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Pragnę poinformować uprzejmie Pana Prokuratora, iż począwszy od 2005 

roku Rzecznik Praw Obywatelskich - zaniepokojony doniesieniami i publikacjami 

środków masowego przekazu, zarówno polskich, jak i zagranicznych, które 

zawierały sugestie odnośnie przewożenia przez terytorium Polski i 

przetrzymywania w naszym Kraju oraz niewłaściwego traktowania 

obcokrajowców podejrzewanych o terroryzm, podjął działania zmierzające do 

wyjaśnienia tej kwestii. 

Problem ten, w kontekście respektowania przez polskie władze praw i wolności 

człowieka i obywatela, jest nadal poruszany na forum międzynarodowym 

Początkowo zaprezentowano Rzecznikowi Praw Obywatelskich oficjalne 

stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej - dementujące istnienie tzw. tajnych 

więzień CIA na terytorium Polski oraz osadzanie osób wbrew prawu i 

międzynarodowym konwencjom, których Polska jest sygnatariuszem. 
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W trosce o ochronę i poszanowanie konstytucyjnych wolności i praw 

człowieka i obywatela, zagwarantowanych także w aktach prawa 

międzynarodowego (między innymi w art. 3 i art. 5 Europejskiej Konwencji Praw 

Człowieka i Podstawowych Wolności), w dniu 30 czerwca 2008 roku Rzecznik Praw 

Obywatelskich wystąpił do Prezesa Rady Ministrów o przedstawienie informacji o 

podejmowanych działaniach, mających na celu dalsze zweryfikowanie okresowo 

ukazujących się wiadomości o przewożeniu przez terytorium Polski i przetrzymywaniu 

na terenie Kraju oraz poddawaniu torturom osób - członków terrorystycznej organizacji 

Al-Kaida. W odpowiedzi z dnia 21 sierpnia 2008 r. Pan Premier Donald Tusk, 

poinformował Rzecznika, iż zwrócił się do Prokuratora Generalnego z prośbą o 

przeprowadzenie szczegółowego postępowania wyjaśniającego w sprawie domniemanego 

przetrzymywania na terenie Polski obcokrajowców podejrzewanych o terroryzm 

W efekcie wszczęto w dniu 11 marca 2008 roku postępowanie przygotowawcze, 

prowadzone w trybie śledztwa, w różnych jednostkach organizacyjnych Prokuratury, 

które aktualnie toczy się nadal w Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie. 

Wypada nadto zauważyć, iż z pisma Dyrektora Departamentu do Spraw 

Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Generalnej (z 9 września 2010 

r.), wynika, iż odnosząc się do zarzutów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka o 

nieefektywności śledztwa oraz braku odpowiedzi na szereg pytań z nim związanych. 

Prokuratura Generalna stwierdziła, że nie wynika to z bezczynności prokuratorów 

prowadzących postępowanie. Podkreślono, że prokuratorzy związani są tajemnicą 

państwową i tym samym pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej 

zobowiązani są do jej ochrony co powoduje, iż jakiekolwiek referowanie ustaleń 

śledztwa, jego zakresu, szczegółowego przebiegu i metodologii nie jest możliwe do 

czasu jego zakończenia. 
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Ze swej strony kieruję obecnie pisma do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie 

o udzielenie informacji odnośnie do aktualnego stanu postępowania. 

Bezsprzecznie uzyskiwane odpowiedzi, wskazują, że śledztwo oraz podejmowane 

w nim czynności procesowe ze względu na materię będącą ich przedmiotem mają 

charakter niejawny. Co więcej, czerpiąc z tych danych wiedzę o przebiegu 

postępowania zdaję sobie sprawę, że sprawa zarówno pod względem prawnym, jak 

i dowodowym należy do niezwykle skomplikowanych postępowań zwłaszcza, jeśli 

się zważy na przeszkody w pozyskaniu niezbędnych dla wyniku śledztwa 

materiałów - co eksponuje Prokurator Apelacyjny w Krakowie. 

Niemniej jednak mając na uwadze, iż śledztwo trwa już ponad pięć lat, pragnę 

poddać uprzejmie pod rozwagę Panu Prokuratorowi, iż długotrwałość tego 

postępowania, może negatywnie rzutować na ocenę prawa do rzetelnego oraz 

dokonanego w rozsądnym terminie rozpoznania tej sprawy. Zwłaszcza, że ocena taka 

może być także przedmiotem rozstrzygnięć Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka. W tym kontekście, zważywszy chociażby na regulacje wynikające 

między innymi z art. 3 i 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 

Wolności, w konsekwencji potencjalnie rodzić to może konkretną, finansową 

odpowiedzialność Państwa Polskiego w tym zakresie. 

Mając zatem na względzie moje konstytucyjne powinności, proszę uprzejmie 

Pana Prokuratora o poinformowanie mnie, czy są podejmowane, bądź planowane 

działania, mogące ustrzec przed ewentualnymi negatywnymi następstwami w tej 

materii. 


