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Szanowny Panie Ministrze,
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.
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.
Mając powyższe na uwadze, działając w oparciu o art. 13 ust. 1 pkt 2 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 Ministra z uprzejmą prośbą o poinformowanie mnie,
jakie działania zostały podjęte w celu pomocy uwięzionemu przez terrorystów na terenie
Pakistanu Polakowi i uratowania go, a także, jakie procedury przewidziane są dla tego
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typu przypadków, jak również, jakiej praktyki można się spodziewać w przypadku, gdyby
ewentualnie takie zdarzenie miało się powtórzyć w przyszłości.
Pozwolę sobie uprzejmie zwrócić uwagę, że stosownie do art. 27 ust. 6 ustawy
z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 196, poz.
1631, ze zm.) wobec Rzecznika Praw Obywatelskich nie przeprowadza się postępowania
sprawdzającego. Będę wdzięczny zatem za poinformowanie mnie także o zdarzeniach,
opatrzonych w tej sprawie klauzulą niejawności.
Łączę wyrazy szacunku,

