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Wyrok TK z dnia 
19 października 2010 r. 
(K 35/09 OTK ZU 
z 2010 r. nr 8A, poz. 77)

„[…] niezależność odnosi się 
do urzędu, niezawisłość zaś – 
do piastującej ów urząd osoby 
[…]. Innymi słowy niezależność 
cechuje Rzecznika Praw Oby‑
watelskich jako organ państwa, 
niezawisłość winna zaś być 
przymiotem »substratu osobo‑
wego« tego organu. Sama nie‑
zależność od innych organów 
państwa oznacza zakaz two‑
rzenia pomiędzy Rzecznikiem 
a innymi organami więzi struk‑
turalnych i  funkcjonalnych, 
które mogłyby prowadzić do 
zależności Rzecznika od tych 
organów”.

„[…] Rzecznik Praw Oby‑
watelskich nie jest w żadnym 
wypadku jednostką organiza‑
cyjnie podległą Sejmowi, ani 
jego Marszałkowi (skoro Sejm 
nie stoi na pozycji nadrzędnej 
wobec Rzecznika, to tym bar‑
dziej na pozycji takiej nie stoi 
organ wewnętrzny Sejmu – 
Marszałek). Jest on […] nieza‑
wisłym i niezależnym organem 
państwa, pozostającym poza 
trójpodziałem władzy. Skoro 
zaś pomiędzy Sejmem (i  jego 

Marszałkiem) a  Rzecznikiem 
nie istnieje stosunek podle‑
głości, to nie sposób uznać za 
zgodną z Konstytucją sytuacji, 
w której akt prawa wewnętrz‑
nego – a takim jest zarządze‑
nie – działa »na zewnątrz«, 
obowiązując »inny podmiot« – 
organ niepozostający w owym 
stosunku podległości. Innymi 
słowy – brak organizacyjnej 
podległości wyklucza możli‑
wość wydawania przez organ 
Sejmu aktów prawa wewnętrz‑
nie obowiązującego, mających 
wiązać Rzecznika”.

W wyniku kontroli zainicjowa‑
nej przez Rzecznika Praw Obywa‑
telskich Trybunał Konstytucyjny 
orzekł, że art. 20 ust. 2 ustawy 
z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczni‑
ku Praw Obywatelskich (Dz.U. 
z  2001  r. Nr  14, poz.  147 oraz 
z 2007 r. Nr 25, poz.  162) w za‑
kresie, w jakim upoważnia Mar‑
szałka Sejmu do nadania statutu 
Biuru Rzecznika Praw Obywa‑
telskich, jest niezgodny z art. 93 
ust. 1 i ust. 2 zdanie drugie oraz 
z art. 210 Konstytucji Rzeczypo‑
spolitej Polskiej. Rozstrzygnął 
również, że przedmiotowy prze‑
pis, w  wyżej wymienionym za‑
kresie, traci moc obowiązującą 
z upływem dwunastu miesięcy od 

dnia ogłoszenia wyroku w Dzien‑
niku Ustaw Rzeczypospolitej 
Polskiej. Ponadto, ustalając, że 
zastrzeżenia uczestników postę‑
powania wzbudza tylko drugi 
człon kwestionowanego przepisu, 
określający podmiot upoważnio‑
ny do nadawania statutu Biuru 
Rzecznika oraz stwierdzając, że 
nie zostały przedstawione żadne 
argumenty, które pozwoliłyby 
sądzić, że konstytucyjnopraw‑
ne wątpliwości wnioskodawcy 
budzi unormowanie, zgodnie 
z którym „zadania i organizację 
Biura określa statut”, Trybunał 
Konstytucyjny postanowił w tym 
zakresie umorzyć postępowanie 
ze względu na niedopuszczalność 
i zbędność wydania wyroku.

Wnioskodawca wystąpił o zba‑
danie zgodności z  Konstytucją 
RP art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 
15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw 
Obywatelskich (Dz.U. z  2001  r. 
Nr 14, poz. 147 ze zm.; dalej: usta‑
wa), stanowiącego, że „zadania 
i organizację Biura określa statut, 
który nadaje Marszałek Sejmu na 
wniosek Rzecznika”. Jako wzorce 
kontroli wskazane zostały art. 93 
ust. 1 i 2 oraz art. 210 Konstytucji – 
przepisy dotyczące źródeł prawa 
oraz niezawisłości i niezależno‑
ści Rzecznika od innych organów 
państwowych.

