
Pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na ustanowienie przez Rzecznika Praw 

Obywatelskich jego pełnomocnika terenowego (druk nr 1736) – 
stenogram z dyskusji 

 

Wicemarszałek Wojciech Olejniczak: 

…… 

    Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 26. porządku dziennego: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Rzecznika Praw Obywatelskich jego pełnomocnika 
terenowego (druk nr 1736). 

    Proszę o zabranie głosu pana posła Wojciecha Szaramę w celu przedstawienia projektu uchwały. 

    (Poseł Rajmund Moric: Panie marszałku, jest posiedzenie komisji...) 

    Panie pośle, chwileczkę, jeszcze tylko komunikat. 

    Połączone komisje, czyli Komisja Finansów Publicznych i Komisja Polityki Społecznej, zbiorą się o godz. 19.30 
w celu rozpatrzenia poprawek w nowym Domu Poselskim w sali konferencyjnej. Dziękuję. 

    Przepraszam, panie pośle. 

    Przystępujemy do realizacji punktu, proszę bardzo. 

Poseł Wojciech Piotr Szarama 

 

Wicemarszałek Wojciech Olejniczak: 

    Dziękuję bardzo. 

    Otwieram dyskusję. 

    Przypomnę, że Sejm podjął decyzję o wysłuchaniu w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego 5-
minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. 

    Otwieram dyskusję. 

    Głos ma pan poseł Krzysztof Mikuła, Prawo Sprawiedliwość. 

Poseł Krzysztof Mikuła 

    Panie Marszałku! Panie Rzeczniku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i 
Sprawiedliwość zaprezentować stanowisko dotyczące projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
ustanowienie przez rzecznika praw obywatelskich jego pełnomocnika terenowego. Rzecznik praw obywatelskich 
przedstawił wniosek o wyrażenie zgody przez Sejm Rzeczypospolitej na ustanowienie pełnomocnika terenowego 
w Katowicach. 

    Zgodnie ze słowami rzecznika pana Janusza Kochanowskiego, cytuję: ˝Nie ma praw i wolności bez sprawnie 
funkcjonujących instytucji państwa prawnego˝ - tę maksymę należy także odnieść do samego Biura Rzecznika 



Praw Obywatelskich i dlatego należy użyć wszystkich środków, aby działania tego organu były możliwie jak 
najskuteczniejsze - pozwolę sobie wyrazić przekonanie, że wdrożenie w życie tej uchwały, a przez to zwiększenie 
dostępności instytucji rzecznika dla obywateli przyczyni się do zadośćuczynienia art. 208 Konstytucji 
Rzeczypospolitej, w którym mowa o priorytetowej funkcji tegoż organu w zakresie ochrony wolności i praw 
człowieka i obywatela. 

    Przy rozważaniu zasadności przedmiotowej uchwały należy wziąć pod uwagę dotychczasowe doświadczenia. 
Mówię tutaj o ustanowieniu pełnomocnika terenowego we Wrocławiu, za zgodą Sejmu Rzeczypospolitej na 
podstawie uchwały z dnia 27 sierpnia 2004 r., oraz ustanowieniu pełnomocnika terenowego w Gdańsku, również 
za zgodą Sejmu na mocy uchwały z dnia 3 czerwca 2005 r. Działalność obydwu tych jednostek potwierdza 
słuszność decyzji o ich ustanowieniu. Efektywność ich przedstawicielstw ocenia się na 65% skuteczności 
interwencji w sprawach zgłaszanych przez obywateli. Należy również wziąć pod uwagę wysoki poziom 
merytoryczny jednostek i dobrą organizację pracy. 

    Powszechnie wiadomo, że ilość spraw kierowanych do rzecznika praw obywatelskich jest ogromna, dlatego nie 
bez przyczyny ustanowienie dodatkowych jednostek o mniejszym polu działalności jest posunięciem racjonalnym. 
Nie tylko uzasadnia fakt bliższej znajomości terenu działalności, umożliwia łatwiejszy kontakt z rzecznikiem praw 
obywatelskich, ale przede wszystkim wzmacnia pieczę nad prawidłowym działaniem organów i instytucji, w 
szczególności w relacjach obywatela z silniejszymi w stosunku do niego instytucjami. 

    Wiemy doskonale, że utworzenie biura w Katowicach oznacza realizację trzeciego etapu rozszerzenia 
działalności Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Zakres terenowy działalności biura obejmować będzie trzy 
województwa: śląskie, małopolskie i świętokrzyskie. 

