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Szanowny Panie Premierze
Ponownie zwracam się do Pana Premiera z uprzejmą prośbą o osobiste
zaangażowanie w kwestii braku odpowiedzi Ministra Sprawiedliwości na wystąpienie
generalne.
W dniu 25 czerwca 2016 r. skierowałem wystąpienie do Pana Zbigniewa Ziobro –
Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego – w sprawie niezapewnienia posiłku
i napoju osobom zatrzymanym przez Policję, które przez wiele godzin brały udział
w czynnościach procesowych. Osoby te pierwszy posiłek otrzymywały po kilkunastu
godzinach od momentu zatrzymania.
Mając na uwadze powyższe, wskazałem na potrzebę podjęcia inicjatywy
legislacyjnej w celu uregulowania w Kodeksie postępowania karnego prawa zatrzymanego
do otrzymania wyżywienia, obejmującego napój i posiłek. W mojej ocenie, brak takiej
regulacji prowadzi w praktyce do naruszenia wynikającego z art. 41 ust. 4 Konstytucji RP
nakazu traktowania każdej osoby pozbawionej wolności w sposób humanitarny, a także
może naruszać art. 40 zdanie pierwsze Konstytucji RP, który stanowi, że nikt nie może być
poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu.
O braku odpowiedzi na to wystąpienie informowałem Ministra Sprawiedliwości
w piśmie z dnia 12 października 2017 r. (nr sprawy IX.517.1564.2017.JN), które dotyczyło
postępowania organów wymiaru sprawiedliwości wobec osób z niepełnosprawnością
psychiczną lub intelektualną.
W związku z dalszym brakiem reakcji, Dyrektor Zespołu ds. Wykonywania Kar,
dr Ewa Dawidziuk, pismem z dnia 30 stycznia 2018 r., zwróciła się z prośbą do Pana Marka
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Łukaszewicza, Dyrektora Biura Ministra Sprawiedliwości, o spowodowanie udzielenia
odpowiedzi w przedmiotowej sprawie.
Pomimo wagi przedstawionego problemu i kierowania kolejnych pism z prośbą
o zajęcie stanowiska przez Pana Ministra, nie otrzymałem odpowiedzi na przedmiotowe
wystąpienie, a także nie poinformowano mnie o przyczynie zwłoki.
Ze smutkiem nadmieniam, iż w ostatnim czasie skierowałem do Pana Premiera
pismo podobnej treści, w którym wskazywałem na problem wynikający z braku reakcji
Ministra Sprawiedliwości, na skierowane do niego wystąpienie generalne o numerze
KMP.570.3.2017. Podnosiłem, iż brak reakcji na wystąpienie Rzecznika stanowi nie tylko
naruszenie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, ale wpływa również negatywnie na
funkcjonowanie demokratycznego państwa prawa.
W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Premiera
o spowodowanie nadesłania odpowiedzi w kwestii omówionej w wystąpieniu z dnia
25 czerwca 2016 r., którego kopię przesyłam w załączeniu.
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