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RZECZNIK  PRAW  OBYWATELSKICH

Marcin Wiącek

 KMP.571.7.2020.RK

Szanowny Panie Ministrze,

w dniu 5 lutego 2021 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Pana Ministra
o udzielenie informacji w zakresie aktualnych działań dotyczących Policji, o których podjęciu 
Minister Marcin Warchoł informował Europejski Komitet ds. Zapobiegania Torturom
oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT) [znak pisma 
KMP.571.7.2020].

Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi na wystąpienie, mimo wystosowania 
w dniach 6 kwietnia i 3 września 2021 r. pism sygnalizujących brak reakcji ze strony 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Muszę przyznać, że nie jest to standard współpracy jakiego oczekiwałbym od władz 
publicznych, zmierzający do efektywnego przeciwdziałania torturom w Polsce. Skuteczność 
w tym obszarze zależy bowiem w dużej mierze od postawy władz do których Rzecznik kieruje 
swoje uwagi, rekomendacje i zapytania. Tylko współpraca między naszymi instytucjami 
oparta na wymianie informacji i konstruktywnym dialogu może przyczynić się do realnych 
postępów w tym zakresie. Dlatego też brak odpowiedzi na moje wystąpienie jest w tym 
względzie bardzo niepokojący. 

Pozwolę sobie również zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy 3 ustawy
z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (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 odpowiedzi na wystąpienie jest 
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więc obowiązkiem prawnym i nieuzasadniona zwłoka w tym zakresie nie powinna mieć 
miejsca. 

Mając nadzieję na dalszą, owocną współpracę naszych instytucji na rzecz ochrony 
praw człowieka, zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na wystąpienie z dnia 5 lutego 
2021 r. i przekazanie informacji o których mowa w niniejszym piśmie. 

                                                                             Z wyrazami szacunku

Marcin Wiącek

Rzecznik Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/
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