    Na zakończenie chciałbym przypomnieć, że Sejm zabezpieczył w ustawie budżetowej na rok 2007 wydatki na 
ustanowienie pełnomocnika terenowego rzecznika praw obywatelskich w Katowicach. 

    Panie Marszałku! Panie Rzeczniku Praw Obywatelskich! Wysoka Izbo! Mając na uwadze przedstawione wyżej 
argumenty, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość będzie głosować za przyjęciem przedmiotowej uchwały. 
Dziękuję bardzo. 

 

Wicemarszałek Wojciech Olejniczak: 

    Dziękuję bardzo. 

    Pan poseł Marek Wójcik, Platforma Obywatelska. 

Poseł Marek Wójcik 

Panie Marszałku! Panie Rzeczniku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska 
mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 
przez rzecznika praw obywatelskich jego pełnomocnika terenowego, zawartego w druku nr 1736. Zgodnie z art. 
22 ustawy o rzeczniku praw obywatelskich rzecznik zwrócił się do Sejmu z wnioskiem o wyrażenie zgody na 
ustanowienie jego pełnomocnika terenowego z siedzibą w Katowicach. 

    Pełnomocnik swoją właściwością obejmie województwa: śląskie, małopolskie i świętokrzyskie. Warto 
przypomnieć, że zakres działania pełnomocnika terenowego określa sam rzecznik. Z dotychczasowej praktyki 
wynika, iż pełnomocnik przyjmuje interesantów na miejscu, rozwiązuje sprawy, z jakimi zgłaszają się do niego 
obywatele, współpracuje i utrzymuje kontakty z władzami publicznymi. Jego działanie znacznie rozszerza 
wynikającą z art. 13 ustawy możliwość badania przez rzecznika każdej sprawy na miejscu. Dotyczy to np. takich 
spraw jak badanie skarg na nieprzestrzeganie praw człowieka w aresztach śledczych, zakładach karnych, 
szpitalach psychiatrycznych. Jednak część kompetencji, głównie procesowych, jest zastrzeżona tylko dla 
rzecznika. 

    Obecnie funkcjonują już dwaj pełnomocnicy terenowi: od 2004 r. pełnomocnik z siedzibą we Wrocławiu, który 
swym zasięgiem obejmuje województwa: dolnośląskie, lubuskie i opolskie, oraz od 2005 r. pełnomocnik z 
siedzibą w Gdańsku, który swym zakresem właściwości obejmuje województwa: pomorskie, zachodniopomorskie 
i warmińsko-mazurskie. Ich pracę należy ocenić bardzo pozytywnie. Z dostępnych informacji wynika, iż tylko w I 
kwartale 2007 r. Zespół Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu rozpatrzył 212 spraw, zespół w 
Gdańsku - również 212. Warto przypomnieć, iż w I kwartale 2007 r., z ogólnej liczby 1430 interesantów przyjętych 



przez rzecznika praw obywatelskich, we Wrocławiu przyjęto w tym okresie - 232, a w Gdańsku - 302 osób. 
Podane liczby świadczą o dużej roli pełnomocników terenowych w wykonywaniu konstytucyjnych i ustawowych 
zadań rzecznika praw obywatelskich. 

    Ustanowienie pełnomocnika w Katowicach dla województw: śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego jest 
bardzo uzasadnione, o czym świadczą fakty, iż z tego terenu do rzecznika praw obywatelskich wpływa 21% 
nowych spraw. 

    Panie Marszałku! Panie Rzeczniku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska 
chciałbym zadeklarować, iż klub popiera przedmiotowy projekt uchwały. Mamy nadzieję, że rzecznik praw 
obywatelskich będzie kontynuował plan rozbudowy sieci biur pełnomocników terenowych, których praca ułatwi 
obywatelom obronę ich słusznych praw. Dziękuję. (Oklaski) 

 

Wicemarszałek Wojciech Olejniczak: 

    Dziękuję bardzo. 

    Pan poseł Krystian Łuczak, Sojusz Lewicy Demokratycznej. 

Poseł Krystian Łuczak 

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej mam 
zaszczyt przedstawić stanowisko wobec projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez 
rzecznika praw obywatelskich jego pełnomocnika terenowego, zawartego w druku nr 1736. 

    Fakt czy możliwość powoływania pełnomocników terenowych wynika z ustawy o rzeczniku praw obywatelskich. 
Oto w art. 22 zapisaliśmy, iż powołanie rzecznika odbywa się każdorazowo za zgodą Sejmu Rzeczypospolitej. 

