
                               Polski   system ochrony praw człowieka 

 

                                                                                

Prawa i obowiązki obywatelskie w Polsce 
 

1. Pojęcie wolności i praw obywatelskich i człowieka 

 Prawa człowieka- to prawa osobiste, które  przysługują każdemu człowiekowi z racji jego  człowieczeństwa, niezależnie od 

przynależności państwowej czy statusu społecznego; są  wyrazem kompromisu między jednostkami, społeczeństwem a 
 państwem. 
Prawa obywatelskie- są prawami  przysługującymi  obywatelom danego państwa. Służą ochronie ich interesów socjalnych, 
 ekonomicznych i politycznych. 
Wolności -  przysługują każdemu człowiekowi z racji jego  urodzenia, państwo nie może człowieka ich pozbawić ani 
nawet ograniczyć. Z państwem uzgadniamy formy, w jakich   z nich korzystać. 

 

2. Istota praw obywatelskich w państwie demokratycznym 
Demokratyczne państwo zapewnia swoim obywatelom szereg praw, ale także nakłada na nich pewne obowiązki. Jedne i drugie 

zapisane są w konstytucji, która jest najważniejszym aktem prawnym w danym kraju. Celem państwa jest także zapewnienie ładu 

i porządku wewnątrz państwa. My jako obywatele, przestrzegając i wypełniając obowiązki na nas nałożone, również 

przyczyniamy się do tego. W konstytucji III Rzeczypospolitej zawarte są przepisy mówiące o prawach oraz o wolnościach 

obywatela. Nie określają one jednoznacznie ich granic, na przykład nie informują nas na czym polega i gdzie się kończy wolność 

wypowiedzi. W tym przypadku, kiedy jest mowa o wolnościach gwarantowanych przez konstytucję, obowiązuje niepisana zasada, 

że to co nie jest zabronione, jest dozwolone.  Na podkreślenie zasługują: 
Art. 32 Konstytucji III Rzeczypospolitej z 1997 r. zapewnia wszystkim równość wobec prawa. Każdy z nas powinien być w ten 

sam sposób traktowany przez władze publiczne. Zakazana jest dyskryminacja w życiu politycznym, gospodarczym i społecznym. 

Konstytucja mówi o równych prawach dla kobiet i mężczyzn. 
Art. 35 porusza kwestie poszanowania i ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych. Zadaniem państwa polskiego jest 

zapewnienie osobom należącym do tych grup możliwości krzewienia swojej kultury, rozwoju własnego języka, zachowania 

obyczajów i tradycji, ale także umożliwienie uczestnictwa w życiu politycznym państwa. 

 

Inne rozumienie: 

Katalog podstawowych praw i wolności przysługuje każdemu, bez względu na płeć, rasę, religię czy miejsce zamieszkania. 

Musimy jednak pamiętać, że prawa człowieka to nie tylko prawa materialne, takie jak: prawo do życia, do nauki, wolność słowa, 

sumienia, wyznania, ale również prawa proceduralne, pozwalające jednostce domagać się realizacji praw i przestrzegania 

wolności. Bez praw proceduralnych umożliwiających nam realizację praw materialnych prawa zapisane w różnych dokumentach 

są iluzoryczne. 

Prawa człowieka 

materialne – m.in.: prawo do życia, prawo do nauki, 

wolność słowa, wolność sumienia, wolność wyznania 

proceduralne – procedury i mechanizmy, które pozwalają nam domagać 

się realizacji naszych praw i wolności 

 

Prawa człowieka regulują stosunki między jednostką a państwem, wytyczając jednocześnie granice władzy w demokratycznym 

społeczeństwie (płaszczyzna wertykalna). Coraz powszechniejszy jest pogląd, że prawa człowieka odnoszą się również do 

stosunków jednostka–jednostka (płaszczyzna horyzontalna). Przykładem mogą tu być relacje dziecko–rodzice. 

Prawa i wolności chronią najważniejsze wartości, do których zaliczyć możemy: wolność, równość i godność. 



 

    Prawo a wolność                                                               

 

 Prawo do czegoś, wolność od czegoś 

 

                                                                       PRAWA CZŁOWIEKA 

                             Prawa                               Wolności  

* Prawa (prawa pozytywne) to roszczenie dotyczące 

określonego działania państwa. Nakłada na jego 

instytucje pewne obowiązki, np. prawo do nauki, prawo 

do opieki zdrowotnej. 

* Ich istnienie i zakres są wynikiem kompromisu między 

ludźmi, społeczeństwem a państwem. 

* Wolności (prawa negatywne) to narzucony władzom zakaz ingerowania 

w niektóre sfery życia jednostki, np. wolność słowa, wyznania, opinii. 

* Przysługują każdemu człowiekowi z samej racji jego urodzenia, są 

niezbywalne i państwo nie ma możliwości nie tylko wyrażania zgody na 

ich istnienie i zakres, ale również ich ograniczenia. Korzystając z nich 

uzgadniamy z państwem tylko formy, w jakich możemy z nich korzystać, 

tak aby nie popaść w konflikt z innymi osobami korzystającymi z takich 

samych lub podobnych wolności.  