Krzysztof Kozłowski

Przegląd orzecznictwa –  
prawo konstytucyjne
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Trybunał Konstytucyjny przy‑
pomniał, że art. 210 Konstytucji 
stanowi, iż „Rzecznik Praw Oby‑
watelskich jest w swojej działal‑
ności niezawisły, niezależny od 
innych organów państwowych 
i odpowiada jedynie przed Sej‑
mem, na zasadach określonych 
w ustawie”. Tym samym Konsty‑
tucja przesądza o niezawisłości 
i niezależności Rzecznika – jako 
organu ochrony prawa ( jak uj‑
muje to tytuł rozdziału IX Kon‑
stytucji) – od innych organów 
państwowych, stanowiąc ponad‑
to, że odpowiada on tylko przed 
Sejmem, na zasadach określonych 
w ustawie. Jest więc Rzecznik in‑
stytucjonalnie ulokowany poza 
trójpodziałem władzy, choć ist‑
nieją więzi łączące go z Sejmem. 
Ograniczenie to nie dotyczy wy‑
padków dopuszczanych przez 
samą Konstytucję lub ustanowio‑
nych w ustawach, ale w zgodzie 
z  zasadami konstytucyjnymi. 
Niezależność od innych organów 
oznacza, że żaden z nich nie może 
Rzecznikowi niczego nakazać ani 
też zakazać czegokolwiek, co mie‑
ści się w zakresie jego konstytu‑
cyjnych zadań i określonych usta‑
wą kompetencji.

Przytoczono również treść 
art. 93 Konstytucji, stanowiące‑
go, że „uchwały Rady Ministrów 
oraz zarządzenia Prezesa Rady 
Ministrów i ministrów mają cha‑
rakter wewnętrzny i obowiązują 
tylko jednostki organizacyjnie 
podległe organowi wydającemu 
te akty” (ust. 1), ponadto zaś, że 
„zarządzenia są wydawane tylko 
na podstawie ustawy [i] nie mogą 
one stanowić podstawy decyzji 
wobec obywateli, osób prawnych 

oraz innych podmiotów” (ust. 2). 
Wskazano przy tym, że przepis 
ten normuje kwestię aktów pra‑
wa wewnętrznego, zwanych też 
w doktrynie „aktami wewnętrz‑
nie obowiązującymi” albo „akta‑
mi kierownictwa wewnętrznego” 
i stanowiących przeciwieństwo 
(czy może raczej – uzupełnienie) 
aktów prawa powszechnie obo‑
wiązującego (erga omnes). Konsty‑
tucja wymienia jedynie uchwały 
Rady Ministrów oraz zarządzenia 
Prezesa Rady Ministrów i zarzą‑
dzenia ministrów, przesądzając 
o  ich wyłącznie wewnętrznym 
charakterze i związaniu nimi tyl‑
ko i wyłącznie jednostek „organi‑
zacyjnie podległych” organowi 
wydającemu akt. Wymogiem, 
od spełnienia którego zależy 
dopuszczalność wydania takie‑
go aktu, jest istnienie podstawy 
ustawowej, a postanowienia aktu 
nie mogą stanowić podstawy 
decyzji wobec podmiotów indy‑
widualnych (np. obywateli, osób 
prawnych); zarówno uchwały, jak 
i zarządzenia podlegają też kon‑
troli co do zgodności z prawem 
powszechnie obowiązującym.

