
Rzecznik Praw Obywatelskich w Polsce - nowa energia na nowe czasy 
 

[skrót programu] 

 

Po 25 latach transformacji urząd Rzecznika Praw Obywatelskich zasługuje na to, aby tchnąć w 
niego nowego ducha i energię. 

Rzecznik Praw Obywatelskich jest organem konstytucyjnym, którego autorytet i prestiż 
budowany jest od 1987 r., a kolejni rzecznicy dostosowywali swoje działania do zmieniających 
się warunków politycznych, społecznych czy demograficznych. Warto ten proces kontynuować. 
Wśród wzorców i dorobku rzeczników najbardziej zgodne z etosem i warte naśladowania są te, 
które stawiają obywatela i jego problemy w centrum zainteresowania, a urząd rzecznika czynią 
otwartym i wsłuchującym się w głos tych, których praw ma bronić. W ten sposób zamiast być 
kolejną instytucją państwową skupioną na procedurach, urząd ten wyzwala nową energię, 
pomysły, entuzjazm i przekracza bariery niemożliwości.  

 

GŁÓWNE POSTULATY 

1. Po pierwsze - obywatel 

Rzecznik Praw Obywatelskich powinien być bliżej ludzi, powinien czuć oddech społeczeństwa oraz 
organizacji tworzonych przez obywateli. 

Nie można poznać problemów społeczeństwa nie rozmawiając z nim, dlatego RPO powinien 
przeznaczyć znaczącą część swojego czasu na działalność w całej Polsce. Każdego roku, w 16 
województwach powinny się odbywać 2-3 dniowe spotkania konsultacyjne w postaci "okrągłego 
stołu" z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się wykluczeniem społecznym, 
bezdomnością, pomocą społeczną i prawną, przeciwdziałaniem dyskryminacji, przemocą 
domową, walką o przejrzystość działania organów władzy czy dostępem do opieki zdrowotnej i 
edukacji. Spotkania te miałyby pomóc RPO w identyfikacji najważniejszych zagrożeń i 
problemów, pozwolą stworzyć "mapę naruszeń praw obywatelskich" w całej Polsce, a także 
zainicjować  konkretne interwencje. Z tych działań RPO powinien być co roku rozliczany.  

2. Włączanie się w spory sądowe   

Rzecznik Praw Obywatelskich powinien wspierać obywateli w dochodzeniu sprawiedliwości przed 
sądami.  

RPO posiada liczne kompetencje, które pozwalają mu chronić prawa i wolności jednostki 
poprzez uczestniczenie w procesach sądowych. Już teraz aktywnie z nich korzysta.  Potrzebna 
jest jednak kompleksowa strategia, która opierałaby się na identyfikacji głównych zagrożeń z 
punktu widzenia praw człowieka, a następnie odpowiednim korzystaniu z uprawnień sądowo-
trybunalskich RPO. Kluczowym zagadnieniem pozostaje również kwestia komunikacji – RPO 
musi precyzyjnie wyjaśnić, jakimi przesłankami kieruje się przystępując do danego procesu. 
Istotne jest także poszukiwanie nowych ścieżek sądowych. RPO powinien być szczególnie 
aktywny w nadzorowaniu zmian legislacyjnych będących konsekwencją spraw wygranych przed 
TK przez RPO. Równie ważny wydaje się udział RPO w rozpatrywaniu sprawozdań rządowych 
przez organy międzynarodowe.  

3. Liczy się czas 

W dobie społeczeństwa informacyjnego reakcja na naruszenia praw człowieka powinna być 
szybka.  

RPO powinien wspierać powstanie systemu pozwalającego na szybkie reagowanie na 
naruszenia praw człowieka, w ramach którego wysyłano by przedstawicieli Biura RPO do 
każdego zakątka Polski, a obywatele mieliby możliwość informowania o naruszeniach praw 
człowieka przez całą dobę.  



4. Reagowanie na projekty ustaw sprzeczne ze standardami praw człowieka 

Rzecznik Praw Obywatelskich powinien reagować na działania legislacyjne, które mogą 
doprowadzić do rażącego pogorszenia standardów w zakresie ochrony praw jednostki. 