 

Relacje między prawami a obowiązkami- koncepcje: 

a/ jedność praw i obowiązków- prawa przysługują jednostce tylko wtedy, gdy wypełnia ona wobec społeczeństwa swoje 

obowiązki, wynikające z poszanowania praw i wolności innych ludzi. Takie założenia były przyjęte w polskich konstytucjach z 

okresu międzywojennego i w konstytucji PRL; 

b/ rozdział praw i obowiązków- prawa przysługujące obywatelowi są niezależne od obowiązków. Ich źródłem jest bowiem 

godność osobista, którą ma każdy człowiek i której nikt nie może człowieka pozbawić. Trudno np. wyobrazić sobie sytuację, gdy 

wolność sumienia czy słowa będzie uzależniona od płacenia podatków. Ta koncepcja obowiązuje w obecnej konstytucji RP. 

2. Cechy praw człowieka: 
3.  

Powszechnego 

(uniwersalne) 

Niezbywalne Przyrodzone Nienaruszalne 

(podstawowe) 

Niepodzielne Naturalne 

Przysługują 

wszystkim ludziom, 

bez względu na 

okoliczności 

Nie można się ich 

zrzec lub przekazać 

ich na rzecz państwa 

Są nabywane przez 

urodzenie (niekiedy 

od poczęcia) i trwają 

do śmierci 

Nie może ich 

pozbawić ani 

państwo ani 

ktokolwiek inny. 

Nie są regulowane 

przez władzę 

państwową.  

Wszystkie prawa 

posiadamy 

jednocześnie 

Istnieją niezależnie 

od ich potwierdzenia 

przez władzę 

państwową. 

 

3. Funkcje praw człowieka: 
* Chronią jednostkę przed naruszeniem jej wolności przez państwo. 

* Obligują państwo do stworzenia możliwości realizacji praw jednostki. 

* Za ich pośrednictwem państwa chronią prawa i wolności jednostki przed ich naruszeniem przez innych ludzi. 

 

4. Koncepcje praw człowieka czyli relacja prawa naturalnego do prawa pozytywnego 

Koncepcja absolutnych praw człowieka Koncepcja relatywnych praw człowieka 

Opiera się na koncepcji prawa naturalnego, nadrzędnego 

wobec prawa pozytywnego stanowionego przez państwo, 

państwu przypisuje się rolę strażnika, który chroni prawa 

jednostek. Wg tej koncepcji  prawa człowieka są: powszechne, 

niezbywalne, nienaruszalne. 

Opiera się na założeniu, że źródłem praw jest swobodna decyzja 

państwa- do niej odwołują się konstytucje z XIX w. (m .in. 

Konstytucja Królestwa Polskiego z 1815 r.), prawa przynależą 

tylko obywatelom. Prawo pozytywne ustanowione przez 

państwo może być zmienione, a zatem prawa człowieka tracą w 

tej koncepcji swój absolutny i powszechny charakter. 

 

5. Uniwersalizm praw człowieka 

Argumenty za + Argumenty przeciw - 

* Prawa człowieka wyrażają pewne wartości  i zasady moralne 

obecne we wszystkich kulturach. Dlatego obowiązują bez 

względu na to, czy władze państwowe je zaakceptowały, czy też 

nie. 

* Uznanie, że prawa człowieka są uniwersalne, pomaga chronić 

*  Zakres praw i wolności jednostki jest określany przez tradycję 

i kulturę społeczeństwa, do którego należy. 

* Prawa człowieka sformułowano dopiero na pewnym etapie 

rozwoju społeczeństw zachodnich. Wcześniej nawet najbardziej 

podstawowe z nich nie były w Europie respektowane, np. 



godność wszystkich ludzi na świecie. Jest też uzasadnieniem 

wszelkiego oporu wobec tyranii, ucisku i łamania praw 

jednostki. 

wolność osobista czy równość wobec prawa. 

* Kraje Zachodu wykorzystują koncepcję uniwersalnych praw 

człowieka do uzyskania kontroli nad resztą świata. 

 

Przykłady praw  i wolności w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. 

 

Prawa, wolności  i obowiązki w Konstytucji RP 

Generacja I Prawa i wolności 

osobiste 
 prawo do życia i ochrona życia 

 zakaz poddawania eksperymentom naukowym bez zgody osoby zainteresowanej 

 zakaz (wolność od) stosowania tortur, kar cielesnych i okrutnego traktowania 

 nietykalność i wolność osobista, ograniczenie wolności tylko na mocy decyzji sądu 

 prawo do sprawiedliwego i jawnego procesu 

 prawo do ochrony prawnej życia prywatnego 

 prawo rodziców do wychowania dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami 

 prawo do wolności oraz ochrony tajemnicy komunikowania się 

 prawo do nienaruszalności mieszkania 

 wolność poruszania się po terytorium RP, prawo wyjazdu za granicę oraz wyboru miejsca 

zamieszkania 

 wolność sumienia i religii 

 prawo do wolności poglądów oraz do pozyskiwania i rozpowszechniania informacji 

Prawa i wolności   

polityczne 
 prawo do organizowania pokojowych zgromadzeń oraz uczestnictwa w nich 

 wolność zrzeszania się 

 wolność zrzeszania się w związkach zawodowych, organizacjach społeczno-politycznych 

 prawo do uczestnictwa w referendum czy prawo wyboru (prezydenta, posłów, senatorów 

oraz przedstawicieli do organów władzy samorządowej) 

 prawo do składania wniosków, petycji oraz skarg 

 dostęp do służby publicznej 

 prawo do informacji o działalności organów państwowych i samorządowych 

Generacja II Prawa 

ekonomiczne, 
kulturalne i 

socjalne 

 prawo do posiadania własności oraz prawo do dziedziczenia 

 wolność wyboru zawodu i miejsca pracy 

 prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy 

 prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy spowodowanej 

chorobą, inwalidztwem czy podeszłym wiekiem 

 prawo do ochrony zdrowia 

 prawo do nauki, która do 18. roku życia jest obowiązkowa, a w szkołach publicznych 

bezpłatna 

 ochrona praw dziecka 

 wolność twórczości artystycznej i badań naukowych oraz korzystania z dóbr kultury 

