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Szanowny Panie Rzeczniku,

do dnia dzisiejszego do Rzecznika Praw Obywatelskich nie wpłynęła odpowiedź na 

wystąpienie z 11 grudnia 2020 r. w sprawie niezamieszczenia w Biuletynie Informacji 

Publicznej RPD Informacji o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 20181. Kancelaria 

Sejmu poinformowała RPO, że do Sejmu RP nie wpłynęła Informacja o działalności 

Rzecznika Praw Dziecka za 2018 rok wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw 

dziecka. Sytuacja ta budzi poważne wątpliwości z punktu widzenia art. 12 ustawy z dnia 6 

stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2020 r. poz. 141). 

Mając na uwadze prawo obywateli do informacji publicznej wyrażone w art. 61 

Konstytucji RP, działając na podstawie i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. 

o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r., poz. 627, dalej jako: ustawa o RPO), 

zwracam się do Pana Rzecznika z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie 

i opublikowanie wskazanej informacji o działalności RPD. Zwracam również uprzejmie 

uwagę, że w świetle art. 1 ust. 2 ustawy o RPO oba organy ochrony praw człowieka 

współpracują ze sobą, zaś zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o RPO organ, organizacja 

lub instytucja, do których zwróci się Rzecznik, obowiązane są z nim współdziałać i udzielać 

mu pomocy, a w szczególności udzielać Rzecznikowi żądanych przez niego informacji 

1 Zob. http://bip.brpd.gov.pl/informacja-o-dzialalnosci-rpd

Warszawa, 22-04-2021 r.

Pan 
Mikołaj Pawlak 
Rzecznik Praw Dziecka 

ePUAP 

http://bip.brpd.gov.pl/informacja-o-dzialalnosci-rpd


- 2 -

i wyjaśnień. Z kolei art. 15 ust. 2 ustawy o RPO stanowi, że organ, organizacja lub 

instytucja, do których zostało skierowane wystąpienie, obowiązane są bez zbędnej zwłoki, 

nie później jednak niż w terminie 30 dni, poinformować Rzecznika o podjętych działaniach 

lub zajętym stanowisku. 

Mając powyższe na względzie będę wdzięczny za udzielenie odpowiedzi 

w przedmiotowej sprawie.

      Z poważaniem

Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 
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