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rySzard gromadzki: mówi pan, że jest goto-
wy wyrzec się polityki. czy to możliwe w polskich 
realiach, że rzecznik praw obywatelskich może być 
rzeczywiście apolityczny? 

Bartłomiej WróBleWSki: Tak, to możliwe. 
A pytanie, które pan stawia, nie dotyczy 
wyłącznie Polski, ale może być postawione 
szerzej: Czy w ogóle powinno być możliwe, 
żeby parlamentarzysta został sędzią sądu 
konstytucyjnego, szefem instytucji kon-
trolnej typu NIK czy ombudsmanem? I jak 
świat długi i szeroki, politycy obejmują 
takie stanowiska. I tak jest też w Polsce od 
ponad 30 lat. Tym, co przemawia za takim 
rozwiązaniem, jest doświadczenie w życiu 
publicznym. Chociaż decydujące powinny 
oczywiście być kompetencje i zdolność 
do zachowania niezależności. W ostatnich 
latach w polityce pokazałem, że jestem 
osobą niezależnie myślącą i szczególnie 
– co tu ważne – uwrażliwioną na sprawę 
wolności i praw jednostki, zarówno tych 
konserwatywnych, jak i klasycznych 
wolności liberalnych. Z jednej strony prawa 
do życia, prawa rodziców i rodziny oraz 
wolności religijnej, a z drugiej – prawa wła-
sności, wolności działalności gospodarczej 
czy prawa do prywatności.

jak w takim razie te priorytety pogodzić 
z ofertą, którą pan przedstawił, żeby jednym 
z pana zastępców była osoba reprezentująca inny 
światopogląd, inną opcję polityczną? czy to nie 
sparaliżuje urzędu rpo?  
Nie widzę takiego zagrożenia. Rzecznik 

jest jeden. Ale ofertę traktuję poważnie, 
bo tylko wtedy możemy przełamać pat 
z wyborem następcy obecnego rzecznika. 
Zamierzam jej też dotrzymać. Pochodzę 
z Poznania, dziś miasta liberalnego. Moje 
środowisko szkolne, studenckie, zawo-
dowe zawsze było zróżnicowane. Mam 
doświadczenie we współpracy z ludźmi 
o innych poglądach. Ewentualne kolizje 
światopoglądowe są także mało prawdo-
podobne ze względu na moje przekonanie 
dotyczące charakteru instytucji RPO. 
Rzecznik nie działa w obszarze polityki 
i ideologii, to sfera kompetencji parlamen-
tu. Dla niego wyznacznikiem są wyłącznie 
konstytucja i ustawy. Gwarantuję, że jeśli 
zostanę rzecznikiem, nie będzie żadnej 

rewolucji, żadnych eksperymentów 
ideologicznych. Takimi sprawami, jeśli już, 
zajmują się politycy.

czy ma pan jakiś standard, jeżeli przyjrzeć się 
historii tego urzędu w polsce, pewien wzorzec 
rzecznika praw obywatelskich, który w ciągu 
ostatnich 30 lat sprawował tę funkcję?
Z kilku powodów szczególnie bliską 

mi osobą jest śp. dr Janusz Kochanow-
ski. Był osadzony w bliskiej mi tradycji 
prawno-naturalnej. Rozumiał, że prawo 
nie może funkcjonować bez odniesienia 
do sprawiedliwości. Wiedział – co nie 
jest powszechne na polskiej prawicy – że 
jeśli chcemy z sukcesem prowadzić spory 
cywilizacyjne, to musimy odwoływać 
się do idei praw człowieka i bronić ich 
klasycznego odczytania. Inaczej wygrają 
koncepcje progresywne, a idea praw 
człowieka będzie wyłączną domeną 
środowisk liberalno-lewicowych. Kiedy 
mówimy o rzecznikach, nie można 
nie wspomnieć o prof. Andrzeju Zollu 
i jego dorobku z zakresu ochrony życia 
w Polsce, a szerzej – w sferze zagadnień 
bioetycznych. Ale uczciwie mówiąc, każdy 
z rzeczników, nawet jeśli był wybrany 
przez większość lewicową i nawet jeśli 
w niektórych aspektach możemy się z nim 
nie zgadzać, miał swój udział w budowa-
niu tej instytucji.

