03)
z 16.11.2004 r. – w sprawie przyznawania kredytów studenckich
studentom uczelni wojskowych.
233. Minister Polityki Spo∏ecznej (RPO-488390-III/04) z 16.11.
2004 r. – w sprawie waloryzacji emerytur i rent.
234. Minister Zdrowia (RPO-489694-XII/04) z 18.11.2004 r. – w sprawie dramatycznej sytuacji w zakresie finansowania Êwiadczeƒ zdrowotnych udzielanych przez publiczne zak∏ady opieki zdrowotnej.
235. Minister Infrastruktury (RPO-462850-VI/04) z 22.11.2004 r. –
w sprawie obowiàzku wymiany praw jazdy.
236. Minister Finansów (RPO-489470-VI/04) z 23.11.2004 r. – w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych
przychodów uzyskanych z kontraktów mened˝erskich.
237. Prezes Rzàdowego Centrum Legislacji (RPO-482356-III/04)
z 23.11.2004 r. – w sprawie niekonstytucyjnoÊci rozporzàdzenia
okreÊlajàcego warunki nabywania prawa do renty strukturalnej.
238. Minister Infrastruktury (RPO-485465-IV/04) z 24.11.2004 r. –
w sprawie niekonstytucyjnoÊci niektórych przepisów ustawy nowelizujàcej ustaw´ o gospodarce nieruchomoÊciami.
239. Minister Infrastruktury (RPO-453374-IV/03) z 25.11.2004 r. –
w sprawie przepisów dotyczàcych post´powania kwalifikacyjnego
w sprawie nabycia uprawnieƒ w zakresie poÊrednictwa w obrocie
nieruchomoÊciami i zarzàdzania nieruchomoÊciami.
240. Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji (RPO-437219-IX/03) z 25.11.2004 r. – w sprawie wymiaru czasu s∏u˝by oraz
wysokoÊci urlopu wypoczynkowego funkcjonariuszy Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej.
241. Minister SprawiedliwoÊci (RPO-449620-IV/03) z 25.11.2004 r. –
w sprawie problemu przedawnienia roszczeƒ przys∏ugujàcych osobom ma∏oletnim, w szczególnoÊci roszczeƒ zwiàzanych z uszczerbkiem na zdrowiu doznanym przez dziecko.
242. Minister Zdrowia (RPO-453775-XI/03) z 25.11.2004 r. – w sprawie braku mo˝liwoÊci wszcz´cia przed sàdem przez najbli˝szych
cz∏onków rodziny osoby uzale˝nionej od alkoholu post´powania
o zastosowanie wobec tej osoby obowiàzku poddania si´ leczeniu.
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243. Prokurator Krajowy (RPO-422456-II/02) z 25.11.2004 r. – w sprawie uchybieƒ procesowych pope∏nianych w toku post´powaƒ przygotowawczych.
244. Cz∏onek Zarzàdu ZUS (RPO-441585-III/03) z 29.11.2004 r. –
w sprawie odmowy przez ZUS obj´cia ubezpieczeniem spo∏ecznym
kobiet, które podpisa∏y umow´ o prac´ b´dàc w cià˝y lub zasz∏y
w cià˝´ w krótkim czasie po zawarciu takiej umowy.
245. Minister Obrony Narodowej (RPO-479809-V/04) z 30.11.2004 r. –
w sprawie zasad udzielania pomniejszeƒ przy sprzeda˝y mieszkaƒ
b´dàcych w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.
246. Prokurator Krajowy (RPO-490661-II/04) z 30.11.2004 r. – w sprawie dzia∏aƒ prokuratury podejmowanych wobec dziennikarzy.
247. Minister Finansów (RPO-486055-VI/04) z 3.12.2004 r. – w sprawie niejednolitego stanowiska organów podatkowych odnoÊnie stawek podatku od towarów i us∏ug w przypadku monta˝u kot∏ów
centralnego ogrzewania przez ich producentów.
248. Minister SprawiedliwoÊci – Prokurator Generalny (RPO-458685-II/03) z 3.12.2004 r. – w sprawie stosowania instytucji mediacji
w post´powaniu karnym.
249. Minister SprawiedliwoÊci – Prokurator Generalny (RPO-453872-II/03) z 3.12.2004 r. – w sprawie stosowania wobec podejrzanego
bàdê oskar˝onego Êrodka zapobiegawczego w postaci dozoru policyjnego z zakazem zbli˝ania si´ do pokrzywdzonego.
250. Podsekretarz Stanu, Szef S∏u˝by Celnej (RPO-490390-IX/04)
z 3.12.2004 r. – w sprawie niemo˝noÊci przeprowadzenia przez
Paƒstwowà Inspekcj´ Pracy kontroli warunków pe∏nienia s∏u˝by
funkcjonariuszy celnych w Izbach Celnych.
251. Minister Spraw Zagranicznych (RPO-491365-I/04) z 7.12. 2004 r.
– w sprawie potrzeby wydania rozporzàdzenia regulujàcego tryb post´powania przed konsulem.
252. Wiceprezes Rady Ministrów – Minister Polityki Spo∏ecznej
(RPO-488355-III/04) z 7.12.2004 r. – w sprawie zró˝nico-wanych
uprawnieƒ do pomocy ze strony paƒstwa wobec osób sprawujàcych
osobistà opiek´ nad dzieckiem, w zale˝noÊci od tego, czy podmiotem tych uprawnieƒ jest osoba b´dàca pracownikiem, czy te˝ osoba prowadzàca dzia∏alnoÊç gospodarczà.
253. G∏ówny Inspektor Sanitarny (RPO-354816-VIII/00) z 8.12.
2004 r. – w sprawie kryteriów wydawania decyzji dotyczàcych chorób zawodowych.
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254. Minister Finansów (RPO-463511-VI/04) z 8.12.2004 r. – w sprawie wykazywania przychodów ze sprzeda˝y papierów wartoÊciowych.
255. Minister SprawiedliwoÊci (RPO-383896-XI/01) z 8.12.2004 r. –
w sprawie przed∏u˝ajàcych si´ prac nad aktem prawnym regulujàcym warunki przeprowadzania badaƒ DNA dla celów sàdowych.
256. Minister Skarbu Paƒstwa (RPO-460547-IV/04) z 13.12.2004 r. –
w sprawie zasad ustalania op∏at rocznych z tytu∏u u˝ytkowania
wieczystego za nieruchomoÊci gruntowe oddane na cele mieszkaniowe (kontynuacja wystàpienia z dnia 31.03.2004 r.).
257. Prezes Rady Ministrów (RPO-492370-XII/04) z 14.12.2004 r. –
w sprawie sytuacji by∏ych pracowników paƒstwowych przedsi´biorstw gospodarki rolnej.
258. Minister Obrony Narodowej (RPO-487839-IX/04) z 17.12. 2004 r.
– w sprawie norm wy˝ywienia dla jednostek wojskowych.
259. Minister SprawiedliwoÊci (RPO-428351-V/03) z 20.12.2004 r. –
w sprawie prac nad zmianà ustawy o S∏u˝bie Wi´ziennej w zakresie
dotyczàcym mieszkaƒ funkcjonariuszy S∏u˝by Wi´ziennej.
260. Minister Zdrowia (RPO-492614-XII/04) z 20.12.2004 r. – w sprawie dost´pu do leków i leczenia osób chorych na mukowiscydoz´.
261. Marsza∏ek Sejmu RP (RPO-470646-XI/04) z 21.12.2004 r. –
w sprawie dodatku dla rodziców samotnie wychowujàcych dzieci.
262. Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji (RPO-349299-V/00) z 21.12.2004 r. – w sprawie braku uregulowaƒ prawnych
dotyczàcych schronów znajdujàcych si´ w budynkach mieszkalnych.
263. Minister SprawiedliwoÊci – Prokurator Generalny (RPO-488324-VII/04) z 21.12.2004 r. – w sprawie post´powaƒ karnych przeciwko funkcjonariuszom S∏u˝by Wi´ziennej o pobicie wi´êniów po
buntach w jednostkach penitencjarnych w 1989 r.
264. Minister SprawiedliwoÊci – Prokurator Generalny (RPO-385002-VII/01) z 21.12.2004 r. – sprawie korespondencji kierowanej przez
sàdy do osób pozbawionych wolnoÊci.
265. Minister SprawiedliwoÊci – Prokurator Generalny; Przewodn.
Sejm. Komisji SprawiedliwoÊci i Praw Cz∏owieka; Przewodniczàcy Senackiej Komisji Ustawodawstwa i PraworzàdnoÊci
(RPO-437520-VII/03) z 21.12.2004 r. – w sprawie potrzeby przywrócenia ulgi w podatku dochodowym dla zak∏adów zatrudniajàcych skazanych.
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266. Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-493139-XI/04)
z 22.12.2004 r. – w sprawie okreÊlenia kompetencji koordynatorów
nadzoru nad przestrzeganiem praw ucznia.
267. Przewodn.Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywiln. (RPO-431881-XI/03) z 22.12.2004 r. – w sprawie reformy systemu opieki nad
dzieckiem.
268. Wicepremier – Minister Gospodarki i Pracy (RPO-472486-VI/04)
z 22.12.2004 r. – w sprawie niektórych obcià˝eƒ podatkowych.
269. Komendant G∏ówny Policji (RPO-485626-II/04) z 28.12.2004 r. –
w sprawie opracowanego w Komendzie G∏ównej Policji programu
dzia∏ania na rzecz ma∏oletnich ofiar przemocy seksualnej.
270. Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-489360-I/04)
z 29.12.2004 r. – w sprawie zakresu informacji zbieranych w bazach danych na podstawie ustawy o systemie informacji oÊwiatowej.
271. Minister Zdrowia (RPO-492441-VII/04) z 30.12.2004 r. – w sprawie izb wytrzeêwieƒ.
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Za∏àcznik Nr 3