„Stanie na straży praw i wolności” to nie tylko reagowanie na naruszenia, ale też zapobieganie 
im, m.in. poprzez sygnalizowanie poważnych zagrożeń legislacyjnych. Krytykowanie propozycji 
ustawowych godzących w prawa jednostki jest możliwe bez jednoczesnego angażowania się w 
politykę, bez popierania tej czy innej partii politycznej.  

5. Współpraca z innymi rzecznikami i komisjami rozpatrującymi petycje 

Rzecznik Praw Obywatelskich powinien współdziałać z innymi krajowymi i międzynarodowymi 
instytucjami rzecznikowskimi. 

W Polsce mamy cały szereg instytucji zajmujących się różnymi aspektami naruszeń praw 
jednostki (oprócz RPO działają: Rzecznik Praw Dziecka, Generalny Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych, Rzecznik Praw Pacjenta, Prezes UOKiK, Komisja Senacka ds. Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji). Z kolei na szczeblu europejskim, kiedy może dochodzić do naruszenia 
praw jednostki w wyniku wykonywania kompetencji przez Unię Europejską, ważną rolę pełni 
Komisja ds. Petycji w Parlamencie Europejskim oraz Ombudsman Europejski. Ważne jest, aby te 
instytucje ze sobą aktywnie współpracowały, nie ograniczając się do działań w ramach wąsko 
rozumianych kompetencji.  

6. Wzmocnienie działalności RPO jako organu ds. równości i Krajowego Mechanizmu 
Prewencji 

RPO powinien dążyć do maksymalnego wykorzystania możliwości jakie daje pełnienie funkcji 
Krajowego Mechanizmu Prewencji oraz organu ds. równości  

W Polsce wziąć istnieją grupy dyskryminowane. Budując strategię działania w tej dziedzinie, 
Biuro RPO winno oprzeć się na dotychczasowych doświadczeniach, związanych z aktywnością 
na rzecz ochrony praw osób z niepełnosprawnościami. Z kolei będąc organem ds. równości. RPO 
otrzymał przestrzeń do działania, szczególnie w zakresie zaangażowania organizacji 
pozarządowych, wystąpień generalnych dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji oraz 
zaangażowania RPO w postępowania sądowe. Dzięki temu może chronić rożne grupy. Konieczne 
jest także wzmocnienie (również finansowe) Krajowego Mechanizmu Prewencji i częstsze 
wizytowanie miejsc pozbawienia wolności w Polsce.  

7. Docenienie potencjału pracowników Biura RPO   

Pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich to często najwybitniejsi eksperci z zakresu praw 
człowieka w Polsce - warto wykorzystać ich potencjał, wiedzę oraz pasję.  

Rolą RPO powinna być jak ścisła współpraca z wybitnymi i licznymi specjalistami zatrudnionymi 
w Biurze RPO, tak aby stworzyć sprawny zespół potrafiący rozwiązywać najtrudniejsze 
problemy.  

8. Solidarność w stosunku do państw transformacyjnych  

Rzecznik Praw Obywatelskich na polu międzynarodowym powinien skoncentrować się na 
wzmacnianiu organizacji pozarządowych oraz instytucji ombudsmana w państwach Partnerstwa 
Wschodniego  

W zakresie współpracy międzynarodowej RPO powinien skoncentrować się na programach 
dotyczących ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami 
rzecznikowskimi państw przechodzącym okres transformacji (np. Gruzja, Mołdawia, Ukraina, 
Armenia). Polska posiada obowiązek moralny pomocy tym państwom.  

 

 



9. Tworzenie kultury dyskusji na tematy ważne 

Rolą RPO powinno być dbanie o jakość kultury dyskusji na tematy ważne z punktu widzenia praw 
człowieka, ale w kierunku pozwalającym na faktyczne wykorzystanie takiej dyskusji. 

Jest coraz więcej tematów z zakresu praw człowieka, które powodują różnego rodzaju emocje. 
Zamiast rozmawiać i poszukiwać rzeczywistych rozwiązań, adwersarze używają uproszczonych 
i nieoddających głębi problemów argumentów. RPO mógłby pomóc w poszukiwaniu 
konkretnych rozwiązań posiłkując się wiedzą ekspercką z różnych dziedzin, a następnie dążyć 
do realizacji przyjętych postulatów.  

10. Promocja naszych praw obywatelskich  

RPO powinien aktywnie działać na rzecz zwiększenia wiedzy przez obywateli na temat 
posiadanych praw.  