Obowiązki obywatelskie- 
 

konstytucyjnie ustalone 

nakazy, kierowane do 

obywateli danego kraju 

 wierność  Rzeczypospolitej i troska o wspólne dobro narodu i społeczeństwa 

 przestrzeganie prawa RP 

 ponoszenie ciężarów i świadczeń na rzecz państwa (np. płacenie podatków) 

 obrona Ojczyzny i służba wojskowa 

 dbałość o stan naturalnego środowiska, a także ponoszenie odpowiedzialności za jego 

zagrożenie i niszczenie. 

 

 

Konstytucyjne obowiązki obywatelskie- rozwinięcie 

 

Obowiązek  Zapis w Konstytucji RP Rozwinięcie 

Wierność RP- 

 art. 82 
Obowiązkiem obywatela polskiego jest 

wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

troska o dobro wspólne. 

Podstawowy obowiązek każdego obywatela. Za jego 

naruszenie grożą wysokie kary, przewidziane w kodeksie 

karnym (np. za zamach stanu,  za zdradę dyplomatyczną, 

szpiegostwo) 

Przestrzeganie prawa- 

 art. 83 
Każdy ma obowiązek przestrzegania 

prawa Rzeczypospolitej Polskiej. 
Podstawowy obowiązek wynikający  z istnienia organizacji 

państwowej i społecznej. 

Ponoszenie świadczeń 

publicznych- 

art. 84 

Każdy jest obowiązany do ponoszenia 

ciężarów i świadczeń publicznych, w tym 

podatków, określonych w ustawie. 

Dzięki środkowo finansowym wpłacanym do budżetu przez 

obywateli  państwo  może realizować swoje zadania. 

Obrona ojczyzny- Obowiązkiem obywatela polskiego jest Obejmuje zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Możliwości 



art. 85 ust. 1 obrona Ojczyzny. zamiany służby wojskowej na służbę zastępczą (ze względów 

religijnych lub moralnych) reguluje ustawa. 

Dbałość o środowisko- 

 art. 86 
Każdy jest obowiązany do dbałości o stan 

środowiska i ponosi odpowiedzialność za 

spowodowane przez siebie jego 

pogorszenie. Zasady tej 

odpowiedzialności określa ustawa. 

Obywatele powinni dbać o środowisko i ponosić konsekwencje 

swoich negatywnych działań w tym zakresie. W celu ochrony 

środowiska Konstytucja RP dopuszcza możliwość  

ograniczenia praw i wolności jednostki. 

 

 ŚRODKI   I    INSTYTUCJE ochrony praw i wolności obywatelskich 

Warunki ograniczenia praw i wolności 

 

Mówi o tym art.31 ust. 3 Konstytucji RP: 

o ograniczeniu korzystania z wolności i praw można zdecydować: 

 tylko w ustawie, 

 wtedy, gdy wymagają tego  bezpieczeństwo,  porządek publiczny, ochrona środowiska, zdrowia , moralności publicznej 

lub wolności i praw innych osób, 

 wyłącznie w zakresie, w jakim nie narusza to istoty wolności i praw.  

 

Trybunał Konstytucyjny sformułował jeszcze dwa warunki: 

 niezbędność wprowadzanych ograniczeń, 

 proporcjonalność ograniczeń do zamierzonych skutków (np. w celu ochrony środowiska nie można wprowadzić 

całkowitego i bezterminowego zakazu wchodzenia obywateli do lasu). 

 

ŚODKI OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA W POLSCE służące ochronie praw i wolności gwarantowanych konstytucyjnie 

(art. 77-81 Konstytucji RP): 

 prawo do wynagrodzenia szkody wyrządzonej przez organ władzy publicznej (art.77 ust 1), 

 zapewnienie możliwości dochodzenia swych praw w sądzie (art. 77ust.2), 

 prawo zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w I instancji (art. 78), 

 prawo zwrócenia się do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem przeciwko naruszeniu wolności lub praw przez 

organy władzy publicznej (art. 80), 

 prawo wniesienia do Trybunału Konstytucyjnego skargi w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu 

prawnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł o wolnościach lub prawach danej osoby 

określonych w Konstytucji RP. Skarga konstytucyjna umożliwia jednostce (po wyczerpaniu nor 

 

INSTYTUCJE służące ochronie praw i wolności gwarantowanych konstytucyjnie : 

 

I. Trybunał Konstytucyjny wg Konstytucji RP  
 

1. Kilka faktów o TK 

W   Polsce  TK funkcjonuje od 1985 r.                                    

Skład:  

- 15 sędziów wybieranych na 9-letnią kadencję przez sejm, 

- Prezes i wiceprezes wybierani są przez Prezydenta RP spośród dwóch kandydatów przedstawionych na każde stanowisko przez 

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału. 

