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RZECZNIK  PRAW  OBYWATELSKICH

Marcin Wiącek

 KMP.571.2.2020.RK

Szanowny Panie Ministrze,

zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na moje wystąpienie z dnia 
27 marca 2020 r., znak KMP.571.2.2020.RK w sprawie ochrony osób pozbawionych 
wolności przed chorobą COVID-19, prewencji naruszania praw tych osób oraz właściwej 
komunikacji w przestrzeni publicznej. 

Stosownie do pisma Zastępcy Dyrektora Biura Prezesa Rady Ministrów z dnia
31 marca 2020 r., znak BPRM.181.4.3.2020.TI, Ministerstwo Sprawiedliwości powinno 
udzielić Rzecznikowi odpowiedzi, ewentualnie we współpracy z innymi właściwymi 
resortami, z kopią do wiadomości Biura Prezesa Rady Ministrów. 

Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem z Ministerstwa Sprawiedliwości odpowiedzi
w tej sprawie. Odpowiedzi na wystąpienie z dnia 27 marca 2020 r. udzielili natomiast,
w zakresie swojej właściwości, Minister Zdrowia1 oraz Spraw Wewnętrznych
i Administracji2.

Pozwolę sobie zwrócić uwagę, że podniesiona w wystąpieniu problematyka dotyczy 
osób zatrzymanych i/lub osadzonych w miejscach zatrzymań pozostających w gestii wielu 
resortów. Między innymi osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, 
nieletnich przebywających w zakładach poprawczych i młodzieżowych ośrodkach 
wychowawczych, osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej, 

1 Pismo z dnia 14 kwietnia 2020 r., ZPP.743.74.2020.MS. 
2 Pismo znak  BMP-0790-4-1/2020/MM, nie zawiera daty, przekazane pocztą elektroniczną w dniu 12 maja 2020 r. 
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funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego i innych służb oraz pensjonariuszy domów pomocy społecznej. 

Dlatego też uzyskane dotychczas informacje w zakresie wdrożonych działań są 
niepełne i wymagają uzupełnienia. Mając na względzie dyspozycję Pana Premiera, wskazaną 
w piśmie z dnia 31 marca 2020 r., znak BPRM.181.4.3.2020.TI będę wdzięczny za ich 
uzupełnienie.

Pozwolę sobie również zauważyć, 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. 

                                                                             Z wyrazami szacunku

Marcin Wiącek

Rzecznik Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:

1. Dyrektor Biura Prezesa Rady Ministrów.
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