Wnioski do Trybuna∏u Konstytucyjnego
– art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy o RPO
1. RPO-451191-IX/03 z 27.01.2004 r. – w sprawie zwolnieƒ funkcjonariuszy S∏u˝by Celnej.
2. RPO-420526-VIII/02 z 27.01.2004 r. – w sprawie przepisu rozporzàdzenia przyznajàcego kuratorowi oÊwiaty uprawnienie do ustalenia, czy nauczyciel ma odpowiednie kwalifikacje do nauczania danego przedmiotu lub prowadzenia zaj´ç.
3. RPO-455110-VI/03 z 12.02.2004 r. – w sprawie obowiàzkowego
ubezpieczenia alpinistów.
4. RPO-451020-VI/03 z 3.03.2004 r. – w sprawie kontroli skarbowej.
5. RPO-395725-V/01 z 3.03.2004 r. – w sprawie upowa˝nieƒ ustawowych w ustawie o Policji.
6. RPO-406448-II/02 z 17.03.2004 r. – w sprawie opublikowania
w prasie sprostowania lub odpowiedzi.
7. RPO-467689-XI/04 z 6.04.2004 r. w sprawie Êwiadczeƒ rodzinnych.
8. RPO-467997-VII/04 z 27.04.2004 r. – w sprawie funduszu pomocy postpenitencjarnej.
9. RPO-473834-IV/04 z 13.05.2004 r. – w sprawie przepisów blokujàcych inwestycje na terenach górniczych.
10. RPO-417214-VI/02 z 14.05.2004 r. – w sprawie braku w obowiàzujàcych przepisach kryteriów wyboru przez starost´ firm zajmujàcych si´ holowaniem pojazdów oraz prowadzeniem parkingów strze˝onych.
11. RPO-474188-VIII/04 z 27.05.2004 r. – w sprawie przepisów okreÊlajàcych wymagane kwalifikacje dla pracowników samorzàdowych.
12. RPO-468440-I/04 z 21.07.2004 r. – w sprawie dost´pu do dokumentów i zbiorów danych z zasobów archiwalnych Instytutu Pami´ci
Narodowej.
13. RPO-214968-II/96 z 28.07.2004 r. – w sprawie kontroli operacyjnej i gromadzenia danych osobowych przez Policj´.
14. RPO-453556-VI/03 z 29.07.2004 r. – w sprawie zasady natychmiastowej wykonalnoÊci nieostatecznych decyzji podatkowych.
15. RPO-445475-IV/03 z 29.09.2004 r. – w sprawie braku mo˝liwoÊci
sàdowej kontroli postanowienia prokuratora o wynagrodzeniu bieg∏ego.
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16. RPO-428205-VI/03 z 8.10.2004 r. – w sprawie op∏at za wydanie
karaty pojazdu dla pojazdów sprowadzanych z zagranicy.
17. RPO-446016-V/03 z 12.10.2004 r. – w sprawie trybu egzekwowania op∏at za nielegalny pobór paliw lub energii.
18. RPO-480404-IV/04 z 25.10.2004 r. – w sprawie sposobu ustalania
tabel wynagrodzeƒ dla twórców.
19. RPO-420078-VIII/02 z 26.10.2004 r. – w sprawie zak∏adowego
funduszu Êwiadczeƒ socjalnych.
20. RPO-485907-XII/04 z 25.11.2004 r. – w sprawie ograniczeƒ
w podejmowaniu dodatkowego zatrudnienia przez pracowników
Narodowego Funduszu Zdrowia.
21. RPO-465983-VI/04 z 14.12.2004 r. – w sprawie gwarancji zap∏aty
za roboty budowlane.

Z∏o˝one wczeÊniej – rozpoznane przez TK
w okresie 1.01.2004 r. – 31.12.2004 r.
1. RPO-364267-VI/01 z 20.09.2001 r. – w sprawie niezgodnego z Konstytucjà okreÊlania przedmiotów i wysokoÊci stawki podatku od towarów i us∏ug (sygn. akt K 33/01). Umorzenie post´powania (dot. tkz,
sa, sk) – sygn. akt K 33/01 i K 25/02.
2. RPO-413923-VI/02 z 17.09.2002 r. – w sprawie nierównego traktowania paƒstwowych i niepaƒstwowych szkó∏ wy˝szych w zakresie
zasad, trybu i form udzielania zamówieƒ publicznych. Umorzenie post´powania (dot. tkz, sa, sk) – sygn. akt K 39/02.
3. RPO-397191-I/02 z 26.11.2002 r. w sprawie niezgodnego z Konstytucjà wprowadzenia limitu miejsc dla kandydatów na aplikacj´ notarialnà i rzecznikowskà. Uwzgl´dniona/y (dot. rn, rk i tkz) – sygn. akt
U 16/02.
4. RPO-425313-XI/02 z 4.12.2002 r. – w sprawie niekonstytucyjnoÊci
upowa˝nienia zawartego w ustawie o systemie oÊwiaty, do uregulowania w drodze rozporzàdzenia problematyki kryteriów i warunków
udzielania pomocy materialnej dla uczniów. Uwzgl´dniona/y (dot. rn,
rk i tkz) – sygn. akt K 50/02.
5. RPO-427779-V/03 z 7.01.2003 r. – w sprawie upowa˝nienia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do uregulowania w rozporzàdzeniu
kwestii ustalania i pobierania op∏at abonamentowych za u˝ywanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Uwzgl´dniona/y (dot. rn,
rk i tkz) – sygn. akt K 2/03.
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6. RPO-410665-V/02 z 11.02.2003 r. – w sprawie dodatkowych, nieprzewidzianych ustawà o Policji przes∏anek, od których spe∏nienia
rozporzàdzenie MSWiA uzale˝nia przydzia∏ lokalu mieszkalnego na
rzecz policjanta. Uwzgl´dniona/y (dot. rn, rk i tkz) – sygn. akt
U 1/03.
7. RPO-423846-VI/02 z 17.02.2003 r. – w sprawie sprzecznoÊci
z Konstytucjà zmian wprowadzonych w ustawie – Ordynacja podatkowa i ustawie o NSA odnoÊnie post´powania podatkowego oraz post´powania sàdowego z zakresu podatków. Uwzgl´dniona/y (dot. rn,
rk i tkz) – sygn. akt K 4/03.
8. RPO-421066-XI/02 z 6.03.2003 r. – w sprawie podr´czników i egzaminów szkolnych. Umorzenie post´powania (dot. tkz, sa, sk) –
sygn. akt K 7/03.
9. RPO-433534-VI/03 z 18.03.2003 r. w sprawie pozbawienia uprawnienia do wspólnego rozliczenia nale˝noÊci z tytu∏u podatku dochodowego od osób fizycznych podatników, których ma∏˝onkowie zmarli
w ciàgu roku podatkowego lub przed z∏o˝eniem wspólnego zeznania
podatkowego. uwzgl´dniona/y (dot. rn, rk i tkz) – sygn. akt K 8/03.
10. RPO-400304-III/02 z 28.05.2003 r. – w sprawie zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego. oddalona/y (dot. rn, rk i tkz) – sygn.
akt K 16/03.
11. RPO-401381-IV/02 z 2.07.2003 r. – w sprawie apelacji w post´powaniu uproszczonym. uwzgl´dniona/y (dot. rn, rk i tkz) – sygn. akt
SK 10/03.
12. RPO-433057-X/03 z 23.07.2003 r. – w sprawie przepisów antykorupcyjnych dotyczàcych osób pe∏niàcych funkcje publiczne w organach samorzàdowych. Cz´Êciowo uwzgl´dniona/y (dot. rn, rk i tkz) –
sygn. akt K 20/03.
13. RPO-419629-IV/02 z 7.08.2003 r. – w sprawie niekonstytucyjnoÊci regulacji prawnej dotyczàcej przejmowania na rzecz Skarbu Paƒstwa nie podj´tych depozytów. Uwzgl´dniona/y (dot. rn, rk i tkz) –
sygn. akt K 22/03.
14. RPO-430895-VI/03 z 25.08.2003 r. – w sprawie ograniczenia aktem podustawowym prawa podatników VT do obni˝enia podatku nale˝nego oraz w sprawie przepisu ustawy o VAT przerzucajàcego obowiàzek kontroli z organu podatkowego na podatnika (nabywc´).
Uwzgl´dniona/y (dot. rn, rk i tkz) – sygn. akt K 24/03.
15. RPO-453630-IX/03 z 29.10.2003 r. – w sprawie Êwiadczeƒ odszkodowawczych dla funkcjonariuszy s∏u˝b mundurowych. Uwzgl´dniona/y (dot. rn, rk i tkz) – sygn. akt K 29/03.
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16. RPO-428215-V/03 z 19.11.2003 r. – w sprawie ograniczeƒ zwiàzanych z cz∏onkostwem w spó∏dzielni mieszkaniowej. Uwzgl´dniona/y (dot. rn, rk i tkz) – sygn. akt K 32/03.
17. RPO-448325-VI/03 z 10.12.2003 r. – wniosek o stwierdzenie niezgodnoÊci z Konstytucjà niektórych przepisów ustawy o biopaliwach.
Uwzgl´dniona/y (dot. rn, rk i tkz) – sygn. akt K 33/03.
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Za∏àcznik Nr 4