Z  konstytucyjnej regulacji – 
dopuszczalności adresowania 
aktów prawa wewnętrznego tyl‑
ko do „jednostek organizacyjnie 
podległych” – wynika, że prze‑
słanką wydania takiego aktu jest 
istnienie stosunku organizacyjnej 
podległości. Powołując się na swo‑
je wcześniejsze orzecznictwo (wy‑
rok TK z 1 grudnia 1998 r., K 21/98, 
OTK ZU z 1998 r. nr 7, poz. 116), 
Trybunał przypomniał, że nie‑
zależnie od faktu, iż w  art.  93 
Konstytucji rodzajowo wskazane 
są jedynie uchwały Rady Mini‑

strów oraz zarządzenia Prezesa 
Rady Ministrów i  poszczegól‑
nych ministrów, wszystkie akty 
prawa wewnętrznie obowiązu‑
jącego muszą odpowiadać wy‑
mogom w tym przepisie ujętym. 
Artykuł 93 Konstytucji „stanowi 
bowiem nie tylko podstawę do 
wydawania uchwał przez Radę 
Ministrów oraz zarządzeń przez 
premiera i ministrów, ale też trak‑
towany być musi jako ustanawia‑
jący ogólny – i bezwzględnie wią‑
żący – model aktu o charakterze 
wewnętrznym”.

Trybunał Konstytucyjny usta‑
lił następujące modelowe cechy 
takiego aktu: może on obowiązy‑
wać tylko jednostki organizacyj‑
ne podległe organowi wydające‑
mu ten akt (art. 93 ust. 1), może 
być wydany tylko na podstawie 
ustawy (art. 93 ust. 2), podlega 
kontroli co do jego zgodności 
z  powszechnie obowiązującym 
prawem (art. 93 ust. 3), nie może 
też stanowić podstawy decyzji 
wobec obywateli, osób prawnych 
oraz innych podmiotów (art. 93 
ust. 2), ponieważ w żadnym wy‑
padku nie może wiązać podmio‑
tów, które nie są podległe organo‑
wi wydającemu taki akt.

Przy wołując ponownie wy‑
rok wydany w  sprawie o  sygn. 
K 21/98, Trybunał przypomniał, 
że „punktem wyjścia dla okre‑
ślenia kompetencji organu pań‑
stwowego do wydawania aktów 
o charakterze wewnętrznym musi 
być wskazanie, czy można mówić 
o podległości podmiotów (orga‑
nów), które mają być adresatami 
takich aktów”, a tym samym nie 
ma konstytucyjnych przeszkód, 
by Sejm (albo jego Marszałek) 
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otrzymał ustawową kompetencję 
nadawania statutu Najwyższej 
Izbie Kontroli, która  – zgodnie 
z  art.  202 ust.  2 Konstytucji – 
„podlega” Sejmowi. Powołując się 
zaś na pogląd wyrażony w wyro‑
ku z 28 czerwca 2000 r. (K 25/99, 
OTK ZU z 2000 r. nr 5, poz. 141) 
Trybunał Konstytucyjny stwier‑
dził, że podległość to „więź ustro‑
jowo‑prawna, w której podmioty 
organizacyjnie nadrzędne mogą 
ingerować w przedmiotowo i kon‑
stytucyjnie określonym zakresie, 
w działania podmiotów podpo‑
rządkowanych w  każdej fazie 
i w zakresie, za pomocą dowolnie 
dobranych dla danej sytuacji środ‑
ków”. Tym samym „kryterium 
»organizacyjnej podległości«, 
od spełnienia którego zależy do‑
puszczalność stanowienia aktów 
prawa wewnętrznego, należy ro‑
zumieć szerzej niż »hierarchiczne 
podporządkowanie« w znaczeniu 
przyjętym w prawie administra‑
cyjnym”. Z powyższego jasno wy‑
nika, że warunkiem sine qua non 
konstytucyjnej dopuszczalności 
wydania aktu prawa wewnętrz‑
nego jest istnienie stosunku orga‑
nizacyjnej podległości pomiędzy 
wydającym akt a jego adresatem.

