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W dniu 28 stycznia 2008 r. wystąpiłem do Pani Juli Pitery - Sekretarza Stanu w
Kancelarii Pana Premiera w sprawie odmowy udostępnienia mi przygotowanego przez nią
opracowania dotyczącego działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego (tzw. „raportu
Pitery").
Kopię pisma w powyższej sprawie przesłałem Panu Premierowi, prosząc jednocześnie
o zwrócenie uwagi Pani Minister Julii Piterze na spoczywającą na organach władzy
publicznej powinność przestrzegania prawa, a także o podjęcie przez Pana Premiera działań
mających na celu zapewnienie Pani Minister nieodzownej pomocy prawnej, co pozwoliłoby
na uniknięcie w przyszłości tego rodzaju incydentów.
W odpowiedzi, której kopię uprzejmie w załączeniu przesyłam, Pani Minister
ponownie odmówiła mi udostępnienia raportu podnosząc, między innymi, iż nie ma on
waloru dokumentu urzędowego.
Zadaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, jako organu konstytucyjnego, którego
urząd mam zaszczyt obecnie sprawować, jest stanie na straży praw i wolności
obywatelskich. Zadanie to jest niemożliwe do spełnienia, jeśli organy, do których zwracam
się w trybie przewidzianym przez prawo, odmawiają wykonania ciążącego na nich
obowiązku współdziałania z urzędem Rzecznika.
Obowiązek taki wynika wprost z treści art. 17 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o
Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zmianami).

Zwracając się do Pani Minister Julii Pitery powołałem powyższy przepis ustawy o
Rzeczniku Praw Obywatelskich (nie zaś przepisy ustawy o dostępie do informacji
publicznej) i wskazałem materialną podstawę sformułowanego żądania. Wymieniłem
mianowicie przykładowo moje działania zarówno o charakterze generalnym jak i
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Antykorupcyjnego. Publiczne wystąpienia Pani Minister dawały mi podstawy do
przypuszczeń, iż przygotowane przez nią opracowanie może mieć znaczenie w sprawach, w
których już podjąłem działania, jak również dać podstawy do wystąpienia w obronie praw i
wolności obywatelskich w obszarach działalności tego CBA nie objętych moimi
wcześniejszymi czynnościami.
W powyższym kontekście z najwyższym zaniepokojeniem przyjąłem postępowanie
Pani Minister w przedmiotowej sprawie, ponieważ podważa ono sens funkcjonowania
instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich. Nie chodzi przy tym o raport, ponieważ wobec
treści dalszych informacji dotyczących jego zawartości, przekazanych przez Panią Minister
za pośrednictwem mediów, traci on na znaczeniu, a o standardy demokratycznego państwa
prawnego, w którym Rzecznik Praw Obywatelskich pełni rolę konstytucyjnego organu
ochrony prawa.
Przekazując powyższe podkreślam, iż odmowa udzielenia mi informacji lub nadesłania
akt lub dokumentów, czy też szerzej: odmowa współdziałania ze mną jako Rzecznikiem
Praw Obywatelskich i udzielenia mi pomocy w sprawach dotyczących praw i wolności
obywatelskich,
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obowiązującym w tej mierze uregulowaniom.
Kierując się zatem troską o to, aby funkcjonowanie naczelnych organów państwa
spełniało wymogi konstytucyjne, zwracam się do Pana Premiera o wzięcie pod uwagę
wszystkich argumentów natury prawnej poruszonych w moim poprzednim wystąpieniu i
poinformowanie mnie o zajętym w tej sprawie stanowisku.

