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                   Wielce Szanowny Panie Premierze

W sferze mojego niesłabnącego zainteresowania pozostaje kwestia wydatkowania 

środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej (tzw. Fundusz 

Sprawiedliwości). Zgodnie z art. 43 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego1, ów Fundusz jest 

„państwowym funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc pokrzywdzonym i 

świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną, którego 

dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”. Art. 43 § 8 k.k.w. określa z kolei szczegółowe 

cele, na jakie mogą być przeznaczane środki z Funduszu.

Tymczasem od wielu lat w mediach regularnie pojawiają się informacje o 

wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości niezgodnie z jego przeznaczeniem, w 

tym m.in. na wsparcie dla fundacji Lux Veritatis2, ustawową działalność Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego3, czy też na dotacje dla gmin, które przyjęły uchwały „anty-LGBT” i w 

związku z tym utraciły fundusze europejskie4.

Tego typu niezgodne z przeznaczeniem, a więc niezgodne z prawem, wydatkowanie 

środków z publicznego funduszu, jakim jest Fundusz Sprawiedliwości, powinno budzić 

1 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 r., poz. 53, dalej: „k.k.w.”).
2 https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Pieniadze-od-Ministerstwa-Sprawiedliwosci-dla-instytucji-o-Rydzyka (dostęp: 
8.02.2021 r.).
3 https://tvn24.pl/polska/cba-otrzymalo-z-funduszu-sprawiedliwosci-13-milionow-zlotych-dotacji-ra788815-2499680 
(dostęp: 8.02.2021 r.).
4 https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/wsparcie-z-funduszu-sprawiedliwosci-dla-gmin-ktore-pominieto-w-unijnym-
programie-partnerstwo-miast (dostęp: 8.02.2021 r.).
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najwyższe zaniepokojenie zarówno władz państwowych, jak i opinii publicznej. Aby jednak 

ocenić rzeczywistą skalę takiego wadliwego wykorzystywania Funduszu przez jego 

dysponenta konieczna jest pełna wiedza o tym, jakie podmioty otrzymują środki z niego 

wypłacane.

Pomimo kolejnych wystąpień kierowanych do Ministra Sprawiedliwości (dysponenta 

Funduszu) w tym przedmiocie5, dotychczas nie uzyskałem żadnej odpowiedzi na wniosek o 

przedstawienie pełnej listy beneficjentów Funduszu. Tymczasem, zgodnie z art. 17 ust. 1 

ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich6, „organ, organizacja lub 

instytucja, do których zwróci się Rzecznik, obowiązane są z nim współdziałać i udzielać mu 

pomocy, a w szczególności […] udzielać Rzecznikowi żądanych przez niego informacji i 

wyjaśnień”.

Zwracam się więc do Pana Premiera z uprzejmą prośbą o spowodowanie, aby 

Minister Sprawiedliwości odpowiedział na moje wnioski i przedstawił pełną listę 

beneficjentów Funduszu Sprawiedliwości w ostatnich latach.

Łączę wyrazy szacunku,

 Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/

5 Wystąpienia z dnia 7 maja 2018 r. i z dnia 20 lutego 2019 r. (sygn. II.518.3.2018.MH).
6 Dz. U. z 2020 r., poz. 627.
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