 

Sędziowie Trybunału są niezawiśli  

Obecny Prezes Trybunału Konstytucyjnego - Julia Przyłębska,  mianowana przez prezydenta Andrzeja Dudę 

 

 

 

 



2. Czym się zajmuje się Trybunał Konstytucyjny? 
   Trybunał orzeka o zgodności aktów prawnych z konstytucją i o ich legalności, a dokładniej: 

* o zgodności ustaw i umów międzynarodowych z konstytucją, 

* o zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, 

* o zgodności przepisów wydawanych przez centralne organy władzy z konstytucją, umowami międzynarodowymi i ustawami, 

* w sprawach skarg konstytucyjnych, 

* w sprawach sporów kompetencyjnych między organami państwa, 

* o zgodności z konstytucją celów i  działalności partii politycznych. 

 

3. Skarga konstytucyjna 

Gwarantuje ją  Konstytucja RP- art. 79 ust.1: 

Każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, ma prawo, na zasadach określonych w ustawie, wnieść 

skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie 

którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub prawach albo o jego obowiązkach 

określonych w Konstytucji. 

 

Zasady złożenia skargi: 
 

 Każdy (zarówno obywatel jak i cudzoziemiec, osoba fizyczna lub prawna) może zaskarżyć do Trybunału 

Konstytucyjnego przepis prawa, który narusza jego konstytucyjne wolności i prawa, na podstawie którego sąd wydał 

wyrok. 

 Skarga chroni prawa człowieka i obywatela przed ich uszczupleniem lub zniweczeniem w wyniku stosowania 

przepisów niektórych aktów normatywnych (m.in. ustaw) , które mogą być niezgodne z Konstytucją RP (nawet, jeśli 

zostały prawidłowo uchwalone). 

Uwaga!!  Przedmiotem skargi nie mogą być  przepisy prawa miejscowego (zgodnie  ze stanowiskiem samego TK i w 

związku z art. 188 Konstytucji RP) 

 Ze skargą można wystąpić dopiero po wyczerpaniu drogi prawnej. 

 Czas na wniesienie skargi to trzy miesiące od otrzymania prawomocnego wyroku sądu. 

 Przymus adwokacko-radcowski- adwokat lub radca prawny nadaje skardze bieg, chyba że skarżącym jest sędzia, 

prokurator, profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych. 

 W skardze należy wskazać, który akt prawny lub przepis jest niezgodny z Konstytucją oraz jakie konstytucyjne prawo 

zostało naruszone. Należy do niej dołączyć dokumenty i inne dowody  potwierdzające stwierdzenia skarżącego. 

 Skargę należy złożyć w 5 egzemplarzach. 

  

 

!!!      Jeżeli TK uzna, że wskazany w skardze przepis jest niezgodny z Konstytucją, skarżący może wystąpić  z wnioskiem 

do sądu  lub organu administracji publicznej o wznowienie postępowania czyli o ponowne rozpatrzenie sprawy 

(zgodnie z opublikowanym orzeczeniem TK). Wynika to z tego, że TK nie przejmuje kompetencji sądów powszechnych, 

pozostaje tzw. sądem nad prawem, czyli sprawdza i orzeka, czy budzące wątpliwości regulacje  zaburzają konstytucyjny 

porządek. 

 

 

Skuteczna skarga konstytucyjna 

Dzięki skargom konstytucyjnym obywatele RP mogą spowodować zmianę norm ustawowych, które naruszają ich podstawowe 

prawa.  

Przykład: 

Skarga konstytucyjna (sygn.. akt SK 61/13) złożona w 2013 r. i rozpatrzona przez TK w 2014 r. 

Skarżąca Osoba prywatna- pani Elżbieta 

Rodzaj i nazwa  

bronionego prawa 

Konstytucyjne prawo obywatelskie- prawo do zabezpieczenia społecznego 

Wzorzec kontroli  

(konstytucyjna  

podstawa skargi) 

Art. 67 ust .1 w związku z art. 32 ust.1 Konstytucji RP 

Przepis kwestionowany  

przez skarżącą 

Art. 70 ust.3 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1440, 1717 i 1734) 

Treść kwestionowanego 

 przepisu 

„Małżonka rozwiedziona lub wdowa, która do dnia śmierci męża nie pozostawała z nim we 

wspólności małżeńskiej, ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli oprócz spełnienia warunków 

określonych w ust. 1 lub 2 miała w dniu śmierci męża prawo do alimentów z jego strony 

ustalone wyrokiem lub ugodą sądową”. 

Opis sytuacji  W 2007 r. pani Elżbieta uległa wypadkowi podczas pracy. Jedynym jej źródłem 

utrzymania stała się przyznana renta. W tym samym roku jej mąż przeszedł na 

emeryturę. 

 W 2008 r. doszło do rozwodu małżonków. W wyroku sąd orzekł wyłączną winę męża, 

ale nie rozstrzygnął w sprawie przynależnych pani Elżbiecie alimentów (środków na 

utrzymanie) od byłego małżonka. 



 Po rozwodzie żyjąca w niedostatku pani Elżbieta zwróciła się do byłego męża o środki 

na utrzymanie, które on zaczął jej dobrowolnie przekazywać. W tej sytuacji kobieta 

nie zwracała się do sądu o ustanowienie alimentów w osobnym wyroku lub w ramach 

ugody. 

 W 2011 r. zmarł były mąż pani Elżbiety. W związku z tym rencistka wystąpiła do ZUS 

o przyznanie jej renty rodzinnej po zmarłym. 

  W 2012 r. ZUS odmówił pani Elżbiecie prawa do renty rodzinnej. Decyzję tę 

uzasadniono tym, że prawo do alimentów od byłego męża nie zostało formalnie 

ustalone- ani w wyroku sadu, a ni w ugodzie. 

