Rzecznik Praw Obywatelskich jako konstytucyjny organ ochrony prawnej stoi na
straży przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela. Jego pozycja ustrojowa
i kompetencje wynikające z Konstytucji oraz ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich
umiejscawiają go poza klasycznym podziałem organów władzy państwowej. Sprawia to, że
w toku swej działalności nie tylko ma szansę obserwować, ale także aktywnie oceniać
działania organów władzy publicznej, jeśli rzutują one na sferę wolności i praw jednostki.
Zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw

Obywatelskich,

Rzecznik

posiada szereg

uprawnień, dzięki którym może skutecznie pomagać skarżącym się podmiotom w ochronie
ich wolności i praw. W relacjach z organami władzy wykonawczej, do kompetencji
Rzecznika należy przede wszystkim: prawo żądania złożenia przez właściwy organ
wyjaśnień

dotyczących

prowadzonej

sprawy,

możliwość

skierowania

wystąpienia,

w którym formułowane są opinie i wnioski co do sposobu załatwienia sprawy, uprawnienie
do przedstawienia ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony
wolności i praw człowieka i obywatela oraz usprawnienia trybu załatwiania ich spraw,
a także występowania z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie
lub zmianę innych aktów normatywnych w sprawach dotyczących wolności i praw
człowieka i obywatela.
Jak wielokrotnie Pan Premier oraz Pana Ministrowie mieli możność się przekonać,
podejmując indywidualne sprawy obywateli, korzystałem i korzystam z przysługujących mi
instrumentów prawnych
określonych działań.
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indywidualnych, z którymi zwracają się do Rzecznika osoby fizyczne i ich organizacje, ale
także proponowanie rozwiązań systemowych, które zagwarantują skuteczniejszą realizację
konstytucyjnych wolności i praw jednostki. W tym też celu wielokrotnie przedstawiałem
Panu Premierowi oraz członkom Pana gabinetu szczegółowe opracowania i raporty
przygotowywane przez wybitnych ekspertów, dotyczące różnych sfer funkcjonowania
naszego państwa. Choć propozycje te spotykały się zwykle z zainteresowaniem ze strony
adresatów, to niestety często nie podejmowano odpowiednich działań zmierzających do ich
wdrożenia. Zdarzały się też przypadki, kiedy w odpowiedzi otrzymywałem jedynie
lakoniczny komunikat potwierdzający otrzymanie uwag. Niestety, prowadzi mnie do
konstatacji, iż brak jest rzeczywistego namysłu tak nad sygnalizowanymi przeze mnie, jako
Rzecznika Praw Obywatelskich problemami, z jakimi borykają się obywatele, jak również
podejmowania prób wypracowania adekwatnych rozwiązań.
Pragnę podkreślić, że co do zasady moja współpraca z organami administracji
rządowej jest zadowalająca. Cieszy mnie również fakt, że w porównaniu do ubiegłego roku
liczba moich wystąpień pozostających bez odpowiedzi, systematycznie spada. Jednakże
muszę odnotować, że w dalszym ciągu część wystąpień nie znajduje należytej i terminowej
odpowiedzi. Stanowi to bez wątpienia naruszenie prawnego obowiązku, jaki spoczywa na
adresatach wystąpień, mogąc wywoływać wrażenie, iż niektóre problemy zgłaszane przez
obywateli, a podejmowane przez Rzecznika są ignorowane. Ośmielam się przypomnieć, że
zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, organ do których zostało
skierowane wystąpienie, obowiązany jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż
w terminie 30 dni, poinformować Rzecznika o podjętych działaniach

lub zajętym

stanowisku.
Wobec powyższego, działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca
1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.),
zwracam się do Pana Premiera z uprzejmą prośbą o spowodowanie udzielenia przez
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W załączeniu przesyłam zestawienie takich wystąpień.
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