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Szanowny Panie Senatorze,

w wypowiedzi w dniu 13 maja 2021 r., podczas 24. posiedzenia Senatu RP X 
kadencji, wyraził Pan Senator opinię, że w czasie sprawowania przeze mnie urzędu 
Rzecznika Praw Obywatelskich zabrakło jasnego, przejrzystego głosu Rzecznika 
w sytuacjach, w których katolicy byli obrażani i wyszydzani publicznie, a także w 
sytuacjach, w których kościoły były dewastowane. Mając to na uwadze, przekazuję na ręce 
Pana Senatora zestawienie spraw dotyczących wskazanych przez Pana problemów, które 
były prowadzone w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w latach 2015-2021. Pragnę 
zapewnić, że zagwarantowana w art. 53 Konstytucji RP wolność sumienia i wyznania jest 
przedmiotem stałego zainteresowania Rzecznika. Sprawy dotyczące tej problematyki są 
podejmowane zarówno z urzędu, jak i w oparciu o wnioski obywateli. Zwracałem m.in. 
uwagę, że korzystanie z wolności słowa nie może być usprawiedliwieniem do bezprawnego 
naruszania dóbr osobistych innych osób, ani ich uczuć religijnych1. 

Pragnę również podkreślić, że w swojej działalności nigdy nie kwestionowałem 
konieczności poszanowania praw osób wierzących i zapewnienia im ochrony przed 
dyskryminacją i mową nienawiści na równi z innymi grupami społecznymi. W swoich 
wypowiedziach jako Rzecznik podkreślałem istotną rolę Kościoła Katolickiego w życiu 
publicznym2. Spotykałem się również z przedstawicielami Kościoła. W 2016 r. 
uczestniczyłem w debacie z arcybiskupem Stanisławem Gądeckim dotyczącej problemu 

1 Zob. https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-w-sprawie-wnioskow-obywateli-urazonych-akcja-nergala-na-facebooku 
2 Zob. https://www.rpo.gov.pl/pl/content/adam-bodnar-ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82-jest-nam-potrzebny-
rozmowa-z-rpo-w-portalu-misyjnepl 

Warszawa, 20-05-2021 r.

Pan
Andrzej Pająk 
Senator Rzeczypospolitej Polskiej 
biuro@pajakandrzej.pl 
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bezdomności3. Z kolei w 2017 podczas spotkań regionalnych RPO odbyłem rozmowę 
z arcybiskupem Alfonsem Nossolem4, który z inicjatywy Rzecznik Praw Obywatelskich 
został laureatem Nagrody imienia Sérgio Vieira de Mello5. 

W moim przekonaniu dialog i otwarcie na różnice światopoglądowe obecne 
w społeczeństwie są najlepszą gwarancją poszanowania wolności sumienia i wyznania. 
Dlatego też martwi mnie pogłębiająca się polaryzacja społeczeństwa na tym polu. Cieszę 
się, że moja działalność publiczna oraz zdolność do poszukiwania kompromisów i 
równowagi w życiu publicznym została doceniona przez Klub Inteligencji Katolickiej 
przyznaniem nagrody Pontifici (Budowniczy Mostów). 

Liczę, że przedstawione przeze mnie informacje okażą się pomocne w dalszej 
działalności Pana Senatora oraz wypowiedziach publicznych dotyczących działalności 
Rzecznika Praw Obywatelskich.

Łączę wyrazy szacunku 

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/

Załącznik: 1

3 Zob. 
https://www.rpo.gov.pl/pl/Wielkoduszna_Wielkopolska_spotkanie_Rzecznika_z_ks._abp_Stanislawem_Gadeckim_i_w
iceprezydentem_Poznania_Arkadiuszem_Stasica_oraz_przedstawicielami_spoleczenstwa_obywatelskiego_Wielkopols
ki 
4 Zob. https://www.rpo.gov.pl/pl/content/spotkanie-rpo-adama-bodnara-z-abp-alfonsem-nossolem 
5 Zob. https://www.rpo.gov.pl/pl/content/abp-alfons-nossol-laureatem-nagrody-imienia-s%C3%A9rgio-vieira-de-mello-
laudacja-rpo-adama-bodnara. 
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