 W 2012 r. odwołanie pani Elżbiety od decyzji ZUS oddalił właściwy sąd okręgowy, a 

w 2013 r. jej apelację odrzucił sąd apelacyjny. 

Rozstrzygnięcie TK  

(sentencja wyroku) 

Kwestionowany przepis jest niezgodny z Konstytucją RP „w zakresie, w jakim uprawnienie 

małżonki rozwiedzionej do uzyskania renty rodzinnej (przepis ten) uzależnia od wymogu 

posiadania w dniu śmierci męża prawa do alimentów z jego strony, ustalonych wyrokiem lub 

ugodą sądową”. 

Wybrane tezy  

z uzasadnienia wyroku 
 Obowiązek alimentacyjny między rozwiedzionymi małżonkami, (…) tak samo jak 

obowiązek alimentacyjny między członkami rodzinny, może być realizowany 

dobrowolnie, bez potrzeby występowania na drogę sądową. (…) Wyrok alimentacyjny 

jedynie potwierdza ten obowiązek oraz go konkretyzuje”. 

 (…) zróżnicowanie w zakresie prawa do renty rodzinnej przysługującej małżonkom 

rozwiedzionym jest nieracjonalne, nieproporcjonalne oraz nieuzasadnione w świetle 

norm, zasad i wartości konstytucyjnych:. 

Data publikacji wyroku TK 26 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 683) 

 

 Komentarz: W wyniku przedstawionej skargi przestała obowiązywać (w zakresie w skazanym w wyroku TK) regulacja 

wprowadzona ponad 50 lat temu. Jej niekonstytucyjność polegała na tym, że odbierała niektórym rozwiedzionym kobietom prawo 

do renty rodzinnej po byłym mężu. Oznaczało to, że część obywatelek była bezzasadnie nierówno traktowana przez państwo, 

przez co nie miała możliwości skorzystania z konstytucyjnego prawa. 

 

II. Rzecznik Praw Obywatelskich- podstawa prawna jego działalności 
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rzecznik-i-biuro 

 

 

 
1. RPO- kilka faktów 

 "Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w 

innych aktach normatywnych".  Artykuł 208 Konstytucji RP z 1997 r. 

 

 Pierwszym państwem, które powołało do życia urząd RPO była Szwecja w roku 1809. 

 Rzecznika Praw Obywatelskich ustanowiono w Polsce w 1987 r. 

 Powołuje go na 5 lat sejm za zgodą senatu. 

 Jest niezależny od organów państwa, odpowiada tylko przed sejmem. 

 RPO ma 4 biura: Warszawa, Katowice, Gdańsk, Wrocław 

 

2. RPO- podstawa prawna jego działalności 
 Konstytucja RP (art. 208-212), 
 Ustawa o RPO z 15.lipca 1987 ze zmianami 

 USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego 

traktowania, 

 Protokół Fakultatywny do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub 

poniżającego traktowania albo karania z dnia 18 grudnia 2002 r. 
 

3. Rzecznicy Praw Obywatelskich w Polsce: 
Ewa Łętowska (1987-1992) 

Tadeusz Zieliński (1992-1996) 

Adam Zieliński (1996-2000) 

Andrzej Zoll (2000-2005)(faktycznie do 2006) 

Janusz Kochanowski (od 2006- 2010) 

 Irena Lipowicz (2010- 2015) 

Adam  Bodnar  (2015-2021 ). 

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rzecznik-i-biuro


Marcin Wiącek (2021- nadal) 

  

 
 

Posiada 3 zastępców: aktualnie Stanisław Trociuk, Hanna Machińska, Maciej Taborowski 

 Jego zespół to niespełna 300 osób.  

Pełnomocnikiem terenowym RPO we Wrocławiu jest  (woj. dolnośląskie, lubuskie,opolskie):  

Katarzyna Sobańska- Laskowska 

 
 

4. Działalność RPO 

 A. Czym zajmuje się Rzecznik Praw Obywatelskich? 
Stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela, w tym realizacji zasady równego traktowania. Bada, czy na skutek 

działania lub zaniechania organów władzy publicznej nie nastąpiło naruszenie prawa, zasad współżycia i  

sprawiedliwości społecznej oraz czy nie doszło do aktów dyskryminacji. Monitoruje wdrażanie Konwencji ONZ o 

prawach osób niepełnosprawnych. 

 

B. Kto może zwrócić się  o pomoc do RPO? 
Przyjmuje skargi i interweniuje w przypadku naruszeń praw i wolności obywateli polskich i cudzoziemców (jeśli znajdują się 

pod władzą RP), a także grup obywateli lub organizacji przez władzę publiczną (sądy, publiczną służbę zdrowia, szkoły i  

uczelnie, policję, urząd gminy itd.) 

 

   C.   Rzecznik podejmuje działania  z własnej inicjatywy ( z urzędu). 
Takie sprawy są podejmowane na podstawie wiadomości pozyskiwanych z publikacji prasowych, radiowych i telewizyjnych. 

Podejmuje je również w związku z otrzymywanymi informacjami o wypadkach nadzwyczajnych i z przeprowadzanymi 

prewencyjnymi wizytacjami w zakładach karnych, szpitalach psychiatrycznych, jednostkach wojskowych, itp. 

 

  D.  Rzecznik podejmuje działania na wniosek (potocznie nazywany skargą):  

 Obywateli, 

 organizacji obywateli, 

 organizacji samorządowych. 

 

Rzecznik Praw Obywatelskich prowadzi działalność przede wszystkim na podstawie wpływających do niego wniosków, 

będących jednym z konstytucyjnych środków ochrony wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej. 