Zg∏oszenia przez RPO udzia∏u
w sprawach skarg konstytucyjnych
– art. 51 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
a) Zg∏oszone w okresie 1.01.2004 r. – 31.12.2004 r.
1. RPO-458139-IV/03 z 12.01.2004 r. – w sprawie braku mo˝liwoÊci
wznowienia post´powania zakoƒczonego postanowieniem nie rozstrzygajàcym sprawy co do istoty, w przypadku, gdy Trybuna∏ Konstytucyjny orzek∏ o niekonstytucyjnoÊci aktu normatywnego stanowiàcego
podstaw´ wydania takiego postanowienia. Oddalona/y (dot. rn, rk
i tkz) – sygn. akt SK 53/03.
2. RPO-458274-II/03 z 3.02.2004 r. – przystàpienie Rzecznika Praw
Obywatelskich do po∏àczonych skarg konstytucyjnych w sprawie
zwolnienia radców prawnych z obowiàzku zachowania tajemnicy zawodowej. Oddalona/y dot. rn, rk i tkz) – sygn. akt SK 64/03.
3. RPO-458275-VI/03 z 12.02.2004 r. – zg∏oszenie udzia∏u RPO w post´powaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spó∏ki KRAW-POL Sp.
z o.o. Reakcje dot. wg – sygn. akt SK 68/03.
4. RPO-469579-II/04 z 28.05.2004 r. – Rzecznik Praw Obywatelskich
zg∏osi∏ udzia∏ w post´powaniu w sprawie skargi konstytucyjnej pani
Jolanty W. i przedstawi∏ nast´pujàce stanowisko: Art. 632 kpt. 2 Kk.,
w zakresie w jakim przewiduje mo˝liwoÊç przyznania sposobie, która
w sprawie z oskar˝enia publicznego zosta∏a uniewinniona zwrotu ca∏oÊci lub cz´Êci kosztów wynagrodzenia jednego obroƒcy z wyboru jedynie w uzasadnionych wypadkach, jest niezgodny z art. 32 w zwiàzku z art. 2 i art. 42 ust. 2 Konstytucji RP. Sprawy w toku – sygn. akt
SK 21/04.
5. RPO-473835-II/04 z 9.06.2004 r. – w sprawie braku przepisów
gwarantujàcych prawo do udzia∏u zatrzymanego w posiedzeniu sàdu
rozpatrujàcego za˝alenie na zatrzymanie. Uwzgl´dniona/y (dot. rn, rk
i tkz) – sygn. akt SK 29/04.
6. RPO-472745-IV/04 z 25.06.2004 r. – zg∏oszenie udzia∏u Rzecznika
Praw Obywatelskich w post´powaniu przed Trybuna∏em Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej pani Klary B. Reakcje dot. wg –
sygn. akt SK 26/04.
7. RPO-473836-II/04 z 29.06.2004 r. – w sprawie przed∏u˝ania tymczasowego aresztowania. Sprawy w toku – sygn. akt SK 58/03.

390

INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2004

8. RPO-476050-II/04 z 14.07.2004 r. – Rzecznik Praw Obywatelskich
zg∏osi∏ udzia∏ w post´powaniu w sprawie skargi konstytucyjnej
Trans-Herbost Jaros∏aw T. spó∏ka jawna w K. Stanowisko Rzecznika
Praw Obywatelskich zostanie przedstawione w terminie póêniejszym.
Sprawy w toku – sygn. akt SK 34/04.
9. RPO-476418-V/04 z 29.07.2004 r. – w sprawie premii gwarancyjnej. Sprawy w toku – sygn. akt SK 35/04.
10. RPO-485748-II/04 z 3.11.2004 r. – zg∏oszenie przez Rzecznika
Praw Obywatelskich udzia∏u w post´powaniu w sprawie skargi konstytucyjnej pana Jerzego K. Stanowisko w sprawie zostanie przedstawione w póêniejszym terminie (sygn. akt SK 48/04). Sprawy w toku – sygn. akt SK 48/04.
b) Zg∏oszone wczeÊniej – rozpoznane w okresie
1.01.2004 – 31.12.2004 r.
1. RPO-410439-VI/02 z 19.07.2002 r. – zg∏oszenie udzia∏u w post´powaniu w sprawie skarg konstytucyjnych spó∏ki akcyjnej „M”. (sygn.
akt SK 16/02). Umorzenie post´powania (dot. tkz, sa, sk) – sygn. akt
SK 26/02.
2. RPO-413962-IV/02 z 10.09.2002 r. – zg∏oszenie udzia∏u i stanowisko RPO w sprawie skarg konstytucyjnych Marka Z. i Janusza K., po∏àczonych do wspólnego rozpoznania (ograniczenia dopuszczalnoÊci
kasacji w sprawach cywilnych). Umorzenie post´powania (dot. tkz, sa,
sk) – sygn. akt SK 26/02.
3. RPO-424015-IV/02 z 20.01.2003 r. – pismo z dnia 20.01.2003 r. –
zg∏oszenie udzia∏u w post´powaniu w sprawie skargi konstytucyjnej
p. Jacka K. Stanowisko w tej sprawie Rzecznik przedstawi w póêniejszym terminie. Umorzenie post´powania (dot. tkz, sa, sk) – sygn. akt
SK 42/02.
4. RPO-436609-IV/03 z 14.05.2003 r. – pismo z dnia 14.05.2003 r. –
zg∏oszenie udzia∏u RPO w post´powaniu w sprawie ze skargi konstytucyjnej Doroty S. i Tomasza S. dotyczàcej kosztów sàdowych w post´powaniu wieczystoksi´gowym. Umorzenie post´powania (dot. tkz,
sa, sk) – sygn. akt SK 16/03.
5. RPO-439882-IV/03 z 16.06.2003 r. – w sprawie odpowiedzialnoÊci
odszkodowawczej komornika sàdowego jako organu w∏adzy publicznej
(skarga konstytucyjna TWIGGER S.A.). Uwzgl´dniona/y (dot. rn, rk
i tkz) – sygn. akt SK 26/03.
6. RPO-449715-IV/03 z 21.10.2003 r. – pismo z dnia 21.10.2003 r. –
zg∏oszenie udzia∏u RPO w sprawie ze skargi konstytucyjnej Andrzeja

Za∏àczniki

391

T. (sygn. akt SK 53/03) dotyczàcej braku mo˝liwoÊci wznowienia post´powania zakoƒczonego postanowieniem nie rozstrzygajàcym sprawy co
do istoty w przypadku, gdy Trybuna∏ Konstytucyjny orzek∏ o niekonstytucyjnoÊci aktu normatywnego stanowiàcego podstaw´ wydania takiego postanowienia. Oddalona/y (dot. rn, rk i tkz) – sygn. akt SK 53/03.
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Za∏àcznik Nr 5

Za∏àcznik Nr 6

Wnioski do Sàdu Najwy˝szego o odpowiedê
na pytanie prawne –
art. 16 ust. 2 pkt 4 ustawy o RPO

Rewizje nadzwyczajne i kasacje

I. Rewizje
1. RPO-465890-VIII/04 z 9.06.2004 r. w sprawie wprowadzenia do ponadzak∏adowego uk∏adu zbiorowego postanowieƒ mniej korzystnych
dla pracowników. Wniosek rozpoznany (dot. pp i tkw) – sygn. akt III
PZP 3/04.
2. RPO-478067-IV/04 z 8.07.2004 r. – w sprawie zakresu obowiàzku
uiszczenia op∏aty rocznej za rok, w którym nastàpi∏o przekszta∏cenie
prawa u˝ytkowania wieczystego w prawo w∏asnoÊci. Wniosek rozpoznany (dot. pp i tkw) – sygn. akt III CZP 47/04.

Z∏o˝one wczeÊniej – rozpoznane w okresie
1.01.2004 r. – 31.12.2004 r.
Lp.

Nr
sprawy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

RPO/417009/02/VI
RPO/414831/02/IV
RPO/405750/02/V
RPO/420521/02/VI
RPO/420677/02/VI
RPO/429878/03/VI
RPO/425800/02/VI
RPO/427362/02/VI
RPO/427365/02/VI
RPO/427368/02/VI
RPO/427371/02/VI
RPO/427374/02/VI
RPO/424840/02/X
RPO/433822/03/V
RPO/434651/03/VI
RPO/437249/03/IV
RPO/440726/03/VI
RPO/440727/03/VI
RPO/439661/03/VI
RPO/441689/03/IV
RPO/437900/03/VI
RPO/445446/03/IV
RPO/443236/03/VI
RPO/451853/03/VI
RPO/450037/03/IX
RPO/422591/02/VI
RPO/439487/03/IV

Data
wyst.

14.11.2002
29.11.2002
06.02.2003
18.02.2003
18.02.2003
26.02.2003
17.03.2003
17.03..2003
17.03.2003
17.03.2003
17.03.2003
17.03.2003
25.04.2003
29.04.2003
01.07.2003
09.07.2003
22.07.2003
04.08.2003
12.08.2003
29.08.2003
10.09.2003
10.09.2003
02.10.2003
28.10.2003
04.11.2003
05.11.2003
05.11.2003

Data
rozpoznania

07.01.2004
07.01.2004
07.01.2004
07.01.2004
07.01.2004
07.01.2004
17.01.2004
07.01.2004
07.01.2004
07.01.2004
07.01.2004
07.01.2004
07.01.2004
07.01.2004
07.01.2004
07.01.2004
07.01.2004
07.01.2004
07.01.2004
07.01.2004
07.01.2004
07.01.2004
07.01.2004
07.01.2004
07.01.2004
07.01.2004
07.01.2004

Sygnatura
akt

III RN 160/02
III RN 165/02
III RN 10/03
III RN 13/03
III RN 14/03
III RN 18/03
III RN 34/03
III RN 32/03
III RN 33/03
III RN 35/03
III RN 31/03
III RN 30/03
III RN 58/03
III RN 61/03
III RN 83/03
III RN 86/03
III RN 104/03
III RN 110/03
III RN 114/03
III RN 131/03
III RN 142/03
III RN 140/03
III RN 151/03
III RN 168/03
III RN 173/03
III RN 175/03
III RN 174/03

kod
Wyrodz. wg nik

RNA
RNA
RNA
RNA
RNA
RNA
RNA
RNA
RNA
RNA
RNA
RNA
RNA
RNA
RNA
RNA
RNA
RNA
RNA
RNA
RNA
RNA
RNA
RNA
RNA
RNA
RNA

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
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28. RPO/347276/00/IV
29. RPO/455987/03/IX

26.11.2003
18.12.2003

07.01.2004
13.01.2004

III RN 198/03
III RN 221/03

RNA
RNA

N
N

II. Kasacje
a) Z∏o˝one w okresie 1.01.2004 r. – 31.12.2004 r.
Lp.

Nr
sprawy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

RPO/344035/00/II
RPO/464015/04/II
RPO/413968/02/II
RPO/449818/03/II
RPO/455591/03/II
RPO/463023/04/II
RPO/441443/03/II
RPO/421898/02/II
RPO/442240/03/II
RPO/445612/03/II
RPO/468562/04/II
RPO/441359/03/II
RPO/448924/03/II
RPO/447980/03/II
RPO/275337/98/II
RPO/442115/03/II
RPO/450839/03/III
RPO/475882/04/III
RPO/454597/03/II
RPO/458959/03/II
RPO/458268/03/II
RPO/476301/04/II
RPO/473661/04/II
RPO/416122/02/II
RPO/443511/03/II
RPO/452288/03/II
RPO/465453/04/II
RPO/456424/03/II
RPO/466814/04/II
RPO/479146/04/II
RPO/440100/03/II
RPO/475398/04/II

Data
wyst.