Sąd konstytucyjny przypo‑
mniał, że Rzecznik Praw Obywa‑
telskich – organ ochrony prawa – 
jest niezależnym i niezawisłym 
organem państwa. Niemniej jed‑
nak Konstytucja i ustawa o RPO 
przewidują istnienie prawnych 
zależności między nim i  Sej‑
mem Rzeczypospolitej Polskiej. 
Rzecznik jest bowiem powoły‑
wany przez Sejm za zgodą Sena‑
tu (art. 209 ust.  1 Konstytucji), 
składa przed Sejmem ślubowanie 

(art. 4 ustawy), ma obowiązek co‑
rocznego informowania obu izb 
parlamentu o swojej działalności 
oraz o stanie przestrzegania wol‑
ności i praw człowieka i obywa‑
tela (art. 212 Konstytucji), może 
też przedkładać parlamentowi 
określone sprawy wynikające 
z jego działalności (art. 19 ust. 3 
ustawy), a także odpowiada przed 
Sejmem „na zasadach określonych 
w ustawie” (art. 210 Konstytucji). 
Zarazem Sejm wyraża zgodę na 
pociągnięcie Rzecznika do od‑
powiedzialności karnej i na po‑
zbawienie go wolności (art. 211 
Konstytucji). Zgodnie z ustawą 
Sejm, w określonych okoliczno‑
ściach, może odwołać Rzecznika 
przed upływem kadencji (art. 7 
ustawy), wyraża też zgodę na 
ustanowienie pełnomocników 
terenowych Rzecznika (art. 22), 
natomiast Marszałek powołu‑
je – na wniosek Rzecznika – jego 
zastępców (art. 20 ust. 3 ustawy). 
Mimo powyższych niewątpli‑
wych związków nie sposób jed‑
nak, na podstawie którejkolwiek 
regulacji, domniemywać jakie‑
gokolwiek konstytucyjnego pod‑
porządkowania Rzecznika Praw 
Obywatelskich Sejmowi. Żadna 
z wymienionych wyżej więzi nie 
uzasadnia odnajdywania w tych 
regulacjach elementów zwierzch‑
nictwa Sejmu nad Rzecznikiem.

Wypełnianie konstytucyjnego 
obowiązku Rzecznika – stania 
na straży wolności i praw czło‑
wieka i  obywatela określonych 
w Konstytucji oraz w innych ak‑
tach normatywnych – umożliwia 
Biuro, czyli wykwalifikowany 
aparat urzędniczy i administra‑
cyjno‑obsługowy. Biuro – organ 

pomocniczy Rzecznika – zapew‑
nia organizacyjne i administracyj‑
ne warunki jego pracy, wykonując 
na jego rzecz wszelkie niezbędne 
czynności o charakterze zarów‑
no merytorycznym (np. anali‑
tycznym), jak i  administracyj‑
no‑technicznym. Biuro stanowi 
profesjonalny urzędniczy aparat 
pracy Rzecznika, pozbawiony sa‑
moistności prawnej i ustrojowej, 
a więc trzeba je uznać za podmiot 
zależny, usytuowany przy konsty‑
tucyjnym organie państwa, któ‑
rego zadaniem jest zapewnienie 
wieloaspektowej „obsługi” Rzecz‑
nika w zakresie wykonywanych 
przezeń obowiązków.

Trybunał Konstytucyjny stwier‑
dził zatem, że nadanie statutu 
Biuru RPO ma znaczenie nie tylko 
dla samego Biura – pozbawione‑
go wszak samoistności prawnej 
i ustrojowej – ale bezpośrednio 
rzutuje na sytuację Rzecznika, 
organu państwa odpowiedzial‑
nego za ochronę konstytucyjnych 
praw i wolności człowieka i oby‑
watela. Można przyjąć, że żaden 
organ państwa, a więc również 
Rzecznik, nie mógłby właściwie 
wypełniać konstytucyjnych obo‑
wiązków, będąc pozbawionym 
fachowego zaplecza. Na należyte 
wykonywanie tych obowiązków 
zasadniczy wpływ ma nie tylko 
istnienie, ale i odpowiednia orga‑
nizacja owego zaplecza. Innymi 
słowy, determinowany postano‑
wieniami statutu kształt organi‑
zacyjny Biura ma realny wpływ na 
sprawność działania Rzecznika.

