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Szanowny Panie Ambasadorze,

dnia 25 września 2021 r. minęło pół roku odkąd Pan redaktor Andrzej Poczobut został 

aresztowany na Białorusi. Rzecznik Praw Obywatelskich z niepokojem odbiera informacje 

dotyczące Jego sytuacji i działań podejmowanych przez białoruskie władze. Niepokój RPO 

wzbudziły w szczególności doniesienia medialne1 o pogarszającym się stanie zdrowia Pana 

A. Poczobuta i praktykach służby więziennej, polegających na ograniczaniu Mu dostępu do 

opieki medycznej czy przetrzymywaniu leków przekazanych przez rodzinę. Motywowane 

politycznie represje i próby wywierania nacisku stanowią naruszenie fundamentalnych praw 

człowieka. 

Rzecznik Praw Obywatelskich w marcu 2021 r. skierował do Ministra Spraw 

Zagranicznych, Pana Zbigniewa Raua, zapytanie o działania podejmowane przez polskie 

służby konsularne w sprawie Pana Andrzeja Poczobuta oraz innych przedstawicieli polskiej 

społeczności na Białorusi. Z odpowiedzi nadesłanej do Biura RPO w kwietniu 2021 r., 

wynika, że konsulowie RP na Białorusi pozostają w stałym kontakcie z rodzinami 

i adwokatami osób zatrzymanych oraz monitorują na bieżąco działania miejscowych służb. 

1 A. Wolska, Białoruś: Andżelika Borys i Andrzej Poczobut w areszcie już od pół roku, Euroactiv.pl, dostęp: 05.10.2021, 
https://www.euractiv.pl/section/demokracja/news/bialorus-andzelika-borys-i-andrzej-poczobut-w-areszcie-juz-od-pol-
roku/. 

Warszawa, 08-10-2021 r.

Pan 
Artur Michalski
Ambasador RP w Mińsku
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Mając na uwadze powyższe, biorąc pod uwagę pogarszającą się wraz z upływem czasu 

sytuację Pana red. Andrzeja Poczobuta i skalę wymierzonych w Niego represji, działając w 

oparciu o art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 627 ze zm.), zwracam się do Pana Ambasadora 

z uprzejmą prośbą o przekazanie Rzecznikowi informacji o obecnie podejmowanych 

działaniach w niniejszej sprawie i o pomocy jaka jest udzielana Panu A. Poczobutowi przez 

polskie służby konsularne.   

Łączę wyrazy szacunku

Marcin Wiącek

Rzecznik Praw Obywatelskich
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Do wiadomości:

Pan Zbigniew Rau

Minister Spraw Zagranicznych
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