    Sejm już dwukrotnie wyrażał zgodę na powołanie pełnomocników terenowych rzecznika, w dwóch ośrodkach: 
w roku 2004 - we Wrocławiu i w roku 2005 w Gdańsku. 

    Dziś pozytywnie odnosimy się do wniosku rzecznika o powołanie jego odpowiednika terenowego w 
Katowicach, po pierwsze, z tej racji, iż dotychczasową działalność pełnomocników terenowych rzecznika we 
Wrocławiu i w Gdańsku oceniamy jako bardzo pozytywną i pożyteczną. 

    Po drugie, te doświadczenia spowodowały, iż nie mamy do czynienia z powoływaniem z roku na rok kolejnych 
pełnomocników, tylko pełnomocnika powołuje się w sytuacji, gdy jest przygotowana logistyka i wtedy gdy są 
określone potrzeby. 

    I, po trzecie, oceniamy pozytywnie fakt, iż wydatki na ten cel zostały zapisane w ustawie budżetowej na 2007 r. 
A zatem wszystko wskazuje na to, że możemy przystąpić do jego realizacji. 

    Reasumując, pragnę poinformować, iż Klub Parlamentarny SLD będzie głosował za powołaniem przez 
rzecznika praw obywatelskich jego pełnomocnika terenowego w Katowicach. Dziękuję bardzo. (Oklaski) 

 

 

Wicemarszałek Wojciech Olejniczak: 

    Dziękuję bardzo. 

    Pan poseł Mirosław Krajewski, Samoobrona. 

Poseł Mirosław Krajewski 



Panie Marszałku! Panie Rzeczniku Praw Obywatelskich! Wysoka Izbo! Kilka uwag ogólnych, ponieważ 
przypomnienie ich jest tutaj podstawą. Rzecznik praw obywatelskich jest, przypomnijmy, konstytucyjnym, 
niezależnym i niezawisłym organem ochrony prawnej, który działa na podstawie art. 208-212 konstytucji oraz 
ustawy o rzeczniku praw obywatelskich. 

    Szanowni Państwo! Urząd rzecznika powstał w Polsce z dniem 1 stycznia 1998 r. Dobiega zatem końca 
dekada działalności, jakże pożytecznej, rzecznika praw obywatelskich w naszym kraju. Do jego zadań, do praw i 
obowiązków należy pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, a w swojej sprawie może zwrócić się 
do rzecznika każdy polski obywatel oraz cudzoziemiec legalnie przebywający w Polsce. Takie uprawnienie 
zapewnia ustawa zasadnicza naszego kraju. Stojąc na straży praw i wolności obywatelskich, rzecznik dąży do 
stworzenia realnych gwarancji przestrzegania praw obywateli. I te realne gwarancje powodują, iż uchwałą Sejmu 
Rzeczypospolitej we wrześniu 2004 r. powołano pierwszego pełnomocnika terenowego we Wrocławiu, a 
niespełna rok później, 15 czerwca, pełnomocnika terenowego w Gdańsku. Jak podkreślali to wszyscy moi 
przedmówcy, doświadczenia pracy przedstawicielstw w tych dużych miastach potwierdzają słuszność podjętych 
przez Sejm Rzeczypospolitej w 2004 i 2005 r. uchwał. 

    Dzisiaj na wniosek rzecznika ma być udzielone przyzwolenie przez Wysoką Izbę na powołanie biura w 
Katowicach. Patrząc na geografię naszego państwa, trzeba wskazać i podkreślić z mocą, że biuro to obejmie 
ponad 9 mln obywateli naszego kraju. To jest ogromny obszar, w związku z tym można powiedzieć, że ten 
wniosek jest bardzo oczekiwany, bardzo pożądany. Podkreślamy to właśnie po to, żeby wskazać, iż pewnie 
istnieć będzie dalsza potrzeba powoływania takich biur, bowiem tylko przybliżanie obywateli do biur terenowych 
rzecznika praw obywatelskich jest gwarancją wypełnienia konstytucyjnych zadań tego jakże ważnego urzędu. 

    W związku z tym chcemy podkreślić, iż Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej popiera 
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Wysoką Izbę na ustanowienie przez rzecznika praw 
obywatelskich jego pełnomocnika terenowego w Katowicach. Dziękuję za uwagę. (Oklaski) 

 

Wicemarszałek Wojciech Olejniczak: 

    Dziękuję bardzo. 

