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          Wielce Szanowny Panie Premierze,

w dniu 15 stycznia 2021 r. i ponownie w dniu 26 stycznia 2021 r., zwróciłem się do 

Pana Premiera z wystąpieniem dotyczącym nieprawidłowych i nielegalnych działań 

podjętych przez organy ścigania wobec Pana adw. Romana Giertycha.

Wskazywałem wówczas w szczególności, że tak rażące, z góry zaplanowane, 

działania organów państwa nakierowane na pozbawienie obywatela jego podstawowych 

praw procesowych nie mogą zostać pozostawione bez odpowiedzialności.

Pomimo upływu niemal dwóch miesięcy, nie otrzymałem dotychczas odpowiedzi od 

Pana Premiera. Za odpowiedź taką niepodobna uznać pisma przesłanego do mnie w dniu 16 

lutego 2021 r. przez Prokuratora Krajowego1, bowiem to właśnie podległe Prokuratorowi 

Krajowemu jednostki prokuratury dokonały wspomnianych skoordynowanych naruszeń 

prawa. Ponadto pismo to stanowi w istocie polemikę z prawomocnym rozstrzygnięciem 

sądu i nie ustosunkowuje się w żaden sposób do podniesionych przeze mnie kwestii.

Wypada zauważyć, iż zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o 

Rzeczniku Praw Obywatelskich2, organy i instytucje, do których zwróci się Rzecznik, 

obowiązane są z nim współdziałać i udzielać mu pomocy. Obowiązek ten obejmuje w 

szczególności udzielanie Rzecznikowi żądanych przez niego informacji i wyjaśnień.

1 Sygn. PK VII Dsn 10.2019.
2 Tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 627.
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Dlatego też zwracam się ponownie do Pana Premiera z uprzejmą prośbą o udzielenie 

informacji, czy i ewentualnie jakie kroki prawne i organizacyjne podjął Pan Premier, lub 

zamierza podjąć, w odpowiedzi na moje wystąpienie z dnia 15 stycznia 2021 r., którego 

kopię przekazuję uprzejmie, w załączeniu.  

Łączę wyrazy szacunku,

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/
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