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Warszawa, 18 lipca 2017 r. 

 

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska 

Watchdog Polska 

ul. Ursynowska 22/2 

02-605 Warszawa 

 

355/BW/SOWP/2017/SOBW 

PROKURATURA REJONOWA  

WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE 

UL. KRUCZA 38/42 

00-512 WARSZAWA 

 

 

ZAWIADOMIENIE O MOŻLIWOŚCI POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA 

 

na podstawie art. 304 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego 

(Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska 

zawiadamia o możliwości popełnienia przez: 

 Marka Kuchcińskiego, Marszałka Sejmu RP 

przestępstwa nieudostępnienia informacji publicznej wbrew ciążącemu obowiązkowi, 

stypizowanego w art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm., dalej jako: „UDIP”), w związku z naruszeniem art. 61 

ust 2 Konstytucji RP oraz art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, 

spowodowanym wydaniem zarządzenia nr 7 z 14 lipca 2017 r. w sprawie zapewnienia 

spokoju i porządku na terenach i w budynkach pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu, 

na mocy którego doszło do nieuprawnionego prewencyjnego zakazu wstępu na posiedzenia 

parlamentu. 

 

UZASADNIENIE 

 

I. Opis stanu faktycznego. 

Marszałek Sejmu wydał zarządzenie nr 7 z 14 lipca 2017 r. w sprawie zapewnienia 

spokoju i porządku na terenach i w budynkach pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu. 

Na jego mocy zawieszono „do dnia 21 lipca 2017 r. do godziny 24:00 prawo wstępu do 

budynków pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu osobom, którym wstęp i wjazd 

przysługuje na podstawie jednorazowych kart wstępu i list imiennych, o których mowa 

odpowiednio w § 5 ust. 1 pkt 7 i 9 zarządzenia nr 1 Marszałka Sejmu z 9 stycznia 2008 r. w 

sprawie wstępu do budynków pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu oraz wstępu i 
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wjazdu na tereny pozostające w zarządzie Kancelarii Sejmu” (§ 1 zarządzenia Marszałka 

Sejmy nr 7 z 14 lipca 2017 r.). 

II. 

Zgodnie z art. 61 ust. 1 zdanie 1 Konstytucji RP obywatel ma prawo do uzyskiwania 

informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. 

Zgodnie zaś z art. 61 ust. 2 Konstytucji RP, prawo do uzyskiwania informacji obejmuje wstęp 

na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych 

wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu. 

Podobnie stanowi art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm.), zgodnie z którym posiedzenia kolegialnych 

organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów są jawne i dostępne. 

Nie ulega wątpliwości, że kolegialnym organem pochodzącym z powszechnych wyborów 

jest Sejm RP. 

W opisanym stanie faktycznym doszło do prewencyjnego zakazu wstępu obywatelkom i 

obywatelom, niebędącym przedstawicielami władzy lub mediów, wstępu na posiedzenie 

Sejmu RP. Jest to działanie niedopuszczalne. 

W żaden sposób nie można zaakceptować prewencyjnego zakazu wstępu do 

budynków Sejmu RP i Senatu RP. Zrozumiałe jest, że osoba wchodząca do budynków 

Sejmu RP i Senatu RP jest sprawdzana pod kątem m.in. wnoszenia niebezpiecznych 

przedmiotów. Wynika to z tego, że prawo do informacji w zakresie wstępu na posiedzenia 

kolegialnych organów władzy publicznej doznaje ograniczenia ze względu na m.in. 

bezpieczeństwo państwa, co jest konsekwencją art. 61 ust. 3 Konstytucji RP.  

Jednakże oparcia w przepisach Konstytucji RP nie znajduje prewencyjny zakaz 

wstępu do budynków Sejmu RP i Senatu RP. Ograniczenie takie nie znajduje uzasadnienia 

w wartościach, ze względu na które prawo do informacji może być – zgodnie z art. 61 ust. 3 

Konstytucji RP ograniczane, tj. ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów 

gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu 

gospodarczego państwa. Ponadto w żadnym razie nie jest to ograniczenie konieczne w 

demokratycznym państwie prawnym, ani też nie spełnia wymogu proporcjonalności 

ograniczeń (art. 31 ust. 3 Konstytucji RP). 

Istotą państwa demokratycznego jest fakt, że parlament jest miejscem debaty publicznej. 

Obywatele i obywatelki, jako sprawujący władzę zwierzchnią w Rzeczypospolitej Polskiej, 

mają prawo tej debacie się przysługiwać podczas osobistej obecności na posiedzeniu 

kolegialnego organu władzy publicznej, pochodzącego z powszechnych wyborów, jakim jest 

Sejm RP. 

Biorąc pod uwagę powyższe wnosimy o podjęcie postępowania w niniejszej sprawie, 

bowiem w ocenie Stowarzyszenia zostały spełnione znamiona podmiotowe i 

przedmiotowe czynu zabronionego, stypizowanego w art. 23 UDIP w związku z 
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naruszeniem art. 61 ust. 2 Konstytucji RP oraz art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do 

informacji publicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:  

 wydruk KRS Stowarzyszenia, 

 wydruk statutu Stowarzyszenia. 