Wniosek jest wolny od opłat i nie wymaga szczególnej formy.  

 

Rozpatruje każdy wniosek, ale nie musi podjąć dalszego działania.  

 

  Podejmując działania, prowadzi je sam lub zwraca się do właściwego organu.  

 

5. Rzecznik Praw Obywatelskich wg Konstytucji RP 
 

Art. 208. 1. Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz 

w innych aktach normatywnych. 

 2. Zakres i sposób działania Rzecznika Praw Obywatelskich określa ustawa. 

Art. 209. 1. Rzecznik Praw Obywatelskich jest powoływany przez Sejm za zgodą Senatu na 5 lat. 



2. Rzecznik Praw Obywatelskich nie może zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska profesora szkoły wyższej, ani 

wykonywać  innych zajęć zawodowych. 

3. Rzecznik Praw Obywatelskich nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego   ani prowadzić działalności 

publicznej   nie  dającej się pogodzić z godnością jego urzędu. 

Art. 210. Rzecznik Praw Obywatelskich jest w swojej działalności niezawisły, niezależny od innych organów państwowych i 

odpowiada jedynie  przed Sejmem na zasadach określonych w ustawie. 

Art. 211. Rzecznik Praw Obywatelskich nie może być bez uprzedniej zgody Sejmu pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani 

pozbawiony wolności. Rzecznik Praw Obywatelskich nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na 

gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O 

zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego. 

Art. 212. Rzecznik Praw Obywatelskich corocznie informuje Sejm i Senat o swojej działalności oraz o stanie przestrzegania 

wolności i praw człowieka i obywatela. 

 

6. Formy działania RPO…  

SPRAWDZANIE. Wykonując swoje konstytucyjne obowiązki Rzecznik bada, czy na skutek działania  lub zaniechania 

organów, organizacji lub instytucji, obowiązanych do przestrzegania i realizacji wolności i praw człowieka i obywatela, nie 

nastąpiło naruszenie prawa, a także zasad współżycia społecznego i sprawiedliwości społecznej. 

WYSTĄPIENIA. Rzecznik kieruje również do właściwych organów wystąpienia problemowe wówczas, gdy rozpatrywane 

sprawy indywidualne wskazywały na utrwalającą się po stronie organów i instytucji praktykę stosowania prawa w sposób, który 

narusza prawa lub wolności, a także wówczas, gdy rozpoznawane przez Rzecznika sprawy wskazywały, iż źródłem naruszeń 

praw jednostki nie jest wadliwe stosowanie prawa, lecz wadliwość samego prawa. 

WNIOSEK RZECZNIKA DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO. Rzecznik może również zastosować środek o 

charakterze procesowym w postaci wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności aktów normatywnych z 

przepisami wyższego rzędu lub Konstytucją lub przystąpić do postępowania przed Trybunałem wszczętego w wyniku złożenia 

skargi konstytucyjnej. 

PYTANIA PRAWNE DO SĄDU NAJWYŻSZEGO. Rzecznik podejmuje działania, których celem jest zapewnienie 

jednolitości orzecznictwa sądowego. W związku z ujawnionymi rozbieżnościami w orzecznictwie sądów powszechnych może 

skierować pytania prawne do rozstrzygnięcia przez powiększone składy Sądu Najwyższego. 

SKARGI KASACYJNE. Rzecznik może również wnosić skargi kasacyjne od prawomocnych orzeczeń sądów niższych 

instancji do Sądu Najwyższego stawiając w nich zarzut naruszenia przepisów proceduralnych lub przepisów prawa 

materialnego, którego bezpośrednim skutkiem było naruszenie praw jednostki. 

Ponadto Rzecznik ma prawo wnosić: skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego, skargi do wojewódzkich sądów 

administracyjnych, przystępować do postępowań przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. 

 

…. czyli zakres możliwości RPO - podsumowanie 

                                                                 Rzecznik Praw Obywatelskich… 

…musi: …może: … nie może: 

 sprawdzać, czy organy i inne 

instytucje publiczne naruszają 

prawa człowieka i obywatela oraz 

zasady współżycia i 

sprawiedliwości społecznej; 

 odpowiedzieć na wszystkie 

poprawnie zgłoszone do niego 

wnioski (nawet, jeśli zadecyduje, 

że nie podejmie dalszych działań 

w danej sprawie); 

 składać Sejmowi RP coroczny 

raport o stanie przestrzegania w 

Polsce praw i wolności człowieka i 

obywatela oraz na temat własnej 

działalności; 

 współpracować z innymi 

organami, których zadaniem jest 

ochrona praw człowieka (m.in. z 

Rzecznikiem Praw Dziecka, 

Rzecznikiem Praw Pacjenta) 

 zbadać i wyjaśnić dana 

sprawę samodzielnie, 

przekazać ją właściwym 

organom lub instytucjom 

albo zadecydować o 

niepodjęciu żadnych 

działań; 

 sprawdzać uzyskane 

informacje oraz zwracać się 

do innych organów o 

udzielenie wyjaśnień lub 

zbadanie danej sprawy 

(m.in. może zwrócić się do 

Sejmu RP, aby ten zlecił 

NIK kontrolę); 

 uczestniczyć-w różnych 

rolach- w postępowaniach 

prawnych, w tym w 

procesach przed sądami i 

TK (np. zażądać wszczęcia 

postępowania w sprawie 

cywilnej); 

 wystąpić do TK o zbadanie 

konstytucyjności przepisów; 

 zaapelować do właściwych 

organów o wydanie 

przepisów lub ich zmianę, 

tak aby umożliwiały one 

ochronę praw. 