Trybunał Konstytucyjny, uzna‑
jąc zaskarżony przepis za niezgod‑
ny z art. 210 Konstytucji, przypo‑
mniał, że przywołany przepis 
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ustaw y zasadniczej statuuje 
expressis verbis zasady niezawisło‑
ści i niezależności Rzecznika i nie 
można się w nim doszukiwać pod‑
staw twierdzenia o jakiejkolwiek 
podległości Rzecznika względem 
Sejmu. Niezależność Rzecznika 
ma zasadnicze znaczenie ustrojo‑
we, wszakże w codziennej prakty‑
ce jego funkcjonowania musi być 
rozpatrywana głównie w aspekcie 
organizacyjnym i funkcjonalnym. 
Skoro Rzecznik jest organem nie‑
zależnym, a na należyte wyko‑
nywanie przezeń obowiązków 
zasadniczy wpływ ma istnienie 
i właściwa organizacja fachowe‑
go zaplecza, to uznać trzeba, że 
to właśnie sam Rzecznik winien 
dysponować szeroką swobodą 
ukształtowania struktury oraz 
trybu pracy podległego mu apa‑
ratu urzędniczego. Konstytucyj‑
nie zadekretowana niezależność 
Rzecznika zakazuje ustawodaw‑
cy ustanawiania takich więzów 
strukturalnych i funkcjonalnych, 
które mogłyby uzależnić Rzeczni‑
ka od innych organów władzy pu‑
blicznej. „Ustrojodawca – orzekł 
Trybunał – nie przyznał Sejmowi 
(a więc – tym bardziej – jego Mar‑
szałkowi) pozycji władczej i nie 
założył istnienia stosunku pod‑

ległości pomiędzy Rzecznikiem 
a Sejmem”.

W świetle powyższych ustaleń 
Trybunał Konstytucyjny uznał, 
że niezgodność art.  20 ust.  2 
ustawy z art. 93 ust. 1 i 2 zdanie 
drugie Konstytucji również jest 
niewątpliwa. W  tym względzie 
stwierdzono, że Rzecznik Praw 
Obywatelskich nie jest w żadnym 
wypadku jednostką organizacyj‑
nie podległą Sejmowi ani jego 
Marszałkowi. Jest on niezawisłym 
i niezależnym organem państwa, 
pozostającym poza trójpodzia‑
łem władzy. Skoro zaś pomiędzy 
Sejmem (i  jego Marszałkiem) 
a  Rzecznikiem nie istnieje sto‑
sunek podległości, to nie sposób 
uznać za zgodną z  Konstytucją 
sytuacji, w której akt prawa we‑
wnętrznego – a takim jest zarzą‑
dzenie – działa „na zewnątrz”, 
obowiązując „inny podmiot” – 
organ niepozostający w  owym 
stosunku podległości. Innymi 
słowy – brak organizacyjnej pod‑
ległości wyklucza możliwość wy‑
dawania przez organ Sejmu aktów 
prawa wewnętrznie obowiązują‑
cego, mających wiązać Rzecznika.

Odnosząc się do zdania wnio‑
skodawcy, że upoważnienie za‑
warte w art. 20 ust. 2 ustawy jest 

wadliwe również dlatego, że nie 
wskazuje formy aktu prawnego, 
którym miałby być nadawany 
Biuru statut, co godzić ma w po‑
stanowienia art. 93 ust. 2 zdanie 
pierwsze Konstytucji, Trybunał 
Konstytucyjny zwrócił uwagę na 
szczególną odmienność syste‑
mu aktów prawa wewnętrznego 
w relacji z systemem aktów prawa 
powszechnie obowiązującego. Ten 
pierwszy system cechuje bowiem 
otwartość zarówno podmiotowa 
(w zakresie podmiotów upoważ‑
nionych do ich wydawania), jak 
i formalna (w zakresie form praw‑
nych, w których mogą być one sta‑
nowione). Rezultatem czynności 
prawodawczych podmiotu mo‑
nokratycznego jest – zwyczajo‑
wo – zarządzenie (gdy rezultatem 
takich czynności organów kole‑
gialnych są uchwały), przy czym 
słowo to jest zarówno określe‑
niem rodzaju danego aktu praw‑
nego, jak i elementem jego nazwy 
własnej. W tych okolicznościach 
trudno wyobrazić sobie – inną niż 
„zarządzenie” – formę działania 
Marszałka w  zakresie nadania 
Biuru statutu, co – mimo braku 
stosownego postanowienia w kwe‑
stionowanym przepisie – utarło się 
w długoletniej już praktyce. 
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