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Szanowny Pan
dr hab. Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskich 

W przededniu końca Pańskiej kadencji na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich,
w imieniu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka pragnę złożyć Panu nasze 
najserdeczniejsze podziękowania i wyrazy uznania dla Pana pracy i zasług w pracy na 
rzecz ochrony podstawowych praw i wolności.

Gdy w 2015 r. obejmował Pan stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich cieszyliśmy 
się z Pańskiego sukcesu i jednocześnie byliśmy dumni, że tę istotną funkcję w systemie 
ochrony praw człowieka obejmuje jeden z członków naszego zespołu. Wówczas, 
życząc Panu powodzenia na nowym etapie kariery zawodowej nie sądziliśmy jednak, 
że przyjdzie Panu sprawować tę funkcję w takich trudnych czasach.

Rozwijający się w ostatnich latach kryzys praworządności w Polsce był 
bezprecedensowym wyzwaniem dla instytucji, jaką jest Rzecznik Praw Obywatelskich. 
Obserwując Pańską pracę, jak również pracę całego zespołu Biura Rzecznika Praw 
Obywatelskich, uważamy, że w tej pełnej wyzwań kadencji z niezwykłym 
zaangażowaniem i poświęceniem nie tylko wypełniali Państwo misję urzędu, jaką jest 
stanie na straży praw i wolności obywatelskich, ale także ustanowili Państwo nowe 
standardy w funkcjonowaniu instytucji publicznych.

Kierowane przez Pana biuro, kontynuując najlepszą tradycję poprzednich Rzeczników, 
było ośrodkiem wsparcia, debaty i refleksji na temat wyzwań w zakresie ochrony praw 
człowieka. W naszej, jak również wielu innych organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego, wdzięcznej pamięci pozostaną zarówno Pańskie działania w obronie 
systemu ochrony praw człowieka, jak również stała, organiczna praca na rzecz 
umacniania ochrony praw człowieka w życiu codziennym. Świadomość, że obrońcy 
praw człowieka w Polsce mogą liczyć na Państwa wiedzę, zaangażowanie i poczucie 
misji była dla nas zawsze ogromnym wsparciem.

Pozostając niezmiennie w uznaniu dla Pańskich dotychczasowych zasług pragnę 
również życzyć Panu wszelkich dalszych sukcesów zawodowych. Jednocześnie pragnę 
wyrazić nadzieję, że będziemy mogli kontynuować naszą współpracę na rzecz ochrony
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