Wiele symptomów wskazuje na to, że czas, 
w którym przyjdzie panu – jeżeli ten wybór zostanie 
potwierdzony przez Senat – sprawować swój urząd, 
będzie okresem kumulującego się sporu o granice 
ochrony życia. to spór, który bardzo mocno wy-
brzmiewa nie tylko w polskiej przestrzeni publicznej. 
czy jest pan gotowy zaangażować się w projekty 
prawne, które zwiększają zakres ochrony życia?
Dzięki orzeczeniom TK z lat 1997 i 2020 

mamy w Polsce wysoki standard ochrony 
życia, jeden z najwyższych w Europie i na 
całym Zachodzie. Natomiast rzeczywiście 
musimy być gotowi, że spory kulturowe 
będą się w kolejnych latach w naszym kra-
ju nasilać. Nie chodzi tylko o dyskusje na 
temat prawa do życia, lecz także o kwestie 
praw rodziny, rodziców do wychowania 
dzieci zgodnie z własnymi przekonania-
mi czy wolności religijnej. Środowiska 

z Bartłomiejem Wróblewskim, posłem piS,  
kandydatem na rzecznika praw obywatelskich (wybranym już 
na rPo przez Sejm, ale niepotwierdzonym jeszcze przez Senat) 
rozmawia Ryszard Gromadzki
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radykalne wykorzystują każdą okazję 
do podsycania sporów cywilizacyjnych, 
a na płaszczyźnie prawnej do ograniczenia 
tradycyjnie pojmowanych wolności i prawa 
człowieka. Rzecznik wobec takich działań 
nie może pozostać bierny, jak miało to 
miejsce np. w sytuacji ostatnich ataków na 
kościoły. Musi bronić tych wolności, które 
są bardzo mocno zakorzenione w naszej 
kulturze. Bronić ich oczywiście nie tylko ze 
względu na fakt ich zakorzenienia, lecz tak-
że dlatego, że to jego obowiązek. Jak stano-
wi art. 208 konstytucji, RPO stoi na straży 
konstytucyjnych wolności i praw. Nie ma tu 
więc mowy o postawie pasywnej.

jaki jest pański pogląd na sprawę wypowiedze-
nia przez polskę konwencji stambulskiej? 
Jest dość powszechna zgoda co do dekla-

rowanego celu konwencji. Nikt nie akcep-
tuje przemocy domowej. Pod kierunkiem 
ministra Zbigniewa Ziobry przygotowano 
bardzo restrykcyjne przepisy, które chronią 
słabszych domowników, w szczególności 
kobiety i dzieci. Natomiast kontrowersje 
budzą elementy ideologiczne w konwen-
cji. Z jednej strony, np. kwestia wiązania 
przemocy ze stereotypami religijnymi, 
a nieuwzględnianie jej realnie najczęst-
szych przyczyn, jakimi są uzależnienia 
od alkoholu czy narkotyków. Z drugiej 
strony, użyta w konwencji terminologia 
progresywnej lewicy. Te elementy ideolo-
giczne wywołują kontrowersje właściwie 
w całej Europie. Dlatego w niektórych 
krajach, w szczególności w naszej części 
kontynentu, ta umowa nie została przyjęta. 
Natomiast tam, gdzie została, też przez 
niemałą część społeczeństwa jest odrzuca-
na. Obecnie na wniosek premiera Mateusza 
Morawieckiego konstytucyjność konwencji 
bada Trybunał Konstytucyjny. Chyba naj-
lepszym rozwiązaniem byłoby jej zastą-
pienie międzynarodową konwencją praw 
rodziny, o czym od kilku już lat mówi Marek 
Jurek. Mielibyśmy wtedy bardzo skuteczne 
przepisy antyprzemocowe, a jednocześnie 
szeroką ochronę praw rodziny i rodziców. 
Byłoby to rozwiązanie konkretyzujące 
najbardziej podstawowe prawa człowieka, 
a jednocześnie pozbawione silnego ideolo-
gicznego ładunku, a tym samym niewzbu-
dzające takich kontrowersji. 

 
kryzys związany z koronawirusem unaocznił 

nam, z jak poważnym zagrożeniem wolności 
słowa mamy do czynienia. to zagrożenie, które 
znajduje szczególnie spektakularny wyraz, m.in. 
w mediach społecznościowych. czy wobec cenzury 
i ideologicznego dyktatu ze strony operatorów 

globalnych mediów społecznościowych rzecznik 
praw obywatelskich w takim kraju jak polska może 
skutecznie przeciwdziałać brutalnej ingerencji w na-
szą podstawową swobodę, jaką jest wolność słowa? 
za pomocą jakich instrumentów może to robić? 
Rzeczywiście, mamy brutalną ingeren-