 zająć się sprawą, jeśli brak 

dowodów, że doszło do 

naruszenia praw lub 

wolności; 

 wydać rozstrzygnięcia w 

danej sprawie zamiast 

uprawnionego co do tego 

organu publicznego; 

 zająć się sprawą, w której 

nie wypowiedziały się 

dotychczas właściwe 

urzędy i instytucje lub w 

której danej osobie 

przysługują jeszcze  inne 

środki odwoławcze; 

 rozpatrywać toczących się 

między obywatelami 

sporów, którymi powinny 

zająć się sądy; 

 wszcząć postępowania, jeśli 

upłynął termin na 

rozpatrzenie danej sprawy; 

 udzielić komukolwiek 

wsparcia materialnego; 

 włączyć się do sporu 

dotyczącego interesów 

konkretnych grup, np. 

podwyżek dla 

pracowników. 



 

7. Sprawy RPO 

* Specjalne przepisy powierzają Rzecznikowi Praw Obywatelskich: realizację zasady równego traktowania (Ustawa z dnia 3 

grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania) i przeciwdziałanie 

torturom i okrutnemu traktowaniu w więzieniach i innych miejscach pozbawienia wolności (obowiązek powierzony 18 

stycznia 2008 r. nowelizacją ustawy o RPO – zapisany jest on w art. 1.1.4). Rzecznik jest też niezależną instytucją 

monitorującą  wdrażanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych  

Rodzaje spraw: 
-     równe traktowanie: osoby pozbawione wolności, osoby z niepełnosprawnością, 

- sprawy szkoły, edukacji i uczniów, 

- dzieci, rodziców, rodzin, wychowania, 

- alimentów, 

- spraw studenckich, 

- dziennikarzy, mediów i wolności słowa, 

- służba zdrowia, 

- postępowanie sądowe, w którym bierze udział RPO, 

- bioetyka, 

- sprawy pracownicze, 

- sprawy lokatorów, 

- migranci, 

- bezdomni  i inne 

 

 

Należy wiedzieć, że Rzecznik: 

-  nie rozpatruje skarg i wniosków anonimowych, 

-  nie zastępuje administracji publicznej lub wymiaru sprawiedliwości w załatwianiu sprawy co do jej istoty (rozstrzygnięcia) 

należącej do ich kompetencji, 

-  nie podejmuje sprawy, w której nie wypowiedziały się jeszcze właściwe urzędy i instytucje, 

-  nie zajmuje się problemem, gdy np. sprawę rozpatrzono odmownie, a osoba, której sprawa dotyczy nie wykorzystała drogi 

odwoławczej (np. obywatel nie odwołał się od wyroku I instancji do sądu II instancji), 

-  nie rozpatruje sporów między obywatelami, które podlegają rozpoznaniu przez sądy. 

 

8.Wniosek (skarga)  i petycje do RPO- zasady 

 

Wniosek do RPO (potocznie nazywany skargą)- zasady jego złożenia: 

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/zlozenie-wniosku-do-rzecznika-praw-obywatelskich 

1. Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić 

- każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa 

- każdy, kto uważa, że jest nierówno traktowany z powodu tego, kim jest 

- osoba pozbawiona wolności, żeby poskarżyć się na nieludzkie traktowanie 

2. Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich jest bezpłatny. 

3. Wniosek  może być przekazany  w wybrany sposób (forma):  

- osobiście ( w 4 biurach i miastach, gdzie są pełnione dyżury),  

- pisemnie na adres (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77,00-090 Warszawa), 

-  przez internet : 

*(na formularzu oline)- link: https://www.rpo.gov.pl/wniosek/index.php?formularz=dla_wnioskodawcy 

* na adres email: biurorzecznika@brpo.gov.pl 

*przez ePUAP – Elektroniczna Skrzynka Podawcza     

4. Wniosek powinien zawierać niezbędne do sprawnego rozpatrzenia sprawy elementy: 

- imię i nazwisko osoby składającej wniosek 

- adres 

- opis 

- dokumenty. 

Zgromadzone dane posłużą do zarejestrowania i rozpoznania spraw, w tym podjęcia działań oraz udzielenia odpowiedzi.  

Do złożenia wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich nie jest wymagane pełnomocnictwo (informacja dla adwokatów i radców 

prawnych). 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rpo.gov.pl/wniosek/index.php?formularz=dla_wnioskodawcy
mailto:biurorzecznika@brpo.gov.pl


Do RPO można składać także petycje 

1. Petycja może dotyczyć: 

- zmiany przepisów prawa, 

- podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego 

lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego 

- przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Rzecznika Praw Obywatelskich. W 

przypadku braku właściwości Rzecznika, petycję przesyła się do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji. 

2. Petycja powinna zawierać: 

- oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję a także jego miejsce zamieszkania albo siedziby i adres korespondencyjny. 

- W przypadku kiedy podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie, miejsce 

zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję 

- oznaczenie adresata petycji 

- wskazanie przedmiotu petycji 

3. Formy złożenia petycji (tak samo jak wniosek) 

- osobiście 

-pisemnie 

 

 

 

III. Rzecznik Praw Dziecka 

 "Nie ten rząd jest najlepszy, który najlepiej stoi na straży życia i własności, ale ten, który najskuteczniej broni 

społeczeństwa"/Mark Twain/  

  RPD od 2018 r. – nadal (koniec kadencji w 2023 r.) 

