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Szanowny Panie Ministrze 

 

Jesteśmy w przededniu 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów 

Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, która odbędzie się w Katowicach. Jestem 

świadom, że wielkość tego przedsięwzięcia wymaga ogromnego nakładu organizacyjnego, 

w tym podjęcia działań, które mają na celu zapobiegnięcie potencjalnym zagrożeniom. 

Administracja publiczna jest więc zobowiązana do zachowania szczególnej czujności, czego 

wyrazem jest wprowadzenie na strategicznym obszarze pierwszego stopnia alarmowego 

Alfa, na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych 

(tekst jednolity: Dz. U. z dnia 2018 r. poz. 452). 

Z doniesień medialnych wynika, że decyzją Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby 

Więziennej wstrzymano udzielanie zezwoleń na opuszczenie zakładu karnego, przepustek i 

widzeń, o których mowa w art. 138 par. 1 pkt. 7 k.k.w. w jednostkach penitencjarnych na 

obszarze okręgów: katowickiego, opolskiego, krakowskiego i rzeszowskiego oraz tych dla 

skazanych przebywającym w pozostałych jednostkach penitencjarnych, których miejsce 

pobytu podczas przepustek i zezwoleń obejmuje terytorium wskazanych okręgowych 

inspektoratów Służby Więziennej. Analogiczne działania zostały podjęte wobec nieletnich 

przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. 
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Pan  

Zbigniew Ziobro 

Minister Sprawiedliwości 

Prokurator Generalny 
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Czekający nas szczyt klimatyczny jest bez wątpienia ważnym wydarzeniem, jednak 

jego organizacja w żaden sposób nie może być przyczyną podejmowania działań 

niemających umocowania w obowiązujących przepisach prawa. 

W przypadku wątpliwości, czy podjęte działania nie stanowią naruszenia praw 

i wolności człowieka i obywatela, po stronie Rzecznika Praw Obywatelskich powstaje 

obowiązek podjęcia czynności określonych w ustawie z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku 

Praw Obywatelskich (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2179). Dlatego też zwracam się 

do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o poinformowanie jaka jest podstawa prawna i jakie są 

przesłanki do podjęcia działań wobec osób pozbawionych wolności, dorosłych i nieletnich, 

o których mowa wyżej.  

 

     Z wyrazami szacunku  

      (podpis na oryginale)   


