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Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r.

o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich

(druk nr 1334)

USTAWA z dnia 15 lipca 1987 r. O RZECZNIKU PRAW OBYWATELSKICH (Dz. U. z

2001 r. Nr 14, poz. 147, z późn. zm.)

Art. 1.
1. Ustanawia się Rzecznika Praw Obywatelskich.
2. Rzecznik Praw Obywatelskich, zwany dalej "Rzecznikiem", stoi na straży wolności i

praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w
innych aktach normatywnych, w tym również na straży realizacji zasady równego
traktowania.

2a. W sprawach dzieci Rzecznik współpracuje z Rzecznikiem Praw Dziecka.
3. W sprawach o ochronę wolności i praw człowieka i obywatela Rzecznik bada, czy

wskutek działania lub zaniechania organów, organizacji i instytucji, obowiązanych do
przestrzegania i realizacji tych wolności i praw, nie nastąpiło naruszenie prawa, a także
zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej.

<4. Rzecznik wykonuje funkcje organu wizytującego do spraw zapobiegania torturom i
innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu
(krajowy mechanizm prewencji) w rozumieniu Protokołu Fakultatywnego do
Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego
lub poniżającego traktowania albo karania (Dz. U. z 2007 r. Nr 30, poz. 192).>

Art. 8.
<1.> Rzecznik podejmuje czynności przewidziane w ustawie, jeżeli poweźmie wiadomość

wskazującą na naruszenie wolności i praw człowieka i obywatela, w tym zasady równego
traktowania.

<2. Rzecznik regularnie sprawdza sposób traktowania osób pozbawionych wolności.>

Art. 13.
1. Prowadząc postępowanie, o którym mowa w art. 12 pkt 1, Rzecznik ma prawo:

1) zbadać, nawet bez uprzedzenia, każdą sprawę na miejscu,
2) żądać złożenia wyjaśnień, przedstawienia akt każdej sprawy prowadzonej przez

naczelne i centralne organy administracji państwowej, organy administracji
rządowej, organy organizacji spółdzielczych, społecznych, zawodowych i społeczno-
zawodowych oraz organy jednostek organizacyjnych posiadających osobowość
prawną, a także organy jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych
jednostek organizacyjnych,
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3) żądać przedłożenia informacji o stanie sprawy prowadzonej przez sądy, a także
prokuraturę i inne organy ścigania oraz żądać do wglądu w Biurze Rzecznika Praw
Obywatelskich akt sądowych i prokuratorskich oraz akt innych organów ścigania po
zakończeniu postępowania i zapadnięciu rozstrzygnięcia,

4) zlecać sporządzanie ekspertyz i opinii.
<1a. Podczas wykonywania zadania, o którym mowa w art. 8 ust. 2, Rzecznik ma

również prawo:
1) rejestrować dźwięk lub obraz w miejscach, w których przebywają osoby

pozbawione wolności, za zgodą osób, które będą rejestrowane,
2) odbywać spotkania z osobami pozbawionymi wolności, bez obecności innych

osób, a także z innymi osobami, co do których uzna, że mogą dostarczyć
istotnych informacji.

1b. Zarejestrowany obraz i dźwięk:
1) przechowuje się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, w pomieszczeniach

zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych, przez okres
niezbędny w danej sprawie, jednak nie dłużej niż przez 10 lat,

2) udostępnia się osobie, która została zarejestrowana, a także jej
przedstawicielowi ustawowemu lub pełnomocnikowi.>

2. W sprawach stanowiących informację niejawną o klauzuli tajności "tajne" lub "ściśle
tajne" udzielanie informacji lub umożliwianie Rzecznikowi wglądu do akt następuje na
zasadach i w trybie określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

3. Rzecznik odmawia ujawnienia nazwiska i innych danych osobowych skarżącego, w tym
także wobec organów władzy publicznej, jeżeli uzna to za niezbędne dla ochrony
wolności, praw i interesów jednostki.

Art. 17b.
Do zakresu działania Rzecznika, dotyczącego realizacji zasady równego traktowania, należy
również:

1) analizowanie, monitorowanie i wspieranie równego traktowania wszystkich osób,
2) prowadzenie niezależnych badań dotyczących dyskryminacji,
3) opracowywanie i wydawanie niezależnych sprawozdań i wydawanie zaleceń

odnośnie do problemów związanych z dyskryminacją.

<Art. 17c.
Rzecznik może przetwarzać wszelkie informacje, w tym dane osobowe, o których mowa
w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), niezbędne do realizacji swoich ustawowych
zadań.>

[Art. 21.
Wydatki związane z funkcjonowaniem Rzecznika Praw Obywatelskich pokrywane są z budżetu
centralnego.]

<Art. 21.
Wydatki związane z funkcjonowaniem Rzecznika Praw Obywatelskich pokrywane są z
budżetu państwa.>


