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Szanowna Pani Minister  

 

Dnia 11 października 2016 r. Rzecznik Praw Obywatelskich skierował pismo do 

Komendanta Straży Marszałkowskiej, Pana Arkadiusza Koschalke, w sprawie decyzji, którą 

podjął. W odpowiedzi z dnia 19 października 2016 roku (data wpływu do Biura RPO: 20 

października 2016 r.), Pan Komendant wskazał, że w jego opinii adresatem pisma powinna 

być p.o. Szefa Kancelarii Sejmu. Pismo Rzecznika powinno być przekazane w takim 

przypadku zgodnie z właściwością, niemniej jednak w obecnej sytuacji pozwalam sobie 

ponownie przedstawić niniejszą sprawę. 

 

Rzecznik Praw Obywatelskich monitoruje uważnie problematykę związaną  

z wolnością działalności mediów w Polsce. Z dużą uwagą analizuje także sprawę 

czasowego zawieszenia wstępu do Sejmu RP Panu Pawłowi Dąbrowskiemu, 

fotoreporterowi dziennika „Super Express”. Podjęta w stosunku do niego decyzja budzi 

duże kontrowersje wśród przedstawicieli mediów. M.in. działające przy Stowarzyszeniu 

Dziennikarzy Polskich Centrum Monitoringu Wolności Prasy w stanowisku z dnia 7 

października 2016 roku wyraziło swoje poważne zaniepokojenie. Jak wskazano:  

„W świetle zasad wolności słowa i kontroli społecznej nad władzą ustawodawczą jest to 

działanie ze wszech miar szkodliwe”. 

Warszawa, dnia 25 października 2016 r.  
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Zastrzeżenia Centrum budzi również kontekst wydania przedmiotowej decyzji.  

Z komunikatów prasowych Kancelarii Sejmu RP wynika, że decyzja Pana Komendanta 

została wydana w oparciu o Zarządzenie nr 1 Marszałka Sejmu z dnia 9 stycznia 2008 r.  

w sprawie wstępu do budynków pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu oraz wstępu  

i wjazdu na tereny pozostające w zarządzie Kancelarii Sejmu. W kontekście wykonania 

przez Pana Dąbrowskiego zdjęć Pani Posłance Lidii Gądek przywołano przepis § 21 ust. 2 

wspomnianego zarządzenia, w którym wskazano, że sankcja w postaci czasowego 

zawieszenia wstępu do Sejmu może dotknąć osobę, która „narusza powagę Sejmu i Senatu, 

dobre obyczaje lub rażąco narusza prawo prywatności innych osób”. Centrum wskazuje 

tymczasem: „W naszej opinii, a także w świetle orzecznictwa ETPC, osoby publiczne, a do 

takich zalicza się pani posłanka, muszą liczyć się ze zwiększonym zainteresowaniem ze 

strony mediów, tym bardziej jeśli przebywają w miejscach publicznych, szczególnie  

w gmachu Sejmu. 

Zaniepokojenie budzić może więc kwestia takiej interpretacji przepisów zarządzenia 

Marszałka Sejmu, a także nałożenia sankcji, która niewątpliwie w ograniczający sposób 

wpływa na możliwość pełnienia obowiązków przez przedstawiciela mediów w Sejmie. 

Pragnę poinformować, że Rzecznik Praw Obywatelskich zdecydował  

o kompleksowym zbadaniu okoliczności wydania wspomnianej decyzji. W związku z tym, 

działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw 

Obywatelskich (Dz. U. z 2014 r., poz. 1648 ze zm.), bardzo proszę Panią Minister  

o przekazanie dokumentacji związanej z niniejszą sprawą, a w szczególności wskazanie 

trybu oraz uzasadnienia podjętej przez Komendanta Straży Marszałkowskiej decyzji  

o czasowym zawieszeniu prawa wstępu do budynków i na tereny pozostające w zarządzie 

Kancelarii Sejmu Panu Pawłowi Dąbrowskiemu. Będę również zobowiązany za informację 

o innych przypadkach wydawania takich decyzji wobec przedstawicieli mediów w oparciu 

o § 21 zarządzenia nr 1 Marszałka Sejmu z dnia 9 stycznia 2008 r. 

 

       Podpis na oryginale  

Do wiadomości:  

Pan 

Arkadiusz Koschalke 

Komendant Straży Marszałkowskiej 


