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RZECZNIK  PRAW  OBYWATELSKICH
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          Szanowny Panie Ministrze

Uprzejmie informuję Pana Ministra, że do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem 

o pomoc i interwencję zwrócili się przedstawiciele Świętokrzyskiego Centrum Inicjatyw 

Społeczno-Kulturalnych, kwestionując zasadność działań podejmowanych przez 

funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Według Wnioskodawców, po dwóch tygodniach od zorganizowania przez nich w dniu 

11 października 2020 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim wydarzenia pod nazwą 

„Ostrowiecka Żywa Biblioteka”, realizowanego w ramach Programu Obywatele dla 

Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG, z wizytami w siedzibie Świętokrzyskiego 

Centrum Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych pojawili się funkcjonariusze ABW indagując 

organizatorów, a także jego uczestników na temat organizacji wspomnianego wydarzenia. 

W jednoznacznej ocenie i odczuciu tych osób, działania te miały charakter nieuzasadnionej 

presji, o charakterze "mrożącym", w stosunku do osób zajmujących się problematyką praw 

człowieka, a zatem miały charakter polityczny, niespowodowany żadnymi względami 

bezpieczeństwa państwa.

W związku z powyższym, mając na uwadze konstytucyjne i ustawowe powinności 

Rzecznika Praw Obywatelskich oraz kierując się troską o przestrzeganie praw i wolności 
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obywatelskich, w oparciu o przepisy art. 13 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt. 1-3 

ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, uprzejmie proszę Pana Ministra o 

zadysponowanie przedłożenia Rzecznikowi informacji oraz wyjaśnień dotyczących 

zarówno powodów, jak i przesłanek prawnych, które legły u podstaw wspomnianych 

przedsięwzięć funkcjonariuszy ABW, jak też wskazania, czy w odniesieniu do 

zorganizowanego w dniu 11 października 2020 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim 

wydarzenia pod nazwą „Ostrowiecka Żywa Biblioteka”, formalnie prowadzone jest 

postępowanie wyjaśniające lub przygotowawcze, a jeśli tak to jaki jest aktualny stan tego 

postępowania, bądź postępowań.  

Biorąc pod uwagę charakter powyższej sprawy i zakładając, że udzielane wiadomości 

chociażby w części, mogą podlegać ochronie przewidzianej przepisami ustawy o ochronie 

informacji niejawnych, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji - w myśl przepisu art. 13 ust. 

2 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich - uprzejmie proszę o przesłanie Rzecznikowi 

tego rodzaju informacji na adres Kancelarii Tajnej Biura RPO.

 Proszę uprzejmie, o powoływanie w kolejnej korespondencji naszą sygnaturę niniejszej 

sprawy: II.519.1577.2020.SK.

                                                                                  Z poważaniem

Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 

/-podpisano elektronicznie/
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