04.02.2004
25.02.2004
03.03.2004
09.03.2004
10.03.2004
11.03.2004
12.03.2004
26.03.2004
31.03.2004
14.04.2004
14.04.2004
23.04.2004
05.05.2004
07.05.2004
25.05.2004
02.06.2004
08.06.2004
08.06.2004
01.07.2004
03.08.2004
03.08.2004
27.08.2004
01.09.2004
03.09.2004
21.09.2004
22.09.2004
27.09.2004
28.09.2004
30.09.2004
04.10.2004
05.10.2004
06.10.2004

Data
rozpoznania

Sygnatura
akt

02.04.2004
30.06.2004
03.06.2004
26.05.2004
26.05.2004
22.06.2004
03.06.2004
02.09.2004
20.05.2004
09.11.2004
09.11.2004
08.06.2004
14.09.2004
08.06.2004
09.09.2004
01.07.2004
25.11.2004

IV KK 37/04
III KK 63/04
IV KK 61/04

04.10.2004
14.10.2004
28.10.2004
06.01.2005
10.11.2004
23.11.2004
21.10.2004
17.11.2004
01.12.2004
17.11.2004
17.11.2004
15.12.2004

V KK 67/04
V KK 70/04
IV KK 69/04
III KK 92/04
II KK 146/04
II KK 147/04
II KK 165/04
IV KK 137/04
II KK 182/04
V KK 166/04
WK 15/04
III UK 153/04
IV
V
II
II
V
II
V
V
II
V
V

KK 222/04
KK 255/04
KK 311/04
KK 359/04
KK 292/04
KK 369/04
KK 313/04
WK 20/04
KK 321/04
KK 408/04
KK 328/04
KK 330/04

kod
Wyrodz. wg nik

RKK
RKK
RKK
RKK
RKK
RKK
RKK
RKK
RKK
RKK
RKK
RKK
RKK
RKK
RKK
RKK
RKU
RKU
RKK
RKK
RKK
RKK
RKK
RKK
RKK
RKK
RKK
RKK
RKK
RKK
RKK
RKK

O
O
U
B
U
O
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
O
W
U
W
U
U
U
U
U
O
U
U
U
U
O
W
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

RPO/480097/04/II
RPO/473666/04/II
RPO/460116/04/II
RPO/480082/04/II
RPO/429208/03/II
RPO/453646/03/II
RPO/450635/03/II
RPO/440623/03/II
RPO/427844/03/II
RPO/467740/04/II
RPO/456863/03/II
RPO/477948/04/II
RPO/460066/04/II
RPO/429010/03/IV
RPO/467698/04/II

07.10.2004
08.10.2004
11.10.2004
11.10.2004
14.10.2004
18.10.2004
29.10.2004
03.11.2004
08.11.2004
10.11.2004
16.11.2004
22.11.2004
29.11.2004
03.12.2004
21.12.2004

07.10.2004
01.12.2004
01.12.2004
08.12.2004

V
V
IV
V

KK
KK
KK
KK

336/04
343/04
352/04
344/04

IV KK 364/04

RKK
RKK
RKK
RKK
RKK
RKK
RKK
RKK
RKK
RKK
RKK
RKK
RKK
RKC
RKK

O
U
O
U
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

b) Z∏o˝one wczeÊniej – rozpoznane w okresie
1.01.2004 r. – 31.12.2004 r.
Lp.

Nr
sprawy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

RPO/360297/00/III
RPO/407710/02/II
RPO/305176/99/II
RPO/429186/03/II
RPO/404452/02/II
RPO/442808/03/II
RPO/419104/02/II
RPO/353473/00/II
RPO/438079/03/II
RPO/453968/03/III
RPO/430633/04/II
RPO/454064/03/III
RPO/425560/02/II
RPO/343808/00/II
RPO/323230/99/II

Data
wyst.

27.02.2001
17.12.2002
08.01.2003
08.07.2003
12.09.2003
15.09.2003
16.09.2003
04.11.2003
26.11.2003
27.11.2003
28.11.2003
02.12.2003
09.12.2003
18.12.2003
30.12.2003

Data
rozpoznania

Sygnatura
akt

07.06.2004 II UKN 151/01
03.02.2004
II KK 388/02
03.02.2004
III KK 17/03
11.02.2004 III KK 304/03
10.02.2004
V KK 279/03
03.02.2004 III KK 372/03
03.03.2004 IV KK 338/03
27.07.2004
II KK 332/03
02.02.2004
V KK 346/03
07.05.2004
III UK 6/04
01.03.2004
II KK 364/03
04.02.2004
III UK 8/04
20.01.2004 IV KK 434/03
12.05.2004
II KK 389/03
10.03.2004
V KK 391/03

kod
Wyrodz. wg nik

RKU
RKK
RKK
RKK
RKK
RKK
RKK
RKK
RKK
RKU
RKK
RKU
RKK
RKK
RKK

D
U
U
U
U
U
U
U
O
O
O
B
U
B
U
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Skargi kasacyjne do Naczelnego Sàdu Administracyjnego
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zekucyjnego. Zaskar˝onemu wyrokowi Rzecznik zarzuca naruszenie
prawa materialnego przez b∏´dnà wyk∏adni´ przepisu art. 13 ust.
2a ustawy o drogach publicznych, w brzmieniu obowiàzujàcym
w okresie obcià˝enia Marleny J. karami pieni´˝nymi z tytu∏u nieuiszczenia op∏at za parkowanie, tj. we wrzeÊniu 2002 r. Sprawy w toku –
sygn. akt I S.A./Bd 257/04.

Wniesione w okresie 1.01.2004 r. – 31.12.2004 r.
1. RPO-452772-I/03 z 13.07.2004 r. – skarga kasacyjna Rzecznika
Praw Obywatelskich od wyroku Wojewódzkiego Sàdu Administracyjnego w sprawie ze skargi Antoniego K. (strona: Instytutu Pami´ci Narodowej). Sprawy w toku – sygn. akt II S.A. 4182/03.
2. RPO-479647-IV/04 z 19.08.2004 r. – skarga kasacyjna Rzecznika
Praw Obywatelskich od wyroku Wojewódzkiego Sàdu Administracyjnego w Warszawie oddalajàcego skarg´ Konstantego Ch. na decyzj´ Wojewody Mazowieckiego utrzymujàcà w mocy decyzj´ Starosty Powiatu
Warszawskiego odmawiajàcà stwierdzenia osiadania uprawnieƒ przez
skar˝àcego do zaliczenia wartoÊci nieruchomoÊci pozostawionych poza
obecnymi granicami paƒstwa polskiego w zwiàzku z wojnà rozpocz´tà
w 1939 r. Sprawy w toku – sygn. akt I S.A. 2493/02.
3. RPO-486482-X/04 z 22.10.2004 r. – skarga kasacyjna Rzecznika
Praw Obywatelskich od wyroku Wojewódzkiego Sàdu Administracyjnego w Warszawie. Sprawy w toku.
4. RPO-486759-VI/04 z 25.10.2004 r. – skarga kasacyjna Rzecznika
Praw Obywatelskich od wyroku Wojewódzkiego Sàdu Administracyjnego we Wroc∏awiu, oddalajàcego skarg´ na decyzj´ Izby Skarbowej
utrzymujàcà w mocy decyzj´ Urz´du Skarbowego w sprawie obcià˝enia
kosztami post´powania. Sprawy w toku – sygn. akt I S.A./Wr
4392/02.
5. RPO-486760-VI/04 z 25.10.2004 r. – skarga kasacyjna Rzecznika
Praw Obywatelskich od wyroku Wojewódzkiego Sàdu Administracyjnego we Wroc∏awiu, oddalajàcego skarg´ na decyzj´ Izby Skarbowej
utrzymujàcà w mocy decyzj´ Urz´du Skarbowego w sprawie ustalenia
podatku od spadków i darowizn z tytu∏u nabycia spadku. Sprawy
w toku – sygn. akt I S.A./Wr 4391/02.
6. RPO-459559-X/03 z 26.10.2004 r. – skarga kasacyjna Rzecznika
Praw Obywatelskich od wyroku Wojewódzkiego Sàdu Administracyjnego w Bydgoszczy w sprawie ze skargi Marleny J. na postanowienie
Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie umorzenia post´powania eg-

Wniosek do NSA o wyk∏adni´ przepisów
RPO-446016-V/03 z 06.04.2004 r. – wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o podj´cie uchwa∏y majàcej na celu wyjaÊnienie przepisów
prawnych, których stosowanie wywo∏a∏o rozbie˝noÊci w orzecznictwie sàdów administracyjnych w sprawach dotyczàcych pobierania op∏at za nielegalny pobór energii. Cofni´cie rewizji, kasacji, skargi, wniosku
20.10.2004 – sygn. akt GPS 1/4.
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Za∏àcznik Nr 8

