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W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji dotyczącej problematyki 

korzystania przez osoby pozbawione wolności z Biuletynu Informacji Publicznej 

zwracam się do Pana Rzecznika z uprzejmą prośbą o wycofanie z publicznego obiegu 

pisma Ministerstwa Sprawiedliwości z dn. 30 czerwca 2017 r. (znak DWOiP-I-053- 

15/17, UNP: 170626-01538), opublikowanego na stronie internetowej pod adresem: 

https:/ / wmv.rpo.gov.pl/ sites/ default!files/ Odpowied^/o20Sekretar%a0/o20Stanu%20w%20MS0/o 

20^/o20dnia%2030.06.2017%20r.pdf — w zakresie zawartej w jego treści listy 

udostępnionych skazanym stron internetowych.

Prośba niniejsza podyktowana jest względami bezpieczeństwa informatycznego 

państwa i wynika z omyłkowego wskazania w części podanych adresów błędnej 

domeny QOV.PL (qov.pl), zamiast prawidłowej GOV.PL (gov.pl). Dalsze 

funkcjonowanie w przestrzeni publicznej wymienionego wyżej fragmentu pisma może 

wprowadzać w błąd użytkowników Internetu, kierować ich pod spreparowane 

domeny i niepotrzebnie narażać na związane z tym niebezpieczeństwa.

Poniżej uprzejmie przedstawiam prawidłowy wykaz stron internetowych

udostępnianych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych: 
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Wykaz stron internetowych udostępnionych osobom osadzonym 
w zakładach karnych i aresztach śledczych

1. www.bip.gov.pl 25. www.senat.gov.pl

2. bip.rpo.gov.pl 26. www.premier.gov.pl

3. bip.brpo.gov.pl 27. Dns.pl

4, www.bip.sw.gov.pl 28. www.trybunal.gov.pl

5. bip.ms.gov.pl 29. www.mf.gov.pl

6. rcl.gov.pl 30. www.giodo.gov.pl

7. www.sw.gov.pl 31. www.ipn.gov.pl

8. ip.lex.pl 32. www kgp.gov.pl

9. dziennikiurzedowe.gov.pl 33. www.msw.gov.pl

10. dziennikustaw.gov.pl 34. www.obywatel.gov.pl

11. monitorpolski.gov.pl 35. https://portal.waw.sa.gov.pl

12. legislacja.rcl.gov.pl 36. www.pamiec.pl

13. www brpo.gov.pl 37. www.truthaboutcamps.eu

14. www.ms.gov.pl 38. www.uokik.gov.pl

15. borg.wolterskluwer.pl 39. www.nsa.gov.pl

16. echr.coe.int 40. www.ohchr.org

17. www.sn.pl 41. www.hfhr.pl

18. www.mpips.gov.pl (Helsińska Fundacja Praw Człowieka)

19. www.bpp.gov.pl 42. https://rm.coe.int/16806dbac3

20. www, who.un.org.pl (Europejska Konwencja

21. www.niepelnosprawni.gov.pl
o Zapobieganiu Torturom oraz 

Nieludzkiemu lub Poniżającemu
22. www.dozorelektronicznv.gov pl Traktowaniu albo Karaniu)

23. www.prezydent.pl 43. www.e-sad.gov.pl

24. www.sejm.gov.pl 44. www.rpo.gov.pl ^
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