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Szanowny Panie Ministrze,

w dniu 26 września 2020 r. zwróciłem się do Pana Ministra Marcina 

Romanowskiego z wystąpieniem dotyczącym właściwej implementacji decyzji ramowej 

Rady 2008/909/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. o stosowaniu zasady wzajemnego 

uznawania do wyroków skazujących na karę pozbawienia wolności lub inny środek 

polegający na pozbawieniu wolności – w celu wykonania tych wyroków w Unii 

Europejskiej1. W piśmie tym wskazałem, że wobec nieważności złożonego w 2011 r. przez 

Polskę oświadczenia na podstawie art. 28 ust. 2 ww. decyzji ramowej, nie ma przesłanek do 

ograniczenia zastosowania przepisów ją wdrażających do orzeczeń wydanych po dniu 5 

grudnia 2011 r. Ograniczenie takie przewiduje art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 września

2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o prokuraturze oraz 

ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym2 (dalej: „u.z.k.p.k”). Postulowałam zatem uchylenie 

tego przepisu.

Dotychczas nie otrzymałem jednak odpowiedzi na to wystąpienie. Zwracam się więc 

ponownie z uprzejmą prośbą o rozważenie zaproponowania odpowiednich zmian 

legislacyjnych w tym zakresie.

1 Dz. Urz. UE z dnia 5 grudnia 2008 r., seria L Nr 327, str. 27.
2 Dz. U. z 2011 r. Nr 240, poz. 1430.

Warszawa, 20-05-2021 r.

Pan

Marcin Warchoł

Sekretarz Stanu

Ministerstwo Sprawiedliwości
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Podnoszony przez mnie problem nie utracił na aktualności, o czym świadczą 

wpływające do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich skargi obywateli, których wnioski o 

przekazanie kary do wykonania są oddalane właśnie ze względu na datę wydania orzeczeń. 

W załączeniu przejmie przekazuję kopię mojego pierwotnego wystąpienia w tej sprawie 

zawierającego poszerzoną argumentację przemawiającą za uchyleniem art. 4 ust. 1 u.z.k.p.k.

Z wyrazami szacunku,

Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 

/-podpisano elektronicznie/

Załącznik:

- wystąpienie z dnia 26 września 2020 r., sygn. II.516.3.2020.MH.
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