RPO powinien doprowadzić do tego, aby w każdej instytucji, w której potencjalnie może 
dochodzić do naruszenia naszych praw znajdowała się informacja, napisana przystępnym i 
jasnym językiem, o posiadanych przez nas prawach obywatelskich. 

 

WYZWANIA I PRIORYTETY 

Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wszystkich praw i wolności określonych w 
Rozdziale II Konstytucji. W praktyce jednak wyznacza sobie określone priorytety i formułuje 
wyzwania. Są to dla drogowskazy postępowania, do których realizacji przyczynia się 
wykorzystując różne kompetencje konstytucyjne i ustawowe. 

1. Nowi "wykluczeni"  

Należy walczyć o prawa osób wykluczonych, ale nie można zapominać o innych grupach 
"wrażliwych". 

Poza osobami wykluczonymi, w przypadku których istnieje zagrożenie naruszenia praw 
człowieka (osoby bezdomne, osoby dotknięte skrajną biedą), należy zidentyfikować również 
inne grupy będące na granicy wykluczenia: osoby zatrudnione na umowach "śmieciowych", 
emeryci, renciści, samotne matki, osoby wychowujące dzieci niepełnosprawne czy rodziny 
wielodzietne. Osoby te wprawdzie posiadają niewielkie środki na codzienne przeżycie, ale ich 
cechą wspólną jest brak stabilności finansowej, który powoduje zwiększoną podatność na 
korzystanie z niekorzystnych kredytów konsumenckich, szybkich pożyczek czy lichwy. Życie na 
zasadzie „przetrwania” nie pozwala na skorzystanie z profesjonalnych usług prawniczych, a 
jednocześnie nie kwalifikuje do darmowej pomocy prawnej. To może prowadzić do zapętlenia 
się tych osób w różnych problemach prawnych.  

2. Prawa socjalne w Konstytucji - wielka niespełniona obietnica 

Konstytucja RP zawiera liczne gwarancje ochrony praw socjalnych. Jednocześnie brakuje 
mechanizmów ich faktycznego egzekwowania. 

Rolą RPO powinno być doprowadzenie do urzeczywistnienia gwarancji tych praw poprzez   
informowanie obywateli o ich rzeczywistych prawach; doprowadzenie do stworzenia realnych 
mechanizmów egzekucji praw socjalnych za pomocą drogi sądowej i zapewnienie dostępności 
tych praw na równych zasadach.  

3. Prywatyzacja zadań publicznych 

Przekazywanie zadań publicznych w ręce prywatne tworzy nowe wyzwania z punktu widzenia 
przestrzegania praw człowieka 

W Polsce od wielu lat postępuje proces prywatyzacji zadań publicznych, a relacje instytucji 
takich jak szkoły niepubliczne czy zakłady opieki zdrowotnej z „klientami” są coraz częściej 
regulowane umownie. Państwo nie może - poprzez prywatyzację zadań publicznych - 



abdykować i stopniowo zmieniać praw człowieka w relacje kontraktowe.  Poszczególne zespoły 
RPO powinny ze sobą współpracować, aby odpowiadać na tego typu nowe wyzwania będące na 
styku różnych dziedzin prawa.  

4. Nowe technologie i Internet 

Nowe technologie stwarzają liczne zagrożenia dla ochrony praw jednostki - zarówno ze strony 
organów władzy publicznej, jak i podmiotów prywatnych. 

W odpowiedzi na te wyzwania powstają kolejne procedury ochrony danych osobowych. RPO 
może odegrać kluczową rolę w kształtowaniu współczesnych regulacji i postaw odnoszących się 
do kształtowania granic wolności w świecie cyfrowym. 

5. Polska jako państwo imigracji  

Polska staje się  państwem imigracji, co powoduje nowe, nieznane wcześniej na podobną skalę, 
zadania z punktu widzenia ochrony praw człowieka. 

Ksenofobia, rasizm, islamofobia - procesy te mogą narastać i skutkować aktami przemocy 
fizycznej i słownej. Jednocześnie napływ osób starających się o status uchodźcy wymaga 
odpowiedniego dostosowania polityk publicznych, nastawionych na poszanowanie godności 
jednostki szukającej schronienia w naszym państwie. Głos RPO może być szczególnie ważny dla 
ich właściwego kształtowania. 