 

1. Historia powołania RPD 
Pierwszym państwem, które powołało RPD była Norwegia w 1981 r. 

 

W dniu 20.XI.1989 r. została uchwalona przez ONZ  Konwencja o Prawach Dziecka, którą Polska ratyfikowała w 1991 r. 

 

Koniecznym zatem stało się powołanie tego urzędu, o czym mówi art. 72 ust. 4 Konstytucji RP: Ustawa określa kompetencje i 

sposób powoływania Rzecznika Praw Dziecka. 
  

Następnie została uchwalona Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka. 

 

2. RPD- podstawa prawna 

- Konstytucja RP, 

- USTAWA z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka 

3.  Rzecznicy Praw Dziecka od 2000 r., czyli od powołania tego urzędu: 
* Od 1.01.2000- 8.06.2000- urząd nieobsadzony 

 

 



 

 

4. Kategorie rozpatrywanych spraw: 

Uzyskanie pomocy finansowej (uzyskanie renty, alimentów, mieszkania, zabezpieczenia socjalnego), 

Kwestie oświatowe ( likwidacja placówek oświatowych, zbiorowe prośby o dowóz dzieci do szkół,  indywidualne skargi na 

niewłaściwe traktowanie uczniów przez nauczycieli, przemoc w szkole czy placówkach opiekuńczo- wychowawczych), 

Służba zdrowia (pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji, specjalistycznego sprzęty, zwolnienie rodziców z opłat za pobyt w 

szpitalu z dzieckiem), 

Przestrzeganie wyroków wydanych przez sąd rodzinny (utrudnione kontakty z dzieckiem, ograniczenie władzy rodzicielskiej, 

uprowadzenie dziecka za granicę przez jednego z rodziców). 

 

5. W czym pomoże Rzecznik Praw Dziecka?  
Zajmuje się ochroną: 

• prawa do życia,  

• prawa do ochrony zdrowia,  

• prawa do wychowania w rodzinie, 

• prawa do nauki,  

• przed przemocą, okrucieństwem,                                   

• przed wyzyskiem, 

• przed demoralizacją i złym traktowaniem. 

 

6. RPD: 

Rzecznik wykonując swoje uprawnienia, kieruje się zasadami zawartymi w:   *Konstytucji RP,  

          *Konwencji o Prawach Dziecka (ONZ 1989). 

         * ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka,  

w tym zwłaszcza: 
- zasadą dobra dziecka, 

- wszystkie działania podejmowane są w najlepiej pojętym interesie dziecka, 

- zasadą równości, 

- troską o ochronę praw każdego dziecka, 

- zasadą poszanowania odpowiedzialności, praw i obowiązków obojga rodziców za rozwój i wychowanie dziecka. 

 

7. Rzecznik podejmuje działania: 

 przewidziane w ustawie z własnej inicjatywy, biorąc pod uwagę napływające do niego informacje wskazujące na 

naruszenie praw lub dobra dziecka, 

 zajmuje się przypadkami indywidualnymi, jeśli nie zostały one wcześniej rozwiązane we właściwy sposób mimo, że 

wykorzystano dostępne możliwości prawne, 

 interweniuje także na wniosek. 

 Rzecznik nie zastępuje wyspecjalizowanych służb, instytucji i stowarzyszeń zajmujących się ochroną dziecka, lecz interweniuje 

w sytuacji, kiedy dotychczasowe procedury okazały się nieskuteczne bądź ich zaniechano. 

 

W wyniku nowelizacji ustawy o RPD wzmocniła się jego pozycja. Może on:  

* wszczynać postępowania w sprawach administracyjnych i cywilnych, 

* brać udział w procesach na prawach przysługujących prokuratorowi, 

* zgłaszać wnioski o ukaranie w postępowaniach o wykroczenia,  

* zaskarżać decyzje administracyjne,  

* uczestniczyć w procesach przed Trybunałem Konstytucyjnym,  

* występować do Sądu Najwyższego o interpretację przepisów. 

 

7. Adresatami działań Rzecznika są: 

 wszystkie organy władzy publicznej (między innymi: Sejm, Prezydent RP, Rada Ministrów, sądy),  

 samorządy terytorialne, 

 instytucje rządowe i organizacje pozarządowe, do których Rzecznik może zwrócić się o: 

* złożenie wyjaśnień i udzielenie niezbędnych informacji, a także o udostępnienie akt i dokumentów, w tym zawierających dane 

osobowe, 

* podjęcie przez nie działań na rzecz dziecka, zgodnie z zakresem ich kompetencji, przedstawiając oceny i wnioski zmierzające 

do zapewnienia skutecznej ochrony praw i dobra dziecka, 

* wystąpienie z inicjatywą ustawodawczą bądź o wydanie lub zmianą innych aktów prawnych. 

 

8. Obowiązek RPD: 

coroczne przedstawienie Sejmowi i Senatowi informacji o swoich działaniach oraz uwag o stanie przestrzegania praw 

dziecka w Polsce. Ponieważ informacja ta jest podawana do wiadomości publicznej, stanowi doskonałą możliwość 

podjęcia ogólnonarodowej dyskusji nad stanem przestrzegania praw dziecka w Polsce. 

 

UWAGA! Oprócz wymienionych Rzeczników, mamy również w Polsce Rzecznika Praw Konsumenta, Rzecznika Praw Pacjenta, 

Rzecznika Finansowego, Rzecznika Praw Ucznia.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


