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Szanowny Panie Premierze 

Rzecznik Praw Obywatelskich już od kilku lat zajmuje się kwestią ustawowego 

uregulowania uprawnień pracowników ochrony wykonujących zadania zapewnienia 

bezpieczeństwa osób i mienia w budynkach sądowych.  

W dniu 2 marca 2018 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra 

Sprawiedliwości z prośbą o przekazanie informacji na temat aktualnego stanu prac nad 

zmianą dotyczącą ustawowego uregulowania uprawnień pracowników ochrony 

wykonujących zadania w budynkach sądowych. Wystąpienie to było wynikiem zapewnienia 

złożonego przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w piśmie, które 

Rzecznik otrzymał w dniu 25 marca 2016 r., a w którym poinformował on o  trwających 

pracach nad ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.  

z 2019 r., poz. 52). Jak zapewniono Rzecznika, „w ramach tego projektu, planowane jest 

ustawowe uregulowanie uprawnień pracowników ochrony wykonujących zadania  

w budynkach sądowych. (...) Przewiduje się, że zagadnienie to, jako doniosłe z uwagi na 

zapewnienie bezpieczeństwa w budynkach sądów, znajdzie odzwierciedlenie  

w szczegółowych pracach nad nową ustawą - Prawo o ustroju sądów powszechnych,  

o czym niezwłocznie poinformuję Pana Rzecznika”. Kopię wystąpienia uprzejmie załączam 

do niniejszego pisma. 

Ponieważ nie otrzymałem od Ministra Sprawiedliwości żadnej informacji w tej 

sprawie, ponownie, w piśmie z dnia 11 lipca 2018 r., zwróciłem się do tego Ministra  
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z prośbą o przedstawienie informacji na temat aktualnego stanu prac nad ustawą. Kopię pisma 

również uprzejmie załączam. 

Do dnia dzisiejszego jednak nie otrzymałem odpowiedzi, a treść art. 54 ustawy 

Prawo o ustroju sądów powszechnych pozostała niezmieniona. 

Mając na uwadze o przypadki, o których informowała prasa, a dotyczące prób wejścia 

na teren sądu z niebezpiecznymi narzędziami (np. informacja podana przez Dziennik 

Zachodni w dniu 12 października 2018 r. w artykule M. Parkitnego pt. Atak siekierą w sądzie 

w Szczecinie! Mężczyzna miał kanistry z benzyną. Ranny strażnik, 

https://dziennikzachodni.pl/atak-siekiera-w-sadzie-w-szczecinie-mezczyzna-mial-kanistry-

z-benzyna-ranny-straznik-wideo/ar/13569644), uważam, że sprawa ustawowego 

uregulowania uprawnień pracowników ochrony wykonujących zadania zapewnienia 

bezpieczeństwa osób i mienia w budynkach sądowych wymaga podjęcia pilnych działań. 

Zmuszony jestem także zauważyć, że nieudzielanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich 

odpowiedzi na jego wystąpienia stanowi naruszenie art. 15 ust. 2 ustawy  

z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2018 r., poz. 2179; dalej: 

ustawa o RPO), który wymaga, by każdy organ otrzymujący wystąpienie Rzecznika udzielał 

na nie odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 30 dni. 

Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art. 14 pkt 3 ustawy z dnia  

15 lipca 1987 r. o RPO, uprzejmie proszę Pana Premiera o zastosowanie środków 

przewidzianych w przepisach prawa mających na celu spowodowanie udzielenia odpowiedzi 

Rzecznikowi przez Ministra Sprawiedliwości oraz podjęcie pilnych działań legislacyjnych 

dotyczących ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych we wskazanym wyżej zakresie. 

 

       Z wyrazami szacunku   

       (podpis na oryginale)  

        

 

Zał. 2 

Do wiadomości: 

1. Pan Zbigniew Ziobro 

Minister Sprawiedliwości 

2. Pan Poseł Stanisław Piotrowicz 

Przewodniczący Komisji 

Sprawiedliwości i Praw Człowieka 

Sejm RP 