6.  Polityka antydyskryminacyjna 

Polska staje się coraz bardziej różnorodnym państwem. Wyzwaniem konstytucyjnym jest tworzenie 
wspólnoty narodowej uwzględniającej konieczność poszanowania praw różnych grup społecznych 
i mniejszości.  

Należy docenić dotychczasowe działania RPO dotyczące poszanowania praw osób starszych oraz 
osób niepełnosprawnych. Jednocześnie w najbliższym czasie należy zwrócić większą uwagę na 
grupy, które są w Polsce również dyskryminowane: kobiety, mniejszości narodowe i etniczne, 
osoby o nieheteronormatywnej orientacji, mniejszości religijne, wyznaniowe i światopoglądowe. 
Pełnienie funkcji organu ds. równości może pomóc w realizacji tego priorytetu. 

7. Osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi i psychicznymi 

W Polsce potrzebne jest przemyślane podejście do praw osób z niepełnosprawnościami 
intelektualnymi i psychicznymi, tak aby maksymalnie włączać je w życie społeczne. 

Należy działać na rzecz maksymalnego włączenia tych osób w życie społeczne, a priorytetem 
RPO powinno być podjęcie działań edukacyjnych i interwencyjnych, związanych ze zniesieniem 
instytucji ubezwłasnowolnienia. 

8. Psychiatria a wymiar sprawiedliwości  

Prawo dotyczące styku wymiaru sprawiedliwości i psychiatrii tworzone jest pod wpływem emocji, a 
to może prowadzić do rażących naruszeń praw jednostki. 

W Polsce brakuje dobrze wypracowanych mechanizmów na styku działalności sądów oraz 
psychiatrii, dlatego RPO  powinien zapewnić przestrzeń do pogłębionej debaty nad ochroną 
praw obywatelskich w tej dziedzinie.  

9. Przejrzystość władzy 

Przejrzystość władzy to wyzwanie cywilizacyjne, ale także sposób na budowanie zaufania 
obywatela do państwa 

RPO powinien działać na rzecz wzmocnienia prawa dostępu do informacji publicznej, tak aby 
obywatele, którzy starają się doprowadzić do ujawnienia nadużyć, nie napotykali na szereg 
ograniczeń.  

 



10. Jednostka w silnym państwie 

Prawo w Polsce służy silniejszemu - czy jest to państwo czy podmioty gospodarcze. Dlatego 
jednostka powinna posiadać instrumenty, aby móc skutecznie walczyć o własne prawa. Jest to 
szczególnie ważne w dobie prywatyzacji różnych zadań publicznych.  

Prawo w Polsce jest tworzone przede wszystkim na rzecz organów i instytucji państwowych. 
Aby odwrócić ten kierunek należy działać na rzecz współpracy pomiędzy poszczególnymi 
instytucjami, naciskać na sądy, by korzystały w większym zakresie z dorobku orzeczniczego 
Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów europejskich i z zasad konstytucyjnych oraz dążyć do 
zwiększenia dostępności środków zaskarżenia. Realizacja tych postulatów może nastąpić 
szybciej i skuteczniej, jeśli w Polsce podejmie się dyskusję na temat rzeczywistej dostępności 
środków prawnych.  

Wśród postulowanych rozwiązań należy wymienić np. zmianę zakresu skargi konstytucyjnej; 
stworzenie zintegrowanego systemu odwoławczego w sprawach sądowo-administracyjnych; 
uproszczenie ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych; 
wprowadzenie mechanizmu odpowiedzialności za bezprawne oskarżenie, uproszczenie zasad 
odpowiedzialności za bezprawne i niesłuszne pozbawienie wolności; doprowadzenie do 
przyjęcia kompleksowej ustawy o przeciwdziałaniu dyskryminacji; stworzenie mechanizmów 
pełnego rozpatrywania skarg składanych w trybie kodeksu postępowania administracyjnego na 
działania organów administracji publicznej. 

Rzecznik Praw Obywatelskich powinien pełnić istotną rolę w podjęciu debaty na temat 
rzeczywistej dostępności różnych środków zaskarżenia, pozwalających jednostce na 
dochodzenie sprawiedliwości przed sądami i trybunałami. Powinien zachęcić samorządy 
prawnicze i organizacje pozarządowe do wsparcia zmian w tym zakresie. 
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