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List otwarty w sprawie wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich 

 

Szanowne Posłanki, Szanowni Posłowie Sejmu RP, 

Jesteśmy organizacjami zajmującymi się relacjami pomiędzy władzą, a obywatelami. Różni nas 

wiele. Mamy odmienne poglądy na sprawy równości, ekologii, spójności czy sprawiedliwości 

społecznej. Ale tym, co nas łączy jest przekonanie, że polska demokracja powinna być budowana 

na solidnych podstawach demokratycznego państwa prawa. Uważamy, że władze wybierane w 

wyborach powszechnych powinny czuć się odpowiedzialne przed wyborcami i powinny być przez 

nich rozliczane. Decyzje – nawet te trudne – zawsze powinny być rezultatem dogłębnej, opartej na 

faktach debaty. To są standardy, do których powinniśmy dążyć. Zostały na nich oparte demokracje 

najbardziej rozwiniętych państw świata i kierowani ich doświadczeniem wiemy, że to właściwa 

droga. 

Działamy w całej Polsce – Bełchatowie, Białogardzie, Częstochowie, Dobroniu, Fajsławicach, 

Kalwarii Zebrzydowskiej, Koszalinie, Krakowie, Lubartowie, Lublinie, Puńsku, Radomiu, Skawinie, 

Suwałkach, Szczecinie, Warszawie i wielu innych miastach i wsiach. Takich organizacji, lokalnych 

mediów i grup nieformalnych są setki w całej Polsce. Nie sposób nie zauważyć, że to nasze 

działania wypełniają konstytucyjne gwarancje dotyczące praw i wolności – takich jak wolność 

słowa, informacji, pokojowego gromadzenia się, czy stowarzyszania. Nie jesteśmy dodatkiem do 

demokracji, jesteśmy jej istotą. 

Dlatego też zdecydowaliśmy się na poparcie kandydatury doktora Adama Bodnara na Rzecznika 

Praw Obywatelskich. Jego dotychczasowe działania wskazują na ogromny szacunek dla państwa 

prawa oraz wiedzę na temat złożoności życia społecznego. 

Potrzebujemy Rzecznika, który zauważy naszą systemową rolę, będzie słuchał, co mamy do 

powiedzenia i walczył o to, aby prawo było przestrzegane. To wystarczy, byśmy mogli zmieniać 

świat wokół nas, w naszych „małych ojczyznach”. 

 

Liczymy na to, że polscy parlamentarzyści dokonując wyboru nowego Rzecznika Praw 

Obywatelskich, będą kierować się racjonalnymi przesłankami, nie poddadzą się emocjom i nie 

zawiodą zaufania obywateli. 

Fajslawice24.pl 

Fundacja Akademia Zdrowego Życia (Bełchatów) 

Fundacja ePaństwo (Warszawa) 

Fundacja Przysiółek (Puńsk) 

Fundacja Stańczyka (Kraków) 

Fundacja Wolności (Lublin) 



Fundacja Zielony Przylądek (Dobroń) 

Grupa ZMIANA (Radom) 

Infoskawina.pl 

Klinika Rządzenia (Warszawa) 

Miasto Obywatelskie Lubartów 

Nasza Kalwaria.pl (Kalwaria Zebrzydowska) 

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu (Częstochowa) 

Pozarządowe Centrum Rozwoju Społecznego (Białogard) 

Sieć Obywatelska Watchdog Polska (Babice, Bielawa, Bielsko-Biała, Częstochowa, Dzierżoniów, 

Dębica, Gdańsk, Goleniów, Istebna, Jarocin, Kędzierzyn Koźle, Kraków, Legnica, Lublin, Łódź, Nowa 

Sól, Oława, Orzysz, Ostróda, Oświęcim, Poświętne, Rabka Zdrój, Rzeszów, Stepnica, Stronie 

Śląskie, Szczecin, Szklarska Poręba, Tłuszcz, Warszawa, Wrocław). 

Stowarzyszenie Homo Faber (Lublin) 

Stowarzyszenie Kostroma (Suwałki) 

Zmieniamy Koszalin 


