
 

 

 

Warszawa, 15 listopada 2021 

Prof. Marcin Wiącek 

Rzecznik Praw Obywatelskich 

oraz Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 

 

Szanowny Panie Rzeczniku, Szanowne Pracownice i Pracownicy Biura, 

w imieniu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska dziękujemy za wyczerpującą opinię złożoną w 
sprawie, która ma stanąć przed Trybunałem Konstytucyjnym 17 listopada 2021 roku o godzinie 12.00 
(K 1/21) z wniosku Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego. Sprawa dotyczy zgodności z Konstytucją 
niektórych przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

Jako organizacja zajmująca się ochroną prawa gwarantowanego przez art. 19 ust. 2 
Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, art. 10 ust. 1 Konwencji o ochronie 
praw człowieka i podstawowych wolności oraz art. 54 ust. 1 i 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, jesteśmy 
wdzięczni za podjęte działania. Utwierdzają nas one w przekonaniu, że Konstytucyjny organ, jakim 
jest Rzecznik Praw Obywatelskich, chroni prawa i wolności Polaków. 

Ze swojej strony pragniemy poinformować, jakie działania podejmujemy, aby zaalarmować opinię 
publiczną w tej ważnej sprawie. 

Przede wszystkim 17 listopada 2021 roku będziemy obecni przed Trybunałem od godziny 11.15, aby 
przedstawić mediom nasze argumenty, dać głos obywatelkom i obywatelom korzystającym z prawa 
do informacji i wyrazić nasze zaniepokojenie sytuacją. Nasze zgromadzenie zostało zarejestrowane 
do godziny 15.30. Mamy nadzieję, że do tego czasu rozprawa zostanie zakończona - będziemy jej 
słuchać na zewnątrz. 

Staramy się również możliwie prostym językiem przedstawiać istotę sprawy obywatelkom i 
obywatelom, wskazując na faktyczne zagrożenia. Teksty powstają na bieżąco. 

Nie zapominamy także o tym, by przekazywać aktualne informacje dotyczące wniosku I Prezes SN 
osobom korzystającym z prawa do informacji  oraz dziennikarzom pracującym zarówno w mediach 
ogólnopolskich, jak i lokalnych. 

Zdajemy sobie sprawę, jak trudne jest zapobieganie ograniczaniu praw obywateli, gdy Trybunał 
Konstytucyjny jest uzależniony od władzy wykonawczej, dlatego staramy się argumentować, 
wskazywać na nasze doświadczenia i na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w tej sprawie. A 
17 listopada chcemy być wspólnie w Trybunale i przed Trybunałem. 

Łączymy wyrazy szacunku, 

 

Szymon Osowski    Katarzyna Batko-Tołuć 
Prezes       Członkini Zarządu 
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