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Pan

Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskich

Z całego serca dziękuję za wspaniałą pracę na rzecz osób i organizacji dotkniętych 

niesprawiedliwością w wyniku działań lub zaniechań organów władzy publicznej.

Pańska kadencja przypadła na szczególnie trudny czas. Jako Rzecznik Praw Obywatelskich, stojący 

na straży praw i wolności człowieka zagwarantowanych przez Konstytucję RP, musiał Pan stawić 

czoła skutkom wielu populistycznych, drastycznie niedemokratycznych i antyustrojowych decyzji. 

Dlatego na wielkie uznanie zasługuje fakt, iż Pańska aktywność w tym zakresie zawsze 

nacechowana była bezstronnością, niezależnością, odwagą i uczciwością.

W ciągu 5 letniej kadencji Pańskie biuro rozpatrzyło niemal 60 tysięcy spraw. Zajmowało się m.in. 

ekonomicznym wykluczeniem seniorów, przemocą wobec kobiet, dostępnością do służby zdrowia, 

prawami lokatorów, sytuacją opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Temu doskonałemu, choć 

przecież niedużemu jak na zakres wykonywanych zadań, zespołowi należą się ogromne gratulacje 

za to, iż mimo skromnych środków był wszędzie tam, gdzie wymagała tego sytuacja.

Z zaangażowaniem walczył Pan o poszanowanie wartości europejskich oraz wypracowanie 

systemowego podejścia umożliwiającego wyeliminowanie z życia publicznego nienawiści 

i przemocy słownej, szczególnie wobec niektórych grup zawodowych (m.in. sędziów i nauczycieli) 

czy grup mniejszościowych. Niestety te apele nie spotkały się z wystarczającym odzewem ze strony 

organów państwa. Wstrząsająco wybrzmiały Pańskie słowa: „Żałuję, że nie było dialogu, było 

napięcie, polaryzacja, rosnąca nienawiść, a wręcz dehumanizacja całej grupy społecznej. 

Tak jakbyśmy się cofnęli w czasie”.
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W swoim wystąpieniu w Senacie zauważył Pan także, że za sprawą działań rządu demokracja 

konstytucyjna coraz bardziej przekształca się w demokrację nieskonsolidowaną czy nawet 

hybrydową. To ważne ostrzeżenie będące wyrazem troski o naszą Ojczyznę.

Proszę o przyjęcie moich słów najwyższego szacunku oraz życzeń zdrowia, pomyślności osobistej 

i zawodowej. Jestem przekonana, że nadal będziemy mogli liczyć na Pańskie doświadczenie 

i wsparcie w obronie naszych obywatelskich praw i wolności.
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