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Szanowny Panie,
Opinia

publiczna

została

poruszona

wiadomością

o

zabiciu

polskiego obywatela uprowadzonego na terenie Pakistanu. Jak podaje dzisiaj rosyjska
agencja ITAR-TASS, powołując się na telewizję pakistańską GEO TV, pakistańskie
władze w dniu dzisiejszym oficjalnie potwierdziły fakt zamordowania polskiego geologa,
a ciało Polaka zostało znalezione na północnym zachodzie Pakistanu. Zaniepokojenie jest
tym większe, że od uprowadzenia Polaka doszło ponad cztery miesiące temu, a fakt ten od
samego początku znany był polskim władzom państwowym. Publikacje prasowe donoszą
(dziennik „Polska”, dodatek „Gazeta Krakowska” z dnia 4 października 2008r.: „ABW
szuka porywaczy polskiego inżyniera”), że Prokuratura Krajowa w Wydziale
Zamiejscowym w Krakowie prowadzi śledztwo w sprawie uprowadzenia tego polskiego
obywatela, a śledztwo takie prowadzone będzie także w przypadku potwierdzenia
informacji o jego śmierci.
Jako Rzecznik Praw Obywatelskich jestem zainteresowany losem każdego
obywatela polskiego, którego wolności i prawa człowieka i obywatela zostały naruszone,
także, gdy naruszenie to miało miejsce na terytorium państwa obcego. W przypadku
rosnącego, w wielu miejscach na świecie, zagrożenia aktami terrorystycznymi, działania
polskich organów państwowych nabierają szczególnego znaczenia dla ochrony
bezpieczeństwa naszych obywateli.
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Mając powyższe na uwadze, działając w oparciu o art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz.
147, ze zm.), zwracam się do Pana Naczelnika z uprzejmą prośbą o poinformowanie mnie
na piśmie o stanie śledztwa w sprawie uprowadzenia tego obywatela polskiego na terenie
Pakistanu oraz czy zostało już wszczęte śledztwo w sprawie jego zabójstwa, a jeśli tak, to
na jakim znajduje się etapie.
Łączę wyrazy szacunku,