    Pan poseł Edward Ośko, Liga Polskich Rodzin. 

Poseł Edward Ośko 

   Panie Marszałku! Pani Minister! Szanowni Panie i Panowie Posłowie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Ligi 
Polskich Rodzin mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez 
rzecznika praw obywatelskich jego pełnomocnika terenowego. 

    Wysoka Izbo! O roli i znaczeniu rzecznika praw obywatelskich nie muszę nikogo przekonywać, stoi on bowiem 
na straży praw i wolności obywatelskich, chroni naszych obywateli, i nie tylko naszych, ale tutaj przebywających, 
przed naruszaniem prawa, zwłaszcza przez organy władzy czy to rządowej, czy samorządowej. Żeby jego praca 
była skuteczniejsza, na pewno lepiej jest, gdy jest on bliżej społeczeństwa. Dotychczas stworzono dwa ośrodki 
terenowe, we Wrocławiu i w Gdańsku. Szczegółowo terenowy zakres ich pracy oraz ilość załatwionych spraw 
przedstawił poseł Wójcik, a więc tutaj nie będę powtarzał tych danych. Natomiast chciałbym podkreślić, że w 
ocenie rzecznika praw obywatelskich oddziały terenowe bardzo dobrze pracują. Ich praca jest dobrze 
zorganizowana i cechuje ją wysoki poziom merytoryczny. Świadczy o tym aż 60-procentowa skuteczność 
interwencji w sprawach zgłaszanych przez obywateli. Jest to naprawdę godny podkreślenia stopień skuteczności. 
W związku z tym logiczne wydaje się powołanie trzeciego biura w Katowicach, które by obejmowało południową 
Polskę, tereny województw śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. 

    Wysoki Sejmie! Klub Parlamentarny Ligi Polskich Rodzin popiera projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na ustanowienie przez rzecznika praw obywatelskich jego pełnomocnika terenowego w Katowicach. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski) 

 

 



Wicemarszałek Wojciech Olejniczak: 

    Dziękuję. 

    Pan poseł Mirosław Pawlak, Polskie Stronnictwo Ludowe. 

Poseł Mirosław Pawlak 

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. poświęca 
rzecznikowi praw obywatelskich odrębny rozdział, sytuując go jako organ kontroli państwowej i ochrony prawa. 
Takie rozwiązanie prawnoustrojowe tego organu uznawane jest nierzadko za modelowe. Zgodnie bowiem z art. 
80 konstytucji każdy obywatel ma prawo wystąpienia na zasadach określonych w ustawie do rzecznika praw 
obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności i praw naruszanych przez organy władzy 
publicznej. Rzecznik może także podejmować czynności z inicjatywy własnej. W wielu sytuacjach jest on 
współuczestnikiem następczej kontroli obowiązującego prawa przez Trybunał Konstytucyjny. Rzecznik pozostaje 
niezależny od władzy wykonawczej. Przysługują mu istotne uprawnienia kontrolne. Na mocy nowelizacji ustawy z 
dnia 15 lipca 1987 r. o rzeczniku praw obywatelskich ma on obowiązek współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, z czego skrzętnie korzysta. Coroczna informacja przedkładana Sejmowi przez rzecznika dobitnie 
dowodzi, iż podejmuje on nowe wyzwania, rozszerza swoją działalność na nowe pola i obszary, dziedziny życia, 
które wymagają nie tylko analizy, ale i skutecznych działań. Już nawet same suche statystyki dowodzą dość 
dobitnie, że obywatele nie tylko nie tracą z biegiem czasu zaufania do tego organu, lecz przeciwnie, cieszy się on 
coraz większym prestiżem i popularnością. Uchwalając w 1987 r. ustawę o powołaniu rzecznika praw 
obywatelskich, ówczesny Sejm nie mógł chyba przewidzieć wręcz skali społecznego oczekiwania i 
zapotrzebowania na taką instytucję, instytucję, która, najogólniej rzecz ujmując, spełnia rolę nieocenioną, a 
jednocześnie służebną funkcję wobec obywatela. 

