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Szanowny Pan
dr hab. Adam BODNAR 
Rzecznik Praw Obywatelskich

w imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, całej społeczności warszawskiej 
adwokatury oraz własnym proszę o przyjęcie serdecznych podziękowań za niezłomną służbę 
społeczeństwu, prawom i wolnościom obywatelskim, Konstytucji Rzeczypospolitej.

Pańska determinacja, odwaga i konsekwencja w walce o te najważniejsze demokratyczne 
wartości - niezależność sądownictwa, rządy prawa, trójpodział władz, stanowiące busolę 
aksjologiczną nie tylko dla urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, sprawiły, że stanowi Pan 
wzór do naśladowania nie tylko dla przyszłych Rzeczników Praw Obywatelskich oraz innych 
przedstawicieli władzy publicznej, ale zwłaszcza dla adwokatów.

Jako Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie jestem szczególnie wdzięczny, że 
uczestniczył Pan osobiście w Zgromadzeniach naszej Izby, uroczystościach ślubowania 
adwokatów i aplikantów i innych ważnych wydarzeniach, organizowanych przez społeczność 
warszawskich adwokatów. W wystąpieniu podczas ślubowania adwokackiego w czerwcu 
2019 roku zwrócił Pan uwagę na zjawisko legalizmu dyskryminacyjnego, mówiąc „Tb jest 
sytuacja, w której następuje nierównowaga sił procesowych, owszem pozornie wszystko 
odbywa się zgodnie z prawem, ale to władza państwowa ma przewagę. Nie tylko kształtuje 
przepisy, ałe ma możliwości, aby do niektórych spraw angażować wszystkie siły i środki, a do 
innych wręcz przeciwnie, milczeć, przedłużać postępowania i ignorować przepisy prawa, 
w zależności kogo i czego spór dotyczy. Ofiarami takich praktyk stają się także adwokaci, ci 
nieustępliwi, znani z krytyki władzy oraz podejmujący się najtrudniejszych spraw, i ostania 
sprawa przed Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego jest tego znakomitym przykładem. I to 
jest właśnie moment okazywania sprzeciwu, okazywania solidarności, bo od losów właśnie 
takich spraw zależy przyszłość adwokatury”. Słowa te nie straciły aktualności także dzisiaj.

W październiku 2018 roku, wygłaszając wykład otwierający obrady 52. Kongresu Federation 
des Barreaux d’Europę, który organizowaliśmy wspólnie z Okręgową Izbą Radców Prawnych 
w Warszawie, podkreślał Pan, że „W celu zapewnienia ochrony praw i swobód obywatelskich 
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w zakresie ochrony prawa do prywatności istotne jest powołanie komisarzy ds. kontroli 
prywatności oraz niezależność zawodów zaufania publicznego”, mówiąc o tym, jakim 
zagrożeniem dla prywatności obywateli jest wykorzystywanie przez władzę państwową 
nowości technologicznych w uzyskaniu partykularnych korzyści i o braku nadzoru nad 
służbami specjalnymi.

Odnaleźliśmy w Panu sprzymierzeńca w walce o niezależność sądownictwa i wymiar 
sprawiedliwości i wierze w to, iż pozostanie Pan naszym sprzymierzeńcem w tej trudnej 
walce także po zakończeniu Pańskiej kadencji.

My adwokaci jak nikt inny rozumiemy brzemię, jakie Pan dźwiga odważnie broniąc nie tylko 
prawa, ale i konkretnych osób przed naruszeniem ich praw i wolności, także wtedy, gdy ta 
obrona z góry naraża Pana na niezrozumienie, niepopulamość, czy pretensje, np. obrona praw 
osadzonych w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, 
czy wystąpienie w sprawie nadużyć policji w traktowaniu podejrzanego o zabójstwo 
dziewczynki z Mrowin.

Dziękujemy za wystąpienia dotyczące ochrony tajemnicy adwokackiej (np. publikacja 
„Ochrona tajemnicy adwokackiej (radcy prawnego) a działania władzy”) i w sprawach 
represji w sprawach przeciwko adwokatom. Mamy w świadomości, że wystąpienia te 
w istocie służą wparciu systemu praw i wolności, których niezbędnym elementem jest 
niezależna adwokatura i tajemnica zawodowa adwokatów.

Proszę raz jeszcze o przyjęcie wyrazów wdzięczności, uznania i najserdeczniejszych 
gratulacji za Pana wspaniałą kadencję.

Adw. Mik Pietrzak
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