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R ZE C ZN IK  PRAW  OB YWAT EL SKICH  

Adam Bodnar 

 VII.501.2.2018.AG 

 Szanowny Panie Premierze 

W dniu 22 lutego 2018 r. zwróciłem się do Ministra Sprawiedliwości z wystąpieniem 

dotyczącym ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością 

na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 405). Wskazywałem w nim na problemy związane 

z funkcjonowaniem publicznego Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym  

i skutki wprowadzenia tej instytucji do polskiego porządku prawnego. 

 Na przykładzie konkretnej sprawy, z którą do Rzecznika zwrócił się syn sprawcy 

przestępstwa, którego dane ujawnione są w Rejestrze wskazywałem na poważny i złożony 

problem społeczny, związany z możliwością ponownej wiktymizacji młodych osób, które w 

przeszłości padły ofiarą poważnych przestępstw na tle seksualnym, a które należą do grona 

bliskich sprawcy. Przytoczyłem wyniki wielu badań naukowych, które potwierdzają 

istnienie takiego zagrożenia. Należy dodać, że do Rzecznika wpływają kolejne skargi 

dotyczące tego problemu.  

 Pomimo wagi przedstawionego problemu i pisma skierowanego do Ministra 

Sprawiedliwości do chwili obecnej nie otrzymałem odpowiedzi w tej sprawie.  

Pragnę zatem przypomnieć, że zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia  

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2017 r., poz. 958 ze zm.) organ, 

organizacja lub instytucja, do których zostało skierowane wystąpienie, obowiązane są bez 

zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni, poinformować Rzecznika  

o podjętych działaniach lub zajętym stanowisku. 

                Warszawa,  4.06.2018 r. 

 

Pan  

Mateusz Morawiecki 

Prezes Rady Ministrów 
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Udzielenie Rzecznikowi powyższych informacji jest obowiązkiem prawnym  

i niedotrzymanie ustawowego terminu, z przyczyn nieuzasadnionych nie powinno mieć 

miejsca w demokratycznym państwie prawnym. Dlatego też z ubolewaniem przyjmuję brak 

odpowiedzi Ministra Sprawiedliwości na moje wystąpienie. 

W związku z powyższym, uprzejmie proszę Pana Premiera o osobiste 

zainteresowanie się przedstawionym problemem. 

 

Z wyrazami szacunku 

        (podpis na oryginale) 
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Do wiadomości: 

Pan Zbigniew Ziobro 

Minister Sprawiedliwości   


