W dniu 21 grudnia 2007 r. na ręce Pana Premiera skierowałem wystąpienie
dotyczące podpisanego w dniu 13 grudnia 2007 r. w Lizbonie Traktatu Reformującego Unię
Europejską (tzw. traktatu lizbońskiego). Doceniając znaczenie podejmowanych zobowiązań
międzynarodowych zwróciłem uwagę na potrzebę przeprowadzenia merytorycznej debaty
(akcji informacyjnej) wyjaśniającej społeczeństwu znaczenie kluczowych postanowień tego
traktatu, która powinna poprzedzać wyrażenie zgody - w trybie określonym w uchwale
Sejmu - na jego ratyfikację. Sugerowałem przy tym, aby rozważyć czy zgoda na ratyfikację
traktatu powinna być wyrażona w ustawie, czy też raczej uchwalona w referendum
ogólnokrajowym. Wskazałem również szereg przesłanek, które mogłyby stanowić
uzasadnienie wyboru tej drugiej formuły. Uwagi te w tym zakresie pozostają nadal aktualne.
Jednocześnie pragnę podkreślić, że jako Rzecznik Praw Obywatelskich wciąż
otrzymuję skargi i protesty obywateli, którzy oczekują włączenia ich w proces decydowania
o podstawowych dla państwa sprawach. Pomijanie milczeniem takich wypowiedzi,
kierowanych do różnych organów publicznych i wyrażanych na różnych forach, pogłębia
poczucie ignorowania zdania tzw. „zwykłych obywateli" przez władze państwowe i braku
wpływu na fundamentalne dla Kraju sprawy. Nie przyczynia się to niestety do budowania
niskiego w Polsce, i niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania wspólnoty, zaufania do
władz publicznych.
Uprzejmie informuję, że pragnąc pozyskać wiedzę, na ile kierowane do Rzecznika
Praw Obywatelskich skargi stanowią odzwierciedlenie postaw i oczekiwań społecznych,
zleciłem zrealizowanie stosownego badania opinii publicznej. Jego wyniki, które mam
nadzieję poznać w pierwszej dekadzie marca 2008 r., przedstawią, jaki odsetek obywateli
wyraża zainteresowanie kwestią traktatu lizbońskiego, a w szczególności odnośnie do trybu
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wyrażenia zgody na jego ratyfikację oraz, która z możliwych formuł wyrażenia zgody
wydaje się bardziej uzasadniona - referendum czy uchwalona przez parlament ustawa.
Liczę, że przedstawione uwagi i informacje okażą się pomocne i będą brane pod
uwagę w dalszych czynnościach mających na celu ratyfikację traktatu lizbońskiego.
Uprzejmie informuję, że wystąpienie w niniejszej sprawie skierowałem także do
Marszałka Sejmu, Pana Bronisława Komorowskiego.

