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Oświadczenie skierowane do prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej 

Niżej podpisani senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej uważają, że wniosek grupy posłów o zbadanie 

zgodności z konstytucją przepisów dotyczących pełnienia przez rzecznika praw obywatelskich obowiąz-

ków do czasu objęcia stanowiska przez nowego rzecznika jest bezpodstawny.  

Co więcej, nadużyciem prawa jest wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie 

zgodności przepisów ustawy z konstytucją w sytuacji, w której to Sejm nie dopełnił obowiązku wskazania 

kandydatów na stanowisko rzecznika praw obywatelskich w terminie, który umożliwiłby zakończenie ka-

dencji przed upływem 5 lat. Z art. 209 ust. 1 konstytucji wynika bowiem ciążący na Sejmie obowiązek 

dokonania wyboru rzecznika praw obywatelskich w sposób, który zapewnia ciągłość sprawowania urzędu 

bez konieczności przedłużania kadencji. Obowiązek ten nie został dopełniony, a wniosek do Trybunału 

Konstytucyjnego świadczy o instrumentalnym traktowaniu Trybunału Konstytucyjnego dla bieżących ce-

lów politycznych. Tym celem politycznym jest odebranie kompetencji Senatowi, który zgodnie 

z konstytucją musi wyrazić zgodę na kandydata przedstawionego przez Sejm. Na takie degradowanie roli 

Senatu nie możemy się zgodzić. 

Niewątpliwie jedną z podstawowych zasad konstytucyjnych Rzeczypospolitej Polskiej jest zasada zacho-

wania ciągłości władzy państwowej i stabilnego funkcjonowania jej organów. Odnosi się to szczególnie do 

urzędu rzecznika praw obywatelskich jako organu, który stoi na straży wolności i praw człowieka 

i obywatela, w tym realizacji zasady ich równego traktowania. Zasada zachowania ciągłości funkcjonowania 

rzecznika praw obywatelskich i nieprzerwanej realizacji jego funkcji nakazuje przyjąć, że dotychczasowy 

rzecznik pełni swoje obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego rzecznika. Potwierdzenie wyrażo-

nej oceny znajdujemy w przepisach konstytucji odnoszących się do ciągłości funkcjonowania innych orga-

nów: prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – art. 127 konstytucji; Sejmu i Senatu – art. 98 konstytucji; Rady 

Ministrów – art. 162 ust. 3 konstytucji. Podobne rozwiązania przyjmują także ustawy regulujące ustrój 

i funkcjonowanie innych państwowych organów kontroli i ochrony prawa, w tym Najwyższej Izby Kontroli, 

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji czy Narodowego Banku Polskiego. W przywołanych przepisach prze-

wija się więc troska ustawodawcy o zachowanie ciągłości funkcjonowania i realizacji kompetencji przez kon-

stytucyjne organy państwa, podobnie jak ma to miejsce w przypadku art. 3 ust. 6 ustawy o RPO. Tak więc 

reguła przyjęta w przepisie podanym przez grupę posłów nie tylko nie jest sprzeczna z konstytucją, ale prze-

ciwnie – stanowi wypełnienie konstytucyjnych zasad i wartości. 



W związku z tym uważamy, że wniosek grupy posłów powinien zostać oceniony jako bezzasadny, 

a wszczęte za jego sprawą postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym powinno zostać umorzone. Jed-

nocześnie obawiamy się, że złożenie tego wniosku wpisuje się w niezgodną ze standardami państwa prawa 

praktykę, w której rola Trybunału Konstytucyjnego zostanie sprowadzona do zapewnienia legitymacji 

i usprawiedliwienia działań większości parlamentarnej, w tym także tych, które są fundamentalnie niezgodne 

z wartościami i standardami konstytucyjnymi. 
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