
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

Tel. centr. (+48 22) 55 17 700
Infolinia obywatelska 800 676 676

biurorzecznika@brpo.gov.pl
www.rpo.gov.pl

RZECZNIK  PRAW  OBYWATELSKICH

Adam Bodnar

 IX.517.632.2019.PM

Szanowny Panie Premierze,

w dniu 5 sierpnia 2020 r. zwróciłem się do Ministra Sprawiedliwości, pana Zbigniewa 

Ziobro, z wystąpieniem (l.dz. jw.) w sprawie nieuprawnionego stosowania wobec osób 

pozbawionych wolności, przebywających w jednostkach penitencjarnych, procedur ochronnych, 

które w sposób nadmierny i nieuzasadniony ingerują w ich prawa. Do dnia dzisiejszego, pomimo 

wagi przedstawionego problemu, a także monitu w tej sprawie z dnia 2 grudnia 2020 r., nie 

otrzymałem na nie odpowiedzi.

Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku innych wystąpień, które kierowałem  do 

Ministra Sprawiedliwości:

 - wystąpienie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie prawa do obrony w postępowaniu 

rozpoznawczym i wykonawczym osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną (dwa 

pisma ponaglające z dnia 8 sierpnia 2018 r. i z dnia 19 lutego 2019 r., l.dz. IX.517.812.2018);

- wystąpienie z dnia 2 czerwca 2020 r. oraz 19 października 2020 r. w sprawie podjęcia 

inicjatywy legislacyjnej celem określenia w przepisach Kodeksu karnego wykonawczego prawa 

skazanych do realizacji widzeń za pośrednictwem komunikatora internetowego (l.dz. 

IX.517.665.2020);

 - wystąpienie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie badań na obecność alkoholu, środków 

odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie skazanego pozbawionego wolności, ich 

dokumentowania oraz weryfikacji (l.dz. IX.517.61.2016).

W poprzednim wystąpieniu kierowanym do Pana Premiera w sprawie braku odpowiedzi ze 

strony Ministra Sprawiedliwości (pismo z dnia 26 kwietnia 2018 r., l.dz. KMP.570.3.2017.RK) 
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wskazałem, iż powyższe zaniechanie jest bardzo niepokojące, a brak reakcji na liczne wystąpienia 

Rzecznika stanowi naruszenie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, osłabia funkcjonowanie w 

praktyce zasady demokratycznego państwa prawnego i wpływa negatywnie na kształtowanie 

szacunku do konstytucyjnych organów państwa. Stosownie bowiem do przepisu art. 15 ust. 2 ustawy 

3 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. 

poz. 627), 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. Udzielenie powyższych informacji jest obowiązkiem 

prawnym i niedotrzymanie ustawowego terminu, z przyczyn nieuzasadnionych, nie powinno mieć 

miejsca w demokratycznym państwie prawnym.

Kwestia braku odpowiedzi Ministra Sprawiedliwości na moje wystąpienia była również 

przedmiotem interpelacji poselskich (vide Nr 23619 z dnia 2 lipca 2018 r., w której m.in. zadano Panu 

Premierowi pytanie na temat działań dyscyplinujących w przypadku braku reakcji Ministra na 

wystąpienia Rzecznika).

Przedstawiony powyżej problem nadal nie został rozwiązany, mimo zapewnień podsekretarza 

stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, pana Marcina Warchoła, składanych w odpowiedzi na 

przywołaną interpelację, iż Minister Sprawiedliwości nie uchyla się od udzielenia Rzecznikowi Praw 

Obywatelskich odpowiedzi na skierowane wystąpienia i postulaty legislacyjne. 

Mając powyższe na uwadze, uprzejmie proszę Pana Premiera o osobiste zainteresowanie się 

sprawą oraz spowodowanie udzielenia odpowiedzi na moje wystąpienia kierowane do Ministra 

Sprawiedliwości.

Z poważaniem

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich
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