Wystàpienia legislacyjne
1. Minister Edukacji Narodowej i Sportu; Przewodniczàcy Sejmowej
Podkomisji Nadzwyczajnej do przeglàdu prawa oÊwiatowego pod
kàtem
przeciwdzia∏ania
zjawiskom
(RPO-361149-XI/04)
z 22.01.2004 r. – uwagi RPO do przepisów ustawy o systemie oÊwiaty.
2. Przewodniczàcy Sejmowej Komisji Obrony Narodowej (RPO-458176-V/03) z 17.02.2004 r. – w sprawie zwolnienia od podatku
kwot wyp∏aconych z tytu∏u odprawy mieszkaniowej.
3. Przewodniczàcy Sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej do Rozpatrzenia Obywatelskiego Projektu Ustawy o Zakazie Promowania
Przemocy... RPO-358356-XI/00) z 17.02.2004 r. – uwagi do RPO do
rozwiàzaƒ zawartych w obywatelskim projekcie ustawy o zakazie promowania przemocy w Êrodkach masowego przekazu.
4. Marsza∏ek Sejmu RP; Marsza∏ek Senatu RP (RPO-466897-VI/04)
z 10.03.2004 r. – w sprawie rzàdowego projektu ustawy o zmianie
ustawy – Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw.
5. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (RPO-469099-XII/04)
z 26.03.2004 r. – w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy
o ochronie zdrowia psychicznego.
6. Minister Polityki Spo∏ecznej (RPO-477116-XI/04) z 16.06.2004 r. –
w sprawie projektu nowelizacji ustawy o Êwiadczeniach rodzinnych.
7. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (RPO-483966-VI/04) z 31.08.2004 r. – w sprawie projektu nowelizacji ustawy – Ordynacja podatkowa.
8. Przewodniczàcy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (RPO-478288-XI/04) z 15.09.2004 r. – w sprawie projektu rozporzàdzenia
w sprawie rozpowszechniania, sposobu zapowiadania, kwalifikowania
i symboli granicznych audycji lub innych przekazów dla ma∏oletnich.
9. Minister Finansów (RPO-483966-VI/04) z 22.09.2004 r. – w sprawie
rozwiàzaƒ zawartych w projekcie zmiany ustawy – Ordynacja podatkowa dotyczàcych odzyskania podatku dochodowego zap∏aconego
w Polsce przez polskich marynarzy, którzy osiàgn´li wynagrodzenie
z tytu∏u pracy najmniej na rzecz duƒskiego armatora.
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10. Minister SprawiedliwoÊci (RPO-481256-IV/04) z 01.12.2004 r. –
uwagi Rzecznika Praw Obywatelskich do przekazanego mu projektu
za∏o˝eƒ do ustawy o prawie ubogich.
11. Przewodniczàcy Sejmowej Komisji Finansów Publicznych (RPO-483966-VI/04) z 20.12.2004 r. – w sprawie rozwiàzaƒ zawartych
w projekcie nowelizacji ustawy – Ordynacja podatkowa dotyczàcych
odzyskania nadp∏at w podatku dochodowym przez polskich marynarzy pracujàcych na rzecz duƒskiego armatora.
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Za∏àcznik Nr 9

Skargi do wojewódzkich sàdów administracyjnych
1. RPO-440103-V/03 z 01.03.2004 r. – skarga RPO na pkt 5 zd. 1 za∏àcznika nr 1 do uchwa∏y nr XXXVIII/387/2001 Rady Miasta Ustroƒ
z dnia 28.11.2001 r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzàcych w sk∏ad mieszkaniowego zasobu gminy, zgodnie
z którym o najem takiego lokalu mo˝e ubiegaç si´ wy∏àcznie osoba
posiadajàca sta∏e lub co najmniej 10-letnie czasowe zameldowanie
w Ustroniu lub osoba, której ostatnim sta∏ym zameldowaniem by∏o
miasto Ustroƒ. Kreowane przez gmin´ w drodze za∏àcznika do uchwa∏y zasady wynajmowania lokali z mieszkaniowego zasobu gminy nie
mogà zaw´˝aç granic ustawowego obowiàzku gminy zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach.
Rzecznik zarzuca zaskar˝onemu postanowieniu uchwa∏y naruszenie
art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia
21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gmin y i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz naruszenie art. 2 i art. 32
ust. 1 Konstytucji RP i wnosi o stwierdzenie jego niewa˝noÊci.
Uwzgl´dniona/y (dot. rn, rk i tkz), 07.06.2004 – sygn. akt III S.A./GI
256/04.
2. RPO-446087-X/03 z 03.03.2004 r. – skarga RPO na pkt C4 za∏àcznika
do uchwa∏y nr 340/2001 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 28.03.2001 r. w sprawie cen biletów komunikacji miejskiej, w cz´Êci dotyczàcej ustalenia op∏aty za spowodowanie zatrzymania lub zmiany
trasy Êrodka transportowego w celu ustalenia to˝samoÊci przy udziale
Policji. Rzecznik zarzuca zaskar˝onemu postanowieniu uchwa∏y naruszenie art. 18 ust. 3 ustawy o cenach w zwiàzku z art. 2 i art. 7 Konstytucji
oraz art. 34 ust. 2 w zwiàzku z art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo przewozowe. prawo przewozowe przewiduje mo˝liwoÊç ustalenia przez organ
stanowiàcy gminy op∏aty dodatkowej za spowodowanie zatrzymania lub
zmiany trasy Êrodka transportowego bez uzasadnionej przyczyny. ustalenie danych osobowych pasa˝era przy udziale Policji nie powoduje koniecznoÊci nieuzasadnionego zatrzymania (tj. poza miejscami przystankowymi) lub zmiany trasy Êrodka transportowego. Sprawy w toku.
3. RPO-269130-V/98 z 30.03.2004 r. – skarga RPO na pkt 2 § 1
uchwa∏y Nr XXXIV/284/01 Rady Miejskiej w Drezdenku w sprawie
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zasad wynajmowania lokali wchodzàcych w sk∏ad mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali. Uwzgl´dniona/y (dot. rn, rk tkz), 27.05.2004.
4. RPO-443951-V/03 z 19.04.2004 r. – skarga Rzecznika Praw Obywatelskich na § 9 i § 11 ust. 1 uchwa∏y Nr XXXVII/377/01 Rady Miejskiej w OleÊnie z dnia 21.11.2001 r. w sprawie zasad wynajmowania
lokali wchodzàcych w sk∏ad mieszkaniowego zasobu gminy. Uwzgl´dniona/y (dot. rn, rk i tkz), 31.05.2004 – sygn. akt II S.A./Op 144/04.
5. RPO-282137-IV/98 z 23.04.2004 r. – skarga na decyzj´ Samorzàdowego Kolegium Odwo∏awczego w Warszawie z dnia 31.03.2004 r.
utrzymujàcà w mocy decyzj´ tego Kolegium z dnia 29.10.2003 r.
o odmowie stwierdzenia niewa˝noÊci decyzji nr 58/98/Ê Prezydenta
Miasta Sto∏ecznego Warszawy z dnia 20.03.1998 r. ustalajàcej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajàcej
na realizacji budynku mieszkalno-biurowego z us∏ugami i gara˝em
podziemnym w Warszawie, w cz´Êci odnoszàcej si´ do wysokoÊci budynku. Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca tej decyzji naruszenie
art. 156 § 1 pkt 7 Kodeksu post´powania administracyjnego w zwiàzku z art. 46a ust. 1 pkt 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym
i wnosi o uchylenie zaskar˝onej decyzji w ca∏oÊci oraz uchylenie
w ca∏oÊci poprzedzajàcej jà decyzji Samorzàdowego Kolegium Odwo∏awczego z dnia 29.10.2003 r. Stosownie do art. 46a ust. 1 pkt 1
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jest niewa˝na, je˝eli jest sprzeczna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. uwzgl´dniona/y (dot. rn, rk i tkz), 19.11.2004 – sygn. akt IV
S.A./Wa 394/04.
6. RPO-460451-V/04 z 14.05.2004 r. – skarga na decyzj´ Samorzàdowego Kolegium Odwo∏awczego w Warszawie z dnia 26.11.2003 r.
utrzymujàcà w mocy decyzj´ Dyrektora Miejskiego OÊrodka Pomocy
Spo∏ecznej o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego, z uwagi
na nieuregulowanie nale˝noÊci za zajmowany lokal mieszkalny w okresie wygas∏ej decyzji. Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca zaskar˝onej decyzji naruszenie art. 7 ust. 12 ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz art. 7 Konstytucji RP i wnosi o jej uchylenie w ca∏oÊci.
W Êwietle art. 7 ust. 12 ustawy o dodatkach mieszkaniowych osoba,
w stosunku do której z powodu nieuregulowania nale˝noÊci za zajmowany lokal mieszkalny wygas∏a decyzja o przyznaniu dodatku
mieszkaniowego, mo˝e wystàpiç ponownie o jego przyznanie po uregulowaniu zaleg∏oÊci powsta∏ych w okresie obowiàzywania tej decyzji.
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W niniejszej sprawie nie zosta∏a jednak wydana decyzja o wstrzymaniu dodatku mieszkaniowego, mimo i˝ powsta∏o zad∏u˝enie w op∏atach za zajmowanie lokalu mieszkalnego. Sprawy w toku.
7. RPO-452197-V/03 z 19.05.2004 r. – skarga RPO na § 5 ust. 1 i § 6
ust. 1 oraz na § 7 ust. 1 uchwa∏y nr 275/XXIII/2000 Rady Miejskiej
Jeleniej Góry z dnia 23.05.2000 r. w sprawie okreÊlenia zasad sprzeda˝y komunalnych lokali mieszkalnych. Zaskar˝onym postanowieniom § 5 ust. 1 i § 6 ust. 1 Rzecznik zarzuca naruszenie art. 32
w zwiàzku z art. 2 Konstytucji, a tak˝e art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy
z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami, zaÊ postanowieniom § 7 ust. 1 uchwa∏y – naruszenie art. 7 Konstytucji oraz
art. 68 ust. 1 pkt 7 w zwiàzku z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce
nieruchomoÊciami i wnosi o stwierdzenie ich niewa˝noÊci. Reakcje
dot. wg.
8. RPO-432597-X/03 z 19.08.2004 r. Rzecznika Praw Obywatelskich
na uchwa∏´ Nr XX/349/2003 Rady m.st. Warszawy z dnia 25.11.
2003 r. w sprawie ustalenia strefy p∏atnego parkowania, wysokoÊci
stawek op∏aty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach
publicznych w strefie, wysokoÊci op∏aty dodatkowej oraz okreÊlenia
sposobu pobierania tych op∏at, w cz´Êci okreÊlajàcej kryteria przyznawania abonamentu rocznego mieszkaƒcom strefy parkowania
oraz karty „N+” osobom niepe∏nosprawnym. Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca zaskar˝onej uchwale ra˝àce naruszenie art. 32 Konstytucji RP. Sprawy w toku – sygn. akt VI S.A./Wa 1711/4.
9. RPO-475617-III/04 z 17.09.2004 r. – skarga Rzecznika Praw Obywatelskich na decyzj´ Samorzàdowego Kolegium Odwo∏awczego o odmowie skierowania do domu pomocy spo∏ecznej. Rzecznik zarzuca
zaskar˝onej decyzji naruszenie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia
12.03.2004 r. o pomocy spo∏ecznej oraz art. 7, art. 35, art. 136 i art.
138 Kpa i wnosi o jej uchylenie w ca∏oÊci. Uwzgl´dniona/y (dot. rn,
rk i tkz), 25.11.2004 – sygn. akt II S.A./Kr 1266/04.
10. RPO-476569-X/04 z 29.09.2004 r. – skarga Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwa∏´ Nr 1828/LXXVII/2002 Rady Gminy Warszawa-Centrum z dnia 15.04.2002 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu funkcjonowania Systemu Parkowania P∏atnego Niestrze˝onego”. Zaskar˝onej uchwale Rzecznik zarzuca ra˝àce naruszenie art. 94
Konstytucji RP. Sprawy w toku – sygn. akt VI S.A./Wa 1968/04.
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Za∏àcznik Nr 10

