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Uchwała 
Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich 

 
Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw jednostki, respektując 
zasady sprawiedliwości społecznej. Wolności i prawa jednostki są fundamentem 
demokracji konstytucyjnej. Immanentną cechą tego ustroju jest poszanowanie 
praw mniejszości, które często wymagają szczególnej ochrony.  

Z uznaniem przyjęliśmy zaangażowanie Rzecznika w sprawy grup najbardziej 
dyskryminowanych – samotnych rodziców, osób bezdomnych, pacjentów, osób 
z niepełnosprawnościami, starszych, pokrzywdzonych przez instytucje, więźniów, 
obcokrajowców czy osób nieheteronormatywnych. Doceniamy zaangażowanie 
Biura i Rzecznika we wzmacnianie osobistego kontaktu, obecność w terenie 
i docieranie tam, gdzie spotykają się obywatelki i obywatele.  

Za bardzo istotne uważamy zaangażowanie Rzecznika w stanie na straży 
demokratycznego państwa prawa, którego gwarantem jest Trybunał 
Konstytucyjny i wskazywanie na nadmierną ingerencję ustawodawcy 
w konstytucyjne prawa i wolności. 

Niepokojące są narastające ataki na instytucję RPO i osobiście na dr Adama 
Bodnara. Nie ma żadnych podstaw krytyka wobec instytucji RPO przez 
przedstawicieli organów władzy ustawodawczej i wykonawczej. W tym 
kontekście, podkreślenia wymaga znaczenie niezależności i kadencyjności 
Rzecznika Praw Obywatelskich. Z racji wykonywanych przez RPO obowiązków, 
który – reprezentując interesy zwykłego obywatela – stoi niejednokrotnie 
w sytuacji konfliktu z innymi organami władzy publicznej, objęty jest szczególną 
konstytucyjną ochroną.  

Lekceważenie i pomniejszanie roli Rzecznika Praw Obywatelskich, ograniczanie 
materialnych, finansowych i organizacyjnych możliwości jego działania, byłoby 
niebezpiecznym precedensem, który godziłby w konstytucyjną niezależność RPO 
i mógłby zachęcić w przyszłości inne organy władzy publicznej do wywierania 
nacisku na tę instytucję.  

Rada Społeczna przy Rzeczniku Praw Obywatelskich wyraża pełne poparcie dla 
dotychczasowej działalności RPO. Dr Adam Bodnar swoją pracą daje świadectwo 
zaangażowania w najważniejsze problemy społeczeństwa i sumienności 
w wykonywaniu swoich konstytucyjnych obowiązków.  

Dziękujemy dr. Adamowi Bodnarowi za to co zrobił i za styl w jakim sprawował 
urząd przez pierwszy rok kadencji.  
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