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Adam Bodnar

 II.518.1.2019.MM

     Wielce Szanowny Panie Premierze

W wystąpieniach z dnia 28 marca 2019 r. oraz 6 maja 2020 r. (znak II.518.1.2019) 

zwróciłem się do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego o dokonanie analizy 

pozycji pokrzywdzonego w postępowaniu karnym w kontekście standardów wynikających z 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. 

ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw 

oraz zastępującej decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW (dalej: „dyrektywa”).

Celem moich wystąpień było zwrócenie uwagi na brak pełnej implementacji 

dyrektywy, pomimo upływu terminu na jej wdrożenie (16 listopada 2015 r.). Należy 

przypomnieć, że podstawowym celem dyrektywy jest zapewnienie realizacji 

indywidualnych potrzeb ofiar przestępstw oraz wzmocnienie ich praw tak, aby każda ofiara 

przestępstwa w Europie mogła otrzymać minimalny poziom ochrony, informacji, wsparcia i 

dostępu do wymiaru sprawiedliwości, niezależnie od narodowości i miejsca zamieszkania w 

UE. Dodatkowo specjalną uwagę poświęcono wsparciu i ochronie ofiar niektórych 

przestępstw, które szczególnie narażone są na wtórną i ponowną wiktymizację, zastraszenie 

oraz odwet ze strony sprawcy, np. ofiarom przemocy ze względu na płeć, czy ofiarom 

przemocy w bliskich związkach.

Warszawa, 14-12-2020 r.

Pan

Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów
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Pomimo wagi przedstawionego problemu i wystąpień skierowanych w tym 

przedmiocie do Ministra Sprawiedliwości do chwili obecnej nie otrzymałem odpowiedzi w 

tej sprawie.

Pragnę zatem uprzejmie zauważyć, że zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 

1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t.j. 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. 

Rzecznik Praw Obywatelskich jest organem konstytucyjnie umocowanym, który 

zgodnie z art. 208 ust. 1 Konstytucji RP stoi na straży wolności i praw człowieka i 

obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych. Udzielenie 

Rzecznikowi powyższych informacji jest obowiązkiem prawnym i niedotrzymanie 

ustawowego terminu z przyczyn nieuzasadnionych nie powinno mieć miejsca w 

demokratycznym państwie prawnym.

Dlatego też z ubolewaniem przyjmuję brak reakcji Ministra Sprawiedliwości –

Prokuratora Generalnego na moje wystąpienia. 

W związku z powyższym, zwracam się do Pana Premiera z uprzejmą prośbą o 

zadysponowanie ustosunkowania się do racji przedłożonych przeze mnie w wystąpieniu z 

dnia 28 marca 2019 r. i podjęcia odpowiednich zmian legislacyjnych.

Łączę wyrazy szacunku,

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/
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