cję w wolność słowa. I – co może nawet 
nieco paradoksalne – to nie liberałowie, 
a konserwatyści stoją w pierwszym 
szeregu w obronie tej klasycznej liberalnej 
wolności. Musimy zrobić wszystko, żeby za-
chować wolność słowa, której konsekwen-
cją jest pluralizm w przestrzeni publicznej. 
Sprzeciwiać się różnorodnym próbom ich 
ograniczenia. Coraz popularniejsze są pro-
pozycje tzw. mowy nienawiści, które mimo 
szlachetnych uzasadnień w praktyce mogą 
służyć eliminowaniu oponentów politycz-
nych. Trzeba oczywiście przeciwstawić 
się także praktycznym ograniczeniom, 
np. w postaci monopoli medialnych czy 
internetowych, które realnie wpływają na 
swobodę debaty publicznej. Rzecznik Praw 
Obywatelskich ma możliwość i obowiązek, 
widzę w tym także swoje zadanie, aby 
współpracować z władzami państwowymi, 
a także z władzami międzynarodowymi 
i europejskimi w celu stworzenia takich 
regulacji, które uniemożliwią funkcjonowa-
nie cenzury w Internecie.

 
czy nie widzi pan zagrożenia w systemie, który 

niektórzy określają jako reżim sanitarny, opartym 
na wykorzystywaniu w sposób niekonstytucyjny 
narzędzi prawnych? chodzi o wprowadzanie 
regulacji poprzez rozporządzenia, które w istotny 
sposób ograniczają nasze swobody obywatelskie. 
czy zamierza pan występować – w wypadku 
wyboru na urząd rzecznika praw obywatelskich – 
z działaniami, które uporządkują sytuację w tym 
obszarze? obecny „epidemiczny stan prawny” budzi 
zasadnicze wątpliwości ze strony wielu prawników. 
to znajduje później wyraz w położeniu obywate-
li ukaranych za nieprzestrzeganie różnego rodzaju 
restrykcji, którzy później odwołują się do sądów. 
Po zakończeniu pandemii trzeba 

przemyśleć obowiązujące przepisy 
ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych wśród ludzi. 
Przypomnę, że była to ustawa, która 

została stworzona przez Platformę 
Obywatelską i Polskie Stronnictwo 
Ludowe w 2008 r. Została przyjęta 
w drodze szerokiego konsensusu 
politycznego. Z tego, co mi wiadomo, 
nigdy jako taka nie była kwestionowana 
przez kolejnych Rzeczników Praw 
Obywatelskich. Nie zakładam niczyjej 
złej woli, ale po roku doświadczeń 
widzimy, że pozakonstytucyjne stany 
nadzwyczajne budzą w praktyce 
liczne wątpliwości. Uczciwie dodam, 
że przestrzegałbym przed swoistym 
populizmem, aby oczekiwać 
natychmiastowych zmian. Nie zmienia 
się bowiem koni w trakcie przeprawy 
przez rwącą rzekę. Niemniej jeśli zostanę 
Rzecznikiem, to nie będę zwlekał 
i podejmę analizy, a następnie działania 
w tej materii.

 
czy tzw. certyfikaty szczepionkowe, paszporty 

szczepionkowe nie są jaskrawym złamaniem 
wolności obywatelskich? tego rodzaju rozwiązanie 
już wdraża się w unii europejskiej, o takim modelu 
mówi się również w polsce. 

Jestem przeciwnikiem wprowadzania 
takich instrumentów segregacji sanitar-
nej, choć jednocześnie bardzo wszystkich 
zachęcam do tego, aby poważnie trak-
tować zagrożenia związane z epidemią. 
W ciągu ostatniego roku wielu spośród 
nas straciło członków rodziny, przyjaciół, 
znajomych. To powinno być dla każdego 
z nas memento. Natomiast rozumiem 
obawy, że epidemia może doprowadzić do 
trwałego ograniczenia wolności jednostki, 
w tym wolności poruszania się i prawa do 
prywatności. Uważam, że temu zagroże-
niu trzeba się przeciwstawiać. 

przeciwstawi się pan również próbom podwa-
żenia dobrowolności szczepień? takie głosy ostat-
nio pojawiły się ze strony niektórych ekspertów 
także w naszym kraju... 
Łącznie kilka lat mojego życia spędzi-

łem na podróżach i wspinaczce w górach 
na wszystkich kontynentach. Kilka razy 
mocno odczułem tropikalne choroby. 
Od czasu mojej pierwszej podróży do 
Azji niemal ćwierć wieku temu mam 
nawyk szczepienia się. Także teraz się 
zaszczepiłem, bo uważam, że korzyści są 
większe niż ryzyko. Natomiast rozumiem 
jednocześnie, że nie ma podstaw do tego, 
aby zmuszać wszystkich do poddawania 
się szczepieniom. Także z tego powodu, 
że cały czas istnieje wiele wątpliwości 
dotyczących ich skuteczności i trwałości. 

 © ℗  wszelkie prawa zastrzeżone

mamy brutalną ingerencję 
w wolność słowa.   
i to konserwatyści stoją 
w pierwszym szeregu w obronie 
tej klasycznej liberalnej wolności
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