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 Rzecznik Praw Obywatelskich jest organem kontroli i ochrony prawa, któremu 

Konstytucja RP gwarantuje w państwie niezawisłość i niezależność. Oznacza to między 

innymi zapewnienie w rozsądnych granicach niezależności finansowej, czemu służy 

prawo do samodzielnego kształtowania budżetu. 

 Rzecznik stara się określać swoje wydatki budżetowe w sposób racjonalny 

i oszczędny, na poziomie znacznie niższym niż inne analogiczne instytucje państwowe, 

co łatwo jest dostrzec i porównać w corocznych rozliczeniach. W każdym przypadku 

zyskują one pozytywną ocenę odpowiednich komisji Sejmu i Senatu. 

 Mimo powyższych faktów, od pewnego czasu fundusze na działalność Rzecznika 

są radykalnie pomniejszane. W grudniu 2008 wstrzymano finansowanie o 1 mln zł 

(3 proc. całorocznego budżetu), obcięto również budżet na 2009 rok o 20,5 proc. 

(8,2 mln zł). Ostatnio Minister Finansów zwrócił się do Rzecznika o obniżenie budżetu 

o  kolejne 10 proc. Mimo wyrażonego sprzeciwu, limit wydatków na marzec br. został 

zmniejszony o 15,5 proc. (500 tys. zł). Tym samym nie tylko po raz kolejny radykalnie 

ograniczono budżet mojego urzędu, ale naruszono niezależność finansowo-budżetową 

Rzecznika, która jest jedną z podstaw niezawisłości tego urzędu.  

 Dzieje się tak w sytuacji, kiedy jednocześnie na Rzecznika Praw Obywatelskich 

nakładane są nowe zadania, m.in. powierzona mu została – na skutek zobowiązań 

międzynarodowych Polski – funkcja Krajowego Mechanizmu Prewencji. Jednak 
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z braku funduszy jej wypełnianie będzie musiało być mocno ograniczone, a być może 

nawet zawieszone. 

 Wszyscy zdajemy sobie sprawę z wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej naszego 

państwa. Moje biuro nie może być wolne od ograniczeń, które w rezultacie tej sytuacji 

wszystkich nas dotykają. Należy jednak sobie zdawać sprawę, że ograniczenia 

te prowadzą do zagrożenia realizacji celów i zadań nałożonych przez Konstytucję RP na 

Rzecznika Praw Obywatelskich, którymi jest ochrona praw człowieka i obywatela. 

Z tego względu wymaga na bieżąco informowania opinii publicznej, co też zamierzam 

każdorazowo czynić. 

 