    Te przymioty tego urzędu legły u podstaw wyrażenia przez Sejm w drodze uchwały zgody na powołanie 
pełnomocników terenowych rzecznika we Wrocławiu i w Gdańsku. Doświadczenia powołanych obu 
przedstawicielstw terenowych w pełni dowodzą zasadności tezy o dużym oczekiwaniu społecznym na przyjęcie 
takiego rozwiązania. Jak wykazują badania i statystyki, aż 65-procentowa skuteczność interwencji podjętych 
przez te dwa przedstawicielstwa dowodzi dobrze zorganizowanej pracy i jej wysokiego poziomu merytorycznego. 

    Wychodząc naprzeciw szerokim oczekiwaniom społecznym, połączone sejmowe Komisje: Sprawiedliwości i 
Praw Człowieka oraz Ustawodawcza podjęły uchwałę o wyrażenie przez Sejm zgody na ustanowienie przez 
rzecznika praw obywatelskich jego pełnomocnika terenowego w Katowicach. Utworzenie biura w Katowicach 
będzie oznaczać realizację trzeciego etapu planu rozszerzania działalności biura rzecznika, a tym samym z 
pewnością przyczyni się do poprawy dostępności do tego urzędu. Na podkreślenie zasługuje fakt, że zakres 
terenowy działalności biura ma obejmować trzy województwa: śląskie, małopolskie oraz świętokrzyskie. 
Uchwalając ustawę budżetową na rok 2007, Sejm przyjął wydatki na ten cel. 

    Panie i Panowie Posłowie! Reprezentowany przeze mnie z tej trybuny Klub Parlamentarny Polskiego 
Stronnictwa Ludowego zawsze opowiadał się i stał po stronie praw i wolności człowieka i obywatela. Głęboko 
wierząc, że przyczyni się to do realizacji naszych celów i zamierzeń, opowiadamy się za przyjęciem stanowiska 
połączonych komisji sejmowych i podjęciem uchwały z druku nr 1736, wierząc, że służyć to będzie godnemu 
celowi. Dziękuję bardzo. (Oklaski) 

 

Wicemarszałek Wojciech Olejniczak: 

    Dziękuję bardzo, panie pośle. 

    Pan poseł Bernard Ptak, Koło Posłów Bezpartyjnych. 

Poseł Bernard Ptak 

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Koła Posłów Bezpartyjnych mam przyjemność przedstawić 
stanowisko w sprawie komisyjnego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez 
rzecznika praw obywatelskich jego pełnomocnika terenowego. 



    Niniejszy projekt uchwały wnoszą: Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisja Ustawodawcza, z 
inicjatywą utworzenia trzeciego ośrodka terenowego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Według projektu ma 
być ustanowiony pełnomocnik terenowy rzecznika praw obywatelskich w Katowicach. Sejm w poprzednich latach 
podjął uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocników terenowych we Wrocławiu oraz w Gdańsku i jak się 
okazuje, decyzje powołania pełnomocników w wyżej wymienionych ośrodkach były słuszne. Praca tych 
przedstawicieli jest dobrze zorganizowania i cechuje ją wysoki poziom merytoryczny, sprawy rozstrzygane są w 
sposób pozytywny dla zainteresowanych osób. Utworzenie biura w Katowicach niewątpliwie poprawiłoby 
dostępność do tego urzędu. Zakres terenowy działalności biura obejmowałby trzy województwa: śląskie, 
małopolskie i świętokrzyskie. 

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wiadomo jest, że rzecznik praw obywatelskich stoi na straży wolności, praw 
człowieka i obywatela. Aby mógł on skutecznie sprawować swoją funkcję dla dobra państwa polskiego, należy 
zadbać o właściwy rozwój jego urzędu. Dlatego wyrażamy opinię, że należy przychylić się do projektu uchwały o 
ustanowieniu przez rzecznika praw obywatelskich jego pełnomocnika terenowego w Katowicach. Dziękuję za 
uwagę. (Oklaski) 

 

 

Wicemarszałek Wojciech Olejniczak: 

    Dziękuję bardzo. 

    Zamykam dyskusję. 

    Proponuję, aby Sejm niezwłocznie przystąpił do drugiego czytania projektu uchwały. 

    Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. 

    Sprzeciwu nie słyszę. 

    Przystępujemy zatem do drugiego czytania projektu uchwały. 

    Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie zabrać głos w drugim czytaniu projektu uchwały? 

    Nikt się nie zgłasza. 

    Czy pan rzecznik chciałby zabrać głos? 

    (Rzecznik Praw Obywatelskich Jan Kochanowski: Dziękuję.) 

    Dziękuję. 

    W takim razie do głosowania nad projektem uchwały przystąpimy w bloku głosowań. 
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