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Szanowna Pani Minister,

Rzecznik Praw Obywatelskich, stojąc na straży wolności i praw człowieka 

i obywatela określonych w Konstytucji RP oraz w innych aktach normatywnych, z uwagą 

i troską analizuje wszelkie sygnały dotyczące problematyki zapewnienia przestrzegania 

konstytucyjnej wolności wyrażania poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania 

informacji. Kwestia ta jest szczególnie istotna w związku z obowiązującym stanem epidemii 

związanej z pandemią wirusa SARS-CoV-2.

Na podstawie doniesień medialnych1 Rzecznik Praw Obywatelskich powziął 

informację o wprowadzonych procedurach zmierzających do zagwarantowania 

bezpieczeństwa pracy osób przebywających na terenie budynków Sejmu i Senatu RP 

związanych z wprowadzonym stanem epidemii. Jak wynika z informacji zebranych przez 

dziennikarzy portalu Press wprowadzone ograniczenia uniemożliwiają jednak pracę 

sprawozdawców parlamentarnych. Głównym problemem wskazywanym przez reporterów 

jest wprowadzony całkowity zakaz poruszania się po korytarzach, co w praktyce 

uniemożliwia zadawanie pytań oraz rozmowę z parlamentarzystami. 

W obecnej sytuacji epidemii kluczowym jest by rzetelne informacje o pracach 

parlamentarnych w tym zakresie były udostępnianie społeczeństwu. Dlatego niezwykle 

1 J. Stawiany, W Sejmie wprowadzono drastyczne ograniczenia dla reporterów, (Press.pl, 30.03.2020r.), 
https://www.press.pl/tresc/61035,w-sejmie-wprowadzono-drastyczne-ograniczenia-dla-reporterow [dostęp 
31.03.2020r.]. 
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istotnym jest zapewnienie transparentności działań podejmowanych przez organy władzy. 

Zdaniem Rzecznika wprowadzone regulacje mogą prowadzić do ograniczenia 

konstytucyjnego prawa do informacji publicznej (art. 61 Konstytucji RP). Co również 

istotne, wstęp na posiedzenie kolegialnego organu (Sejmu RP) ma służyć realizacji 

ustrojowej zasady wolności prasy i innych środków społecznego przekazu (art. 14 

Konstytucji RP) oraz wolności pozyskiwania informacji, w tym przypadku informacji 

o działalności organu władzy publicznej, jakim jest Sejm RP (art. 54 ust. 1 Konstytucji RP). 

Praca wykonywana przez sprawozdawców parlamentarnych jest działaniem podejmowanym 

w słusznym interesie społecznym, szczególnie w obecnej sytuacji. Uniemożliwienie 

realizacji tego słusznego interesu społecznego stanowić może w ocenie Rzecznika 

naruszenie norm konstytucyjnych określonych w art. 14 i art. 54 ust. 1 Konstytucji RP. 

Niemniej należy podkreślić, że wprowadzenie pewnych ograniczeń i dodatkowych 

szczególnych zabezpieczeń, mających na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa 

i ochronę zdrowia osób przebywających w budynkach Sejmu i Senatu, jest 

w zaistniałej sytuacji niezbędne. Jednakże wprowadzone zabezpieczenia nie mogą 

prowadzić do całkowitego uniemożliwienia pracy dziennikarzy. 

Dlatego, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. 

o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2018 r., poz. 2179 ze zm.), uprzejmie proszę 

Panią Minister o zajęcie w niniejszej sprawie stanowiska. Proszę w szczególności 

o informację, czy wprowadzone ograniczenia były przedmiotem konsultacji z Głównym 

Inspektorem Sanitarnym.

Z poważaniem

Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 

/-podpisano elektronicznie z upoważnienia RPO/

Do wiadomości:

Pan Jarosław Jan Pinkas

Główny Inspektor Sanitarny
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