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R ZE C ZN IK  PRAW  OB YWAT EL SKICH  

VII.600.58.2018.JZ   

Szanowna Pani Minister  

 

Z dużym niepokojem Rzecznik Praw Obywatelskich przyjmuje sygnały 

dotyczące poważnych następstw dla przestrzegania praw obywatelskich, jakie 

wynikają z trwającego zawieszenia przyznawania jednorazowych kart wstępu do 

budynku Sejmu RP. 

Jak poinformował m.in. Przewodniczący Komisji Zdrowia Sejmu RP, z uwagi na 

uniemożliwienie udziału ekspertów z dziedziny diagnostyki laboratoryjnej, konsultanta 

krajowego oraz izb lekarskich, zmuszony był on dnia 7 maja 2018 roku zakończyć 

posiedzenie Komisji. Pragnę zauważyć, że jak wskazano w komunikacie Centrum 

Informacyjnego Sejmu, decyzja Straży Marszałkowskiej podjęta w porozumieniu 

z  kierownictwem Kancelarii Sejmu o zawieszeniu przyznawania jednorazowych kart, miała 

mieć charakter tymczasowy. Obowiązuje jednak od środy 25 kwietnia. Powoduje to 

niewątpliwie poważne, długotrwałe komplikacje w funkcjonowaniu Sejmu RP, w tym ma 

negatywny wpływ na jego merytoryczne prace.  

Należy zauważyć, że decyzja ta powoduje ograniczenia możliwości wykonywania 

czynności zawodowych również przez dziennikarzy, którzy w wyniku odmów uzyskania 

jednorazowej karty prasowej, m.in. nie mogą relacjonować prac Sejmu RP. Pragnę 

poinformować, że do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga dotycząca braku 

przyznania jednorazowej karty prasowej Panu red. Danielowi Flisowi, dziennikarzowi 

portalu OKO.press. Szczegółową procedurę uzyskiwania takich kart określa zarządzenie 

Warszawa, dnia 10 maja 2018 r.  
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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 (ze zm.), zgodnie z którym karty prasowe są wydawane dziennikarzom 

w  celu wykonywania czynności zawodowych na terenie Sejmu RP.  

Mając powyższe na uwadze, postanowiłem o zbadaniu okoliczności niniejszej 

sprawy. Analizując decyzję Straży Marszałkowskiej o długotrwałym zawieszeniu 

przyznawania jednorazowych kart wstępu, należy zwrócić uwagę na jej konsekwencje w 

kontekście gwarancji praw wynikających z art. 61 Konstytucji RP, a także wystąpienie 

ograniczenia możliwości wykonywania czynności zawodowych dziennikarza. Co więcej, 

brak możliwości udziału w pracach legislacyjnych osób nie posiadających stałych kart 

wstępu utrudnia zapewnienie odpowiedniej pomocy w procesie legislacyjnych m.in. ze 

strony ekspertów, czy pracowników instytucji, co negatywnie wpłynie na jakość 

stanowionego prawa, a w konsekwencji na prawa człowieka i obywatela. 

Dlatego, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r.  

o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2017 r., poz. 958 ze zm.), uprzejmie proszę 

Panią Minister o pilne zajęcie w niniejszej sprawie stanowiska i wskazanie, w jakim 

terminie zostanie przywrócony dostęp do Sejmu na dotychczasowych zasadach.  

 

      Z poważaniem  

                 (-) Stanisław Trociuk 