Przystàpienie do post´powania sàdowego
(przed sàdami powszechnymi i administracyjnymi)
1. RPO-452772-I/03 z 06.04.2004 r. – przystàpienie Rzecznika Praw
Obywatelskich do skargi pana Antoniego Marii K. Stronà post´powania jest Instytut Pami´ci Narodowej – Komisja Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddalona/y (dot. rn, rk i tkz),
22.04.2004.
2. RPO-441689-IV/03 z 07.04.2004 r. – przystàpienie Rzecznika Praw
Obywatelskich do post´powania ze skargi kasacyjnej pana Pinchasa
S., wniesionej od wyroku NSA oddalajàcego skarg´ na decyzj´ Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na nabycie nieruchomoÊci. Wyrokowi w przedmiocie
odmowy wydania zezwolenia na nabycie nieruchomoÊci. Wyrokowi temu Rzecznik zarzuca naruszenie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomoÊci przez cudzoziemców
w zwiàzku z art. 4 ustawy z dnia 15.03.1996 r. o zmianie ustawy
o nabywaniu nieruchomoÊci przez cudzoziemców, w zwiàzku z art.
105 § 1 Kpa w powiàzaniu z art. 2 i art. 64 ust. 1 Konstytucji, poprzez przyj´cie, ˝e skar˝àcy obowiàzany by∏ uzyskaç zezwolenie na nabycie wchodzàcej w sk∏ad spadku nieruchomoÊci, pomimo ˝e spadek
zosta∏ otwarty przed dniem 4.05.1996 r. Rzecznik wnosi o uchylenie
zaskar˝onego wyroku i przekazanie sprawy Wojewódzkiemu Sàdowi
Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania. Oddalona/y (dot. rn, rk i tkz), 21.05.2004 – sygn. akt OSK 199/04.
3. RPO-437249-IV/03 z 15.04.2004 r. – przystàpienie Rzecznika Praw
Obywatelskich do post´powania ze skargi kasacyjnej Autocom Sp.
z o.o. w Krakowie od wyroku NSA oddalajàcego skarg´ tej spó∏ki na
decyzj´ Ministra Kultury w przedmiocie umorzenia post´powania odwo∏awczego. Rzecznik Praw obywatelskich zarzuca wyrokowi NSA naruszenie art. 28 Kpa w zwiàzku z art. 108 ust. 3 i 4 oraz art. 109
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych poprzez przyj´cie,
˝e operator sieci kablowej nie jest stronà post´powania o zatwierdzenie tabel wynagrodzeƒ za korzystanie z utworów i artystycznych wykonaç obejmujàcych swym zakresem reemisj´ kablowà. Rzecznik
Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskar˝onego wyroku i przeka-
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zanie sprawy Wojewódzkiemu Sàdowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania. Oddalona/y (dot. rn, rk i tkz),
11.05.2004 – sygn. akt OSK 144/04.
4. RPO-439661-VI/03 z 10.05.2004 r. – przystàpienie Rzecznika Praw
Obywatelskich do post´powania ze skargi kasacyjnej Wy˝szej Szko∏y
Zarzàdzania i Administracji w ZamoÊciu na wyrok NSA z dnia
4.10.2002 r. uchylajàcy decyzj´ Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za okres od dnia 1.11.1997 r. do
31.12.1998 r. Oddalona/y (dot. rn, rk i tkz), 18.08.2004 – sygn. akt
FSK 207/04.
5. RPO-474998-I/04 z 21.05.2004 r. – przystàpienie RPO do post´powania w sprawie ze skargi pana Karola G., strona post´powania – Instytut Pami´ci Narodowej. Sprawy w toku – sygn. akt OSK 1586/04.
6. RPO-459559-X/03 z 15.07.2004 r. – przystàpienie Rzecznika Praw
Obywatelskich do post´powania w sprawie ze skargi Marleny J. na
postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie umorzenia
post´powania egzekucyjnego. Oddalona/y (dot. rn, rk i tkz),
30.07.2004 – sygn. akt I S.A./Bd 257/04.
7. RPO-486908-I/04 z 14.10.2004 r. – zg∏oszenie udzia∏u Rzecznika
Praw Obywatelskich (na podstawie art. 14 pkt 6 ustawy o Rzeczniku
Praw Obywatelskich w zwiàzku z art. 8 ustawy – Prawo o post´powaniu przed sadami administracyjnymi) w sprawie ze skargi Redaktora
Naczelnego „Gazety Wyborczej Trójmiasto” (sygn. akt II SO/Gd
225/04), strona post´powania: Rektor Uniwersytetu Gdaƒskiego.
Sprawy w toku – sygn. akt II SAB/Gd 66/04.
8. RPO-490578-I/04 z 03.12.2004 r. – zg∏oszenie udzia∏u Rzecznika
Praw Obywatelskich (na podstawie art. 14 pkt 6 ustawy o Rzeczniku
Praw Obywatelskich w zwiàzku z art. 8 ustawy – Prawo o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi) w sprawie ze skargi Joanny P.
(sygn. akt III S.A./Gd 532/04), strona post´powania: Rektor Uniwersytetu Gdaƒskiego. Sprawy w toku.
9. RPO-481551-XII/04 z 31.12.2004 r. – zg∏oszenie udzia∏u Rzecznika
Praw Obywatelskich (na podstawie art. 7 Kodeksu post´powania cywilnego w zwiàzku z art. 14 pkt 4 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich) w post´powaniu z odwo∏ania Katarzyny B. od decyzji Dyrektora
Ma∏opolskiego Oddzia∏u Wojewódzkiego NFZ w przedmiocie refundacji
kosztów leczenia lekiem Glivec. Sprawy w toku – sygn. akt RP I 0424-20/04.
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Za∏àcznik Nr 11

Wizyty Rzecznika Praw Obywatelskich w terenie
Organy samorzàdu terytorialnego, urz´dy administracji terenowej
1. Wizyta RPO i Zast´pcy RPO w województwie dolnoÊlàskim.
Spotkanie z Wicewojewodà DolnoÊlàskim,
Prezydentem Wroc∏awia oraz w∏adzami powiatu
i gminy Milicz.
20–21.01.2004
2. Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich
z Prezydentem OÊwi´cimia.
29.01.2004
3. Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich
z Wojewodà Zachodniopomorskim. Szczecin.
25.03.2004
4. Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich
z Prezydentem Krakowa.
26.03.2004
5. Wizyta RPO i Zast´pcy RPO w województwie
Êlàskim. Spotkanie z Wojewodà Âlàskim
i Marsza∏kiem Województwa Âlàskiego,
Prezydentem Cz´stochowy oraz przedstawicielami
Zwiàzku Gmin i Powiatów Âlàskich.
30.03.–1.04.2004
6. Wizyta RPO i Zast´pcy RPO w województwie
pomorskim. Spotkanie z Wojewodà i Marsza∏kiem
Województwa, Metropolità i Arcybiskupem
Gdaƒskim oraz przedstawicielami organizacji
pozarzàdowych.
30.11.–2.12.2004

r.
r.
r.
r.

r.

r.

Placówki opiekuƒczo-wychowawcze resocjalizacyjne
dla nieletnich, badanie przestrzegania
praw wychowanków
1. Wizytacja placówki opiekuƒczo-wychowawczej –
Fundacja Wiosek Dzieci´cych Maja. Rajsko
2. Dom Ma∏ego Dziecka w Warszawie.
3. M∏odzie˝owy OÊrodek Wychowawczy w Kwidzynie.

1.03.2004 r.
26.04.2004 r.
27.04.2004 r.
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Szpitale – badanie i ocena przestrzegania praw pacjenta
1. Szpital i Przychodnia Specjalistyczna w Garwolinie.
2. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Rybniku i Branicach
3. Wojewódzki OÊrodek Terapii Uzale˝nieƒ w Toruniu
4. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Bia∏ej
5. Szpital w Ostro∏´ce i ¸om˝y
6. Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze
7. Szpital w Brzezinach i Paj´cznie.
8. Szpital Psychiatryczny w Radomiu i Morawicy.
9. Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zak∏ad
Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu.

20.02.2004 r.
23–24.02.2004
5.03.2004
30.03.2004
5–6.05.2004
12–14.07.2004
27–29.10.2004
22–23.11.2004

r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.

13–14.12.2004 r.

