
Warszawa, 31 lipca 2015 roku 

 

 

Szanowny Panie Senatorze/Szanowna Pani Senator, 

W imieniu ponad 60 organizacji pozarządowych zabiegających o wybranie doktora Adama Bodnara 

na Rzecznika Praw Obywatelskich, zwracam się do Pana Senatora/Pani Senator z prośbą o zapoznanie 

się z jego dokonaniami we wszystkich obszarach praw i zatwierdzenie jego kandydatury wybranej 

przez Sejm RP. 

Adam Bodnar to doktor praw, wiceprezes zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, adiunkt na 

Wydziale Prawa i Administracji UW, członek rady Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur. Ma 38 lat, 

ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, i studia LLM (prawo 

konstytucyjne porównawcze) na Central European University w Budapeszcie. W latach 2004–2008 

koordynował Program Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, od 2008 roku jest 

w Zarządzie tej fundacji. Od stycznia 2008 r. jest ekspertem Agencji Praw Podstawowych UE. 

Podpisane pod tym wnioskiem organizacje działają na rzecz realizacji praw obywatelskich, takich, jak 

prawo do prywatności, informacji publicznej, wolności słowa, stowarzyszania się i pokojowego 

gromadzenia. Działamy na rzecz transparentności władzy, doskonalenia procesu stanowienia prawa, 

poszanowania praw człowieka przez biznes, ochrony praw mniejszości i przeciwdziałania 

dyskryminacji. Stoimy na straży interesu publicznego i praw każdej jednostki. Nie identyfikujemy się  

z żadnym ugrupowaniem politycznym. 

Adam Bodnar od lat zaangażowany jest w ochronę praw i wolności jednostki. Cenimy jego wiedzę 

ekspercką, doświadczenie, niezależność, zdolności organizacyjne i umiejętność kierowania dużym 

zespołem ludzkim. Adam Bodnar ma wizję funkcjonowania RPO (dostępna na stronie 

NaszRzecznik.pl), która, w naszej ocenie, wzmocni ochronę praw obywatelskich i sprawi, że urząd ten 

będzie reagował szybko i skutecznie. 

Adam Bodnar gwarantuje dobrą współpracę urzędu z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, 

reagowanie na przejawy łamania obywatelskich praw bez partykularyzmu, z dbałością o dobro 

wspólne. 

Jest to obywatelski kandydat na rzecznika praw obywateli. 

Wybór RPO nie powinien być polityczny. Dlatego zwracamy się do wszystkich Senatorów i Senatorek 

z prośbą o zatwierdzenie kandydatury doktora Adama Bodnara na urząd RPO. 

Łączę wyrazy szacunku, 

W mieniu wszystkich apelujących organizacji, 

 

Katarzyna Batko-Tołuć 

Wiceprezeska Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska 



 


