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Szanowny Panie Prokuratorze,

uprzejmie informuję, że do Rzecznika Praw Obywatelskich wystąpiło 
Stowarzyszenie Adwokackie „Defensor Iuris” ze Słupska z prośbą o wsparcie postulatu 
skierowanego do Prokuratora Generalnego w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r.                         
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429), dotyczącego podania 
informacji dotyczącej zapewnienia warunków bezpieczeństwa zdrowotnego pracownikom 
prokuratur, jak i prokuratorom, a przede wszystkim uczestnikom postępowań. Z odpowiedzi 
Prokuratury Krajowej udzielonej Stowarzyszeniu w tej sprawie wynika, że z powodu 
wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego informacja zostanie udzielona 
w przedłużonym terminie do dnia 10 maja 2020 r. 

Kwestia zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa zdrowotnego w jednostkach 
organizacyjnych prokuratury, ale także w innych miejscach wykonywania czynności 
służbowych z powodu COVID-19 ma podstawowe znaczenie w szczególności dla 
prokuratorów oraz pozostałych pracowników prokuratur. Z posiadanych przez Rzecznika 
informacji wynika, że prokuratorzy z całej Polski jeszcze w marcu zwrócili się z apelem do 
Prokuratorów Okręgowych o przydział dodatkowych środków ochrony osobistej. 
Wskazywali, że bez przyłbic, masek, rękawiczek czy kombinezonów mogą być poważnie 
zagrożeni koronawirusem podczas oględzin miejsc zbrodni, czy sekcji zwłok. Należy uznać, 
że ich działania podejmowane były w interesie publicznym i powinny zostać objęte szerszą 
ochroną zgodnie z zaleceniami Komitetu Ministrów Rady Europy z dnia 30 kwietnia 2014 r. 
w sprawie ochrony sygnalistów (Recommendation CM/Rec (2014)7 on the protection of 
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whistleblowers). Tymczasem czwórka prokuratorów warszawskiej Prokuratury Okręgowej, 
którzy podpisali się pod tym apelem, została skierowana do odbywania dyżurów sekcyjnych  
w warszawskim Zakładzie Medycyny Sądowej, do których dotychczas byli kierowani 
zasadniczo prokuratorzy rejonowi. Takie działania Prokuratora Okręgowego w Warszawie 
nie powinny być akceptowane przez zwierzchników służbowych. 

Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest zasada bezpiecznej i higienicznej 
pracy. Została ona ustanowiona w art. 15 Kodeksu pracy, który znajduje pełne zastosowanie 
wobec prokuratorów i pracowników prokuratur. Przede wszystkim jednak prawo do 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy gwarantowane jest przez 
art. 66 Konstytucji RP. Obecnie wykonywanie przez prokuratorów czynności służbowych 
odbywa się często w warunkach zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników. Na 
pracodawcy ciąży obowiązek szczególnej staranności w zakresie przeciwdziałania ich 
wystąpieniu. Naruszenie tego obowiązku może być uznane za naruszenie objętego treścią 
stosunku pracy obowiązku zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy (art. 207 § 2, a także art. 94 pkt 4 k.p.). W szczególności pracodawca jest 
obowiązany organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki 
pracy.

Biorąc powyższe pod uwagę na podstawie art. 16 ust 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. 
o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 2179 ze zm.) zwracam się 
do Pana Prokuratora z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji o sposobie zapewnienia 
prokuratorom i pracownikom prokuratur bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, 
w tym dostępu do środków ochrony osobistej.

Z poważaniem

Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich
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