Areszty Êledcze, policyjne izby zatrzymaƒ i zak∏ady karne
– badanie i ocena poszanowania praw
osób pozbawionych wolnoÊci
1. Zak∏ad Karny w G´barzewie, Policyjna
Izba Zatrzymaƒ w Gnieênie.
2. Policyjna Izba Zatrzymaƒ w Warszawie.
3. Areszt Âledczy w Kielcach.
4. Areszt Âledczy i Zak∏ad Karny w Zabrzu.
5. Zak∏ad Karny w Jastrz´biu Zdroju.
6. Wizytacje Komisariatów Policji w Katowicach
i Zabrzu
7. Zak∏ad Karny w Sztumie.
8. Zak∏ad Karny i Izba Wytrzeêwieƒ we Wroc∏awiu
9. Izba Wytrzeêwieƒ w ¸odzi
10. Areszt Âledczy w Âwidnicy i Dzier˝oniowie
oraz Oddzia∏ Zewn´trzny w Pi∏awie
11. Zak∏ad Karny w ¸owiczu
12. Areszt Âledczy, Oddzia∏ Zewn´trzny
oraz Izba Wytrzeêwieƒ w Bydgoszczy
13. Areszt Âledczy i Policyjna Izba Zatrzymaƒ
w Mi´dzyrzeczu oraz Policyjna Izba Zatrzymaƒ
w Sul´cinie
14. Zak∏ad Karny, Policyjna Izba Zatrzymaƒ
oraz Sàd Rejonowy w ZamoÊciu

19–21.01.2004
10.02.2004
17.02.2004
1–3.03.2004
15–17.03.2004

r.
r.
r.
r.
r.

31.03.2004
27.04.2004
27–29.04.2004
19–20.05.2004

r.
r.
r.
r.

31–5.03.06.2004 r.
1.06.2004 r.
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15. Areszt Âledczy w Dzia∏dowie, Ostródzie,
Olsztynie oraz Oddzia∏ Zewn´trzny w Olsztynie
16. Zak∏ad Karny w ¸upkowie, Oddzia∏ Zewn´trzny
w Moszczaƒcu oraz Policyjna Izba Zatrzymaƒ
przy KPP w Jaros∏awiu i Sanoku
17. Zak∏ad Karny we Wroc∏awiu
18. Zak∏ad Karny w Starem Bornem,
Oddzia∏ Zewn´trzny w Opatówku
19. Zak∏ad Karny w Piƒczowie

6–9.09.2004 r.

11–14.10.2004 r.
18–20.10.2004 r.
25–27.10.2004 r.
13–15.12.2004 r.

Jednostki wojskowe, Stra˝y Granicznej
– kontrola przestrzegania praw
i wolnoÊci ˝o∏nierzy i funkcjonariuszy
1. 3 Flotylla Okr´tów, 9 Flotylla Obrony Wybrze˝a
i Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej.
Gdynia, Hel, Ustka
2. 10 Brygada Kawalerii Pancernej w Âwi´toszowie
oraz 10 Brygada Logistyczna w Opolu
3. Podlaski i Nadbu˝aƒski Oddzia∏ Stra˝y
Granicznej
4. 9 Brygada Kawalerii Pancernej oraz 16 Pomorski
Pu∏k Artylerii w Braniewie
5. 3 Brygada Zmechanizowana w Lublinie,
21 Brygada Strzelców Podhalaƒskich
w Rzeszowie oraz Bieszczadzki Oddzia∏ Stra˝y
Granicznej w PrzemyÊlu
6. 1 Mazurska Brygada Artylerii w W´gorzewie
oraz 15 Go∏dapski Pu∏k Przeciwlotniczy.

3–6.02.2004 r.
16–18.02.2004 r.
16–19.03.2004 r.
26–18.05.2004 r.

16–18.06.2004 r.
27–29.10.2004 r.

OÊrodki dla uchodêców oraz areszty deportacyjne
– badanie przestrzegania praw cudzoziemców

2–4.06.2004 r.

20–22.07.2004 r.
26–28.07.2004 r.

1. Areszt Deportacyjny w Bia∏ej Podlaskiej
i Bia∏ymstoku oraz OÊrodki dla Cudzoziemców
w Lublinie i Bia∏ymstoku
2. Centralny OÊrodek dla Uchodêców
w Podkowie LeÊnej

16–19.03.2004 r.
31.08.2004 r.
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3. OÊrodek dla Cudzoziemców w ¸om˝y
oraz Areszt Deportacyjny w Czerwonym Borze.

31.08.2004 r.

Wyjazdy terenowe Rzecznika Praw Obywatelskich
– przyjmowanie skarg obywateli w terenie
1. Przyjmowanie interesantów w Katowicach,
Bielsku-Bia∏ej i Cz´stochowie.
2. Przyjmowanie skarg obywateli w Gdaƒsku
i S∏upsku.

30.03.–1.04.2004 r.
30.11.–1.12.2004 r.

Wa˝niejsze konferencje i seminaria organizowane
lub wspó∏organizowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich
1. Spotkanie w Biurze RPO poÊwi´cone problemowi
zabezpieczenia i przestrzegania praw dzieci,
wychowanków placówek opiekuƒczo-wychowawczych
w zwiàzku z realizacjà telenoweli dokumentalnych.
2. Spotkanie nt. „Stwórzmy Europ´ szanujàcà godnoÊç
ka˝dego cz∏owieka”
3. Konferencja „Udzia∏ osób duchownych w realizacji
sprawiedliwoÊci naprawczej i wykonywaniu kar
kryminalnych”
4. II Kongres Lecznictwa Polskiego,
referat nt. „Kasy chorych, Narodowy Fundusz
Zdrowia. I co dalej?” ¸ódê
5. Ogólnopolskie spotkanie w Biurze RPO
dziennikarzy i ekspertów w dziedzinie rynku
mediów nt. samoregulacji mediów
6. Ogólnopolskie spotkanie w Biurze RPO
poÊwi´cone opracowaniu Narodowego Programu
na Rzecz Ofiar Przest´pstw
7. Konferencja „Czy polskie szko∏y sà skazane
na likwidacj´?”
8. Konferencja „Edukacja narodowa a rozwój oÊwiaty
wsi polskiej”.
9. Seminarium poÊwi´cone tematyce konsumenckiej

22.01.2004 r.
6.02.2004 r.

18.02.2004 r.

25.02.2004 r.

3.03.2004 r.

15.03.2004 r.
23.03.2004 r.
27.03.2004 r.
8.04.2004 r.

Za∏àczniki

10. Seminarium w ramach Programu Edukacji
dla Rozwoju „Szko∏a – Bezpieczeƒstwo –
Wychowanie”
11. Debata zorganizowana w Biurze RPO
na temat strategii zmian w systemie ochrony
zdrowia
12. Spotkanie w Biurze RPO otwierajàce Konferencj´ –
warsztaty problemowe „Przeciwdzia∏anie agresji
i przemocy – tworzenie lokalnych systemów
przeciwdzia∏ania”
13. V Warsztaty Legislacyjne, „Problemy tworzenia
prawa – zasady i procedury a praktyka”. Popowo
14. Konferencja „Praca dzieci w indywidualnych
gospodarstwach rolnych”
15. Konferencja „Bezpieczeƒstwo, higiena i medycyna
s∏u˝by policjanta w Êwietle praktyki oraz przepisów
prawa mi´dzynarodowego, krajowego”. Kiekrz
16. Spotkanie „W kr´gu partnerów Wspólnej Drogi”
17. Konferencja „Wyrównywanie szans osób
niepe∏nosprawnych warunkiem rozwoju
osobowego i pe∏nego uczestnictwa w ˝yciu
spo∏ecznym”.
18. Konferencja „Okràg∏y stó∏ nt. tolerancji”.

19. Honorowy patronat Rzecznika Praw
Obywatelskich nad XII Zjazdem Polskiego
Towarzystwa Psychiatrycznego
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14.04.2004 r.

15.04.2004 r.

15.04.2004 r.
21.04.2004 r.
6.05.2004 r.

11.05.2004 r.
19.05.2004 r.

20.05.2004 r.
25.05.2004 r.

17–19.06.2004
20. Konferencja w ramach Programu Edukacja
dla Rozwoju „Ku szkole obywatelskiej”
29.06.2004
21. Seminarium „Miejsce i rola m∏odzie˝owych
oÊrodków wychowawczych w systemie resocjalizacji
(na styku dzia∏aƒ resortów)”
29.06.2004
22. Konferencja „Samozatrudnienie – uwarunkowania
i konsekwencje w sferze praw pracowniczych”
30.06.2004
23. Konferencja poÊwi´cona globalizacji
edukacji prawniczej
22–24.07.2004
24. Konferencja w ramach Programu Edukacja
dla Rozwoju „Strategia wychowania m∏odzie˝y
do odpowiedzialnoÊci za siebie i spo∏eczeƒstwo”
14.09.2004
25. Konferencja „Dost´p do informacji, poradnictwa
obywatelskiego i prawnego oraz pomocy prawnej –
propozycje rozwiàzaƒ”.
6.10.2004

r.
r.

r.
r.
r.

r.

r.
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26. Konferencja „Prawa i wolnoÊci cz∏owieka
i obywatela – refleksje na gruncie ró˝nych
dziedzin prawa”
27. Regionalna Konwencja Ruchu przeciw
BezradnoÊci Spo∏ecznej „Prawdziwie
wspólna Europa czyli o praktycznych po˝ytkach
i zadaniach wynikajàcych z cz∏onkostwa Polski
w Unii Europejskiej”. Wroc∏aw
28. Konferencja w ramach Programu Edukacja
dla Rozwoju „Misja – Pasja – Kompetencja
status nauczyciela i jego przygotowanie
do zawodu”
29. Konferencja „Mobbing”.
30. Konferencja „Przestrzeƒ medialna
jako przestrzeƒ publiczna. Wspó∏praca
i wspó∏odpowiedzialnoÊç”
31. IV Konwencja Ruchu przeciw BezradnoÊci
Spo∏ecznej „Aktywizacja Êrodowisk lokalnych”.
Kraków
32. Gala fina∏owa VI edycji Konkursu
Pro Publico Bono. Kraków
33. Konferencja zorganizowana przy wspó∏udziale
w∏adz lokalnych „Aktywizacja spo∏eczeƒstwa
w walce z bezrobociem”. Rzeszów

13.10.2004 r.

