Budapeszt, 19 maja 2021
Do szefów Klubów Parlamentarnych w Polsce

Zarząd i Grupa ds. Rzecznictwa Forum Społeczeństwa Obywatelskiego UE-Rosja wyraża solidarność z
polskimi obywatelami i apeluje do polskich Parlamentarzystów o podjęcie kompromisowych rozmów
służących wyborowi Ombudsmana, który spełni wymogi kompetencji, bezstronności i niezależności.
Zgodnie z art. 5 polskiej Konstytucji „Rzeczpospolita Polska (…) zapewnia wolności i prawa człowieka i
obywatela”, zaś zgodnie z art. 208 ust. 1 to „Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw
człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych.”
15 kwietnia 2021 roku polski Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy ustawy o Rzeczniku Praw
Obywatelskich regulujące, iż Rzecznik sprawuje urząd do czasu wyboru następcy, są niezgodne z
Konstytucją, która stanowi, że kadencja trwa 5 lat. W świetle innych przepisów Konstytucji pozostaje
jednak pytanie, jak wobec takiego orzeczenia Państwo polskie zamierza wywiązać się z obowiązku
zapewniania wolności i praw człowieka i obywatela.
Przypominamy, że od 8 miesięcy nie został wybrany następca Adama Bodnara – Ombudsmana, który
stanowi przykład modelowego sprawowania funkcji i zyskał międzynarodowe uznanie. Polska zostaje
bez Rzecznika Praw Obywatelskich w momencie, gdy w związku z COVID-19 obywatelki i obywatele
potrzebują szczególnej ochrony ich praw.
Jedynym rozwiązaniem grożącej Polsce sytuacji braku Ombudsmana, jest wybranie nowego Rzecznika
Praw Obywatelskich w sposób zgodny z Konstytucją, czyli wybranego przez Sejm i zatwierdzonego
przez Senat. Różnice polityczne w dwóch izbach Parlamentu nie powinny być przyczyną przedłużania
kryzysu. Rekomendujemy zwrócenie uwagi na opinię Biura Instytucji Demokratycznych i Praw
Człowieka (OBWE) z 14 października 2020 roku dotyczącą międzynarodowych standardów ciągłości
działania Ombudsmanów, gdzie niezależność instytucji stawiana jest jako priorytet.
„Choć narodowe instytucje ochrony praw człowieka (w Polsce RPO) stanowią część aparatu państwa,
muszą być niezależne od władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej, co zapewnia, że są w
stanie chronić jednostki przed naruszeniami prawa człowieka, szczególnie wtedy, gdy takie naruszenia
popełniane są przez władze lub instytucje publiczne”1.
To, jak bardzo może być potrzebna niezależność Ombudsmana, pokazały liczne wizyty przedstawicieli
Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (w Polsce jest to zadanie powierzone Rzecznikowi Praw
Obywatelskich) na komisariatach, gdy policja aresztowała osoby korzystające z wolności zgromadzeń.
Społeczeństwo obywatelskie od początku proponowało niezależną kandydaturę - Zuzannę RudzińskąBluszcz, nominowaną już 10 sierpnia 2020 roku i popieraną przez 1200 organizacji społecznych.
Kilkukrotnie większość sejmowa odrzuciła społeczną kandydatkę, ignorując głos i wybór społeczności
pracującej nad najbardziej dotkliwymi problemami społecznymi w Polsce, pomagającej osobom z
chorobami rzadkimi, niepełnosprawnościami, w kryzysie bezdomności, zamieszkującym tereny
wiejskie, seniorom, mniejszościom etnicznym i seksualnym oraz wielu innym.
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OBWE Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka, Pilna nota na temat międzynarodowych norm i
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Mechanizm wyboru RPO jest zależny od większości sejmowej. Jednak nie sposób zrozumieć, dlaczego
do 29 grudnia 2020, czyli prawie przez cztery miesiące po upływie kadencji Adama Bodnara, kandydat
jej odpowiadający nie został zgłoszony. Gdy ich wreszcie zgłoszono, nie spełniali kryterium
niezależności - kluczowego dla roli Rzecznika Praw Obywatelskich -pierwszy kandydat - Piotr Wawrzyk
- był wiceministrem Spraw Zagranicznych, zaś drugi - Bartłomiej Wróblewski - posłem Prawa i
Sprawiedliwości.
Dlatego apelujemy o rozmowy pomiędzy klubami parlamentarnymi i zaproponowanie kandydatury,
która spełni kryteria kompetencji, bezstronności i niezależności. Wzywamy do zauważenia roli
społeczeństwa obywatelskiego w tych ustaleniach i zapewnienia Polsce wykwalifikowanego
Ombudsmana. W imieniu naszych polskich członków - deklarujemy, że będziemy obserwować sytuację
w najbliższych miesiącach.
Łączę wyrazy szacunku,
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***
Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Unii Europejskiej i Rosji zostało utworzone w 2011 roku jako
platforma dialogu dla organizacji społecznych z Unii Europejskiej i z Rosji. Obecnie liczy 185 członków i
zwolenników. Forum było m.in. zaangażowane w kwestię regulacji procedur wizowych, rozwijanie
aktywności obywatelskiej i rozwoju standardów dotyczących spraw społecznych, praw człowieka czy
ochrony środowiska. Zajmuje się też historią i edukacją obywatelską.

