LO II – WOS 14. 06. 2020 r.
Temat: Rzecznik Praw Obywatelskich.
Notatka:
1. Rzecznik Praw Obywatelskich jest jednoosobowym organem państwowym
utworzonym 1 I 1988 r., wzorowanym przede wszystkim na krajach skandynawskich.
2. Działalność Rzecznika reguluje Konstytucja RP i ustawa o Rzeczniku Praw
Obywatelskich.
3. Rzecznikiem może być obywatel polski wyróżniający się wiedzą prawniczą,
doświadczeniem zawodowym oraz wysokim autorytetem moralnym i wrażliwością
społeczną. Rzecznik nie może być członkiem partii politycznej, wykonywać innych
zajęć zawodowych poza pełnieniem stanowiska profesora szkoły wyższej.
4. Rzecznika powołuje Sejm bezwzględną większością głosów za zgodą Senatu na
wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów.
5. Kadencja Rzecznika trwa 5 lat, ta sama osoba nie może być rzecznikiem więcej niż
przez dwie kadencje.
6. Sejm odwołuje Rzecznika większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy
ustawowej liczby posłów (zrzekł się wykonywania obowiązków, jest trwale niezdolny
do wykonywania obowiązków na skutek choroby, sprzeniewierzył się złożonemu
ślubowaniu, złożył nieprawdziwe oświadczenie lustracyjne).
7. Rzecznik w swojej działalności jest niezależny i niezawisły od innych organów
państwowych i odpowiada tylko przed sejmem. Nie może być bez zgody Sejmu
pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności (aresztowany,
zatrzymany).
8. Zgodnie z art. 208 Konstytucji RP: „Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży
wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych
aktach normatywnych”.
9. Rzecznik podejmuje stosowne czynności jeśli stwierdzi, iż organ państwa albo
organizacja zobowiązane do przestrzegania wolności człowieka i obywatela naruszają
prawo oraz zasady współżycia i sprawiedliwości społecznej.
10. Zgodnie z Konstytucją każdy ma prawo wystąpienia do Rzecznika z wnioskiem o
pomoc w ochronie swoich praw i wolności naruszonych przez organy władzy
publicznej. Wniosek można złożyć ustnie lub w formie pisemnej i jest on bezpłatny.
11. Rzecznik jest obowiązany rozpatrzyć każdy wniosek, ale może odmówić podjęcia
działania w konkretnej sprawie. Odmawiając interwencji musi poinformować
skarżącego o powodach swojej decyzji. Podejmując sprawę Rzecznik może
samodzielnie ją prowadzić lub zwrócić się do właściwych organów o zbadanie
sprawy.
12. Rzecznik może kierować wnioski do Trybunału Konstytucyjnego, skargi kasacyjne
do Sądu
Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wnieść skargę
nadzwyczajną do Sądu Najwyższego, żądać wszczęcia postępowania karnego,
wytaczać powództwa w postępowaniu cywilnym.

Temat: Rzecznik Praw Dziecka.
Notatka:
1. Rzecznik Praw Dziecka jest konstytucyjnym jednoosobowym organem władzy
państwowej po raz pierwszy powołanym w 2000 r.
2. Rzecznik jest powoływany na pięcioletnią kadencję uchwałą Sejmu, która wymaga
zatwierdzenia przez Senat. Kandydata może zgłosić marszałek Sejmu, marszałek
Senatu, co najmniej 35 posłów lub co najmniej 15 senatorów.
3. Rzecznik składa corocznie informację Sejmowi i Senatowi o swojej działalności
i uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka w Polsce.
4. Rzecznik stoi na straży praw dziecka określonych w Konstytucji RP, Konwencji
o prawach dziecka i innych przepisach prawnych, z poszanowaniem
odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców.
 Podejmuje działania mające na celu zapewnienie dziecku pełnego
i harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem jego godności i podmiotowości.
 Strzeże prawa do życia i ochrony zdrowia, prawa do nauki, prawa do
wychowania w rodzinie, prawa do godziwych warunków socjalnych.
 Podejmuje działania zmierzające do ochrony dziecka przed przemocą,
okrucieństwem,
złym traktowaniem, wyzyskiem, demoralizacją,
zaniedbaniem.
 Otacza szczególną troską i pomocą dzieci niepełnosprawne.
 Organizuje różne kampanie społeczne, które mają zwrócić uwagę na problemy
dotyczące najmłodszych. (Powiedzmy Stop szkolnej agresji lub Bicie, czas
z tym skończyć).
 Rzecznik kieruje się dobrem dziecka oraz bierze pod uwagę, iż naturalnym
środowiskiem jego rozwoju jest rodzina.
 Zwraca się do właściwych organów, w tym do Rzecznika Praw
Obywatelskich, o podjęcie właściwych działań w zakresie ochrony praw
dziecka.
5. Rzecznik może uczestniczyć w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym i
składać skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego.