23.10.2004 r.

25.10.2004 r.
26.10.2004 r.

4.11.2004 r.

10.11.2004 r.
11.11.2004 r.
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4. Udzia∏ Rzecznika Praw Obywatelskich w spotkaniu
„Polsko-Ukraiƒski Salon OsobistoÊci”. Lwów
5. Udzia∏ Rzecznika Praw Obywatelskich
w Konferencji ombudsmanów niemieckiego
obszaru j´zykowego. Wiedeƒ
6. Udzia∏ Rzecznika Praw Obywatelskich
na posiedzeniu Zarzàdu Europejskiego
Instytutu Ombudsmana. Zurich
7. Udzia∏ Rzecznika Praw Obywatelskich
w posiedzeniu Zarzàdu Europejskiego Instytutu
Ombudsmana. Moguncja
8. Udzia∏ Rzecznika Praw Obywatelskich
w Szczycie ombudsmanów krajów Grupy
Wyszehradzkiej. Poprad
9. Udzia∏ Rzecznika Praw Obywatelskich
w sesji naukowej pt. „Ograniczenie uprawnieƒ
parlamentów”. Bamberg (RFN)
10. Udzia∏ Zast´pcy Rzecznika Praw Obywatelskich
w obchodach z okazji Mi´dzynarodowego Dnia
Praw Cz∏owieka. Bratys∏awa
11. Udzia∏ Rzecznika Praw Obywatelskich
w konferencji nt. „Ustanowienie instytucji
ombudsmana”. Istambu∏

18.05.2004 r.

22–23.06.2004 r.

4.08.2004 r.

8.10.2004 r.

20–22.10.2004 r.

13–14.11.2004 r.

9.12.2004 r.

10–11.12.2004 r.

8.12.2004 r.

Wyjazdy zagraniczne przedstawicieli Biura RPO

Wa˝niejsze dzia∏ania Rzecznika
na forum mi´dzynarodowym
Wyjazdy zagraniczne Rzecznika Praw Obywatelskich
lub jego Zast´pców
1. Wizyta Rzecznika Praw Obywatelskich
w Strasbourgu.
9–11.02.2004 r.
2. Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich
z Ombudsmanem Republiki Albanii. Tirana
16.03.2004 r.
3. Udzia∏ Zast´pcy RPO w Konferencji Europejskich
Ombudsmanów i Zgromadzeniu Ogólnym Europejskiego
Instytutu Ombudsmanów w Budapeszcie.
10.05.2004 r.

1. Spotkanie w ramach realizacji projektu
Inclusion Europe – SprawiedliwoÊç,
Prawa i Integracja dla Osób Niepe∏nosprawnych
Intelektualnie”. Bruksela (Belgia)
6–9.03.2004
2. Konferencja Organizacji Bezpieczeƒstwa
i Wspó∏pracy w Europie na temat
antysemityzmu. Berlin
8.03.2004
3. Konferencja Organizacji Bezpieczeƒstwa
i Wspó∏pracy w Europie na temat antysemityzmu.
Berlin
27–28.04.2004
4. Udzia∏ w konferencji „Europa w dzia∏aniu – 2004”
nt. zwalczania dyskryminacji osób z niepe∏nosprawnoÊcià
intelektualnà i ich rodzin. Dublin
27–29.05.2004

r.

r.

r.

r.
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5. Udzia∏ w szkoleniu w Europejskim Trybunale
Praw Cz∏owieka. Strasbourg (Francja)
20–30.09.2004
6. Udzia∏ w obradach Okràg∏ego Sto∏u Narodowych
Instytucji Praw Cz∏owieka. Berlin
25–26.11.2004
7. Spotkanie nt. edukacji w dziedzinie praw cz∏owieka.
Berlin
3–4.12.2004
8. Europejska konferencja Okràg∏ego Sto∏u
nt. „Rasizm i ksenofobia a dzia∏alnoÊç agencji
ds. podstawowych praw cz∏owieka Unii Europejskiej”.
Wiedeƒ
16.12.2004

r.
r.
r.

r.

Wizyty goÊci zagranicznych
w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich
1. Wizyta w Biurze RPO ekspertów szwedzkiego
parlamentu, przygotowujàcych studium porównawcze
dotyczàce funkcjonowania instytucji
ochrony praw obywatelskich w Niemczech, Szwecji
i Polsce
2. Wizyta w Biurze RPO przedstawicieli organizacji
pozarzàdowych, dziennikarzy i dzia∏aczy
samorzàdowych z Armenii
3. Wizyta w Biurze RPO delegacji z Armenii
4. Wizyta w Biurze RPO delegacji Senatu
Republiki Kazachstanu.
5. Wizyta w Biurze RPO Ambasadora
Republiki Francuskiej w Polsce
6. Wizyta w Biurze RPO delegacji parlamentu
uzbeckiego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich
Republiki Uzbekistanu
7. Wizyta w Biurze RPO Cz∏onka Moskiewskiej
Helsiƒskiej Grupy, Cz∏onka Komisji Ekspertów
przy Ombudsmanie Rosyjskiej Federacji.
8. Wizyta w Biurze RPO Wysokiego Komisarza
Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodêców.
9. Spotkanie w Biurze RPO z dziennikarzami
z Kazachstanu, Uzbekistanu i Kirgistanu.
10. Wizyta w Biurze RPO Dyrektora Biura Regionalnego
na Europ´ Ârodkowà Mi´dzynarodowego
Czerwonego Krzy˝a

30.01.2004 r.

11.02.2004 r.
19.02.2004 r.
26.02.2004 r.
2.03.2004 r.

3.03.2004 r.

4.03.2004 r.
4.03.2004 r.
15.03.2004 r.

17.03.2004 r.
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11. Spotkanie w Biurze RPO z dzia∏aczami
i pracownikami organizacji z Gruzji.
19.03.2004
12. Wizyta w Biurze RPO dziennikarzy z Kazachstanu,
Uzbekistanu i Kirgistanu.
26.03.2004
13. Wizyta w Biurze RPO Ombudsmana
Unii Europejskiej
28.04.–2.05.2004
14. Wizyta w Biurze RPO Dyrektora Biura
Ombudsmana Republiki Azerbejd˝anu
11.05.2004
15. Spotkanie Zast´pcy RPO z dziennikarzami
gruziƒskimi
12.05.2004
16. Wizyta w Biurze RPO delegacji Sàdu Najwy˝szego
Republiki Ukrainy
13.05.2004
17. Wizyta w Biurze RPO g∏ównego eksperta
Narodowego Centrum ds. praw cz∏owieka
z Republiki Kazachstanu
13.05.2004
18. Wizyta w Biurze RPO delegacji Krajowej Rady
Sàdownictwa Republiki W´gierskiej
3.06.2004
19. Wizyta w Biurze RPO Konsula Generalnego
Republiki Uzbekistanu
9.06.2004
20. Wizyta w Biurze RPO Rzecznika Praw
Obywatelskich Armenii.
16.06.2004
21. Wizyta w Biurze RPO delegacji z Bia∏orusi
30.08.2004
22. Seminarium zorganizowane przez Rzecznika
Praw Obywatelskich z udzia∏em Ombudsmanów
Litwy. Zakopane
6–9.09.2004
23. Wizyta w Biurze RPO Wysokiego Komisarza
Narodów Zjednoczonych ds. Uchodêców.
17.09.2004
24. Udzia∏ w spotkaniu z Sekretarzem Generalnym
Rady Europy nt. roli organizacji pozarzàdowych
w tworzeniu spo∏eczeƒstwa obywatelskiego.
Warszawa
1.10.2004
25. Wizyta w Biurze RPO Pe∏nomocnika
do Spraw Praw Cz∏owieka Federacji Rosyjskiej
4.10.2004
26. Wizyta w Biurze RPO delegacji Europejskiego
Komitetu ds. zapobiegania torturom i nieludzkiemu
lub poni˝ajàcemu traktowaniu lub karaniu
6.10.2004
27. Wizyta w Biurze RPO delegacji Sàdu Konstytucyjnego
Republiki Czeskiej
14.10.2004

r.
r.
r.
r.
r.
r.

r.
r.
r.
r.
r.

r.
r.

r.
r.

r.
r.

414

415

INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2004

28. Udzia∏ w seminarium dla lekarzy psychiatrów
z Kirgizji nt. „Ochrona praw cz∏owieka
w systemie opieki psychiatrycznej”,
wyk∏ad nt. „Prawa pacjenta w praktyce
pracy RPO” Warszawa
29. Spotkanie w Biurze RPO z dziennikarzami,
dzia∏aczami organizacji pozarzàdowych
oraz przedstawicielami w∏adz lokalnych
z Mo∏dowy nt. roli i dzia∏aƒ RPO w ochronie
praw obywatelskich na styku z samorzàdem
terytorialnym.
30. Spotkanie Zast´pcy RPO ze sprawozdawcami
Europejskiej Komisji Przeciwko Rasizmowi
i Nietolerancji nt. pracy polskiego ombudsmana
w dziedzinie zwalczania rasizmu
i dyskryminacji rasowej
31. Spotkanie ombudsmanów Rady Paƒstw
Morza Ba∏tyckiego zorganizowane
w Biurze RPO pt. „Ombudsman
a wspó∏czesne patologie rodziny”.

32. Wizyta w Biurze RPO delegacji
Sàdu Konstytucyjnego Republiki ¸otwy
33. Wizyta w Biurze RPO pracowników
Urz´du Ombudsmana Kazachstanu
34. Wizyta w Biurze RPO ekspertów
penitencjarnych z Rosji
35. Wizyta w Biurze RPO grupy Ukraiƒców –
kandydatów na przysz∏ych mediatorów

NOTATKI
NOTATKI
16.10.2004 r.

NOTATKI
22.10.2004 r.
18.11.2004 r.

NOTATKI
27.10.2004 r.

NOTATKI
17–18.11.2004 r.
25.11.2004 r.
6–10.12.2004 r.
14.12.2004 r.
17.12.2004 r.

