
 

Prawa i Wolności mają dla nas znaczenie 
 

O potrzebie szanowania instytucji państwowych, służbie publicznej, walce o praworządność oraz 
respektowanie praw i wolności obywatelskich 

z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Adamem Bodnarem rozmawia Ewa Krawczyk-Dębiec 
 

Ewa Krawczyk-Dębiec: Chciałabym Pana obywatelsko przepytać na zakończenie Pana kadencji. Czy 
może nam Pan przypomnieć, jaka była geneza powstania funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce? 

Adam Bodnar: Kadencja skończyła się, ale misja jeszcze nie. Przedłuża się jej czas, jesteśmy trochę w 
zawieszeniu. Na przełomie sierpnia i września 2020 roku żegnałem się już z urzędem, tymczasem niedługo 
miną cztery miesiące, odkąd oczekujemy na wybór nowego Rzecznika. Zobaczymy, ile to jeszcze potrwa.  

Natomiast jaka była geneza? To były lata 80-te XX wieku, czasy kiedy władza ludowa szukała ustępstw na 
rzecz środowisk liberalnych, reprezentowanych wtedy przez  Solidarność oraz częściowo przez stronnictwa 
sojusznicze. Efektem tego było powstanie czterech istotnych dla funkcjonowania państwa instytucji: 
Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Stanu i Rzecznika Praw 
Obywatelskich. Czyli geneza była taka, że musi być organ, który pomaga obywatelom w dochodzeniu ich 
praw i tym samym kanalizuje nieco ludzkie emocje. Być może nikt się nie spodziewał wtedy, że to nie 
będzie kolejna fasada, ale urząd mający duże, realne znaczenie dla obywateli. Wiatru w żagle nabrał po 
1989 roku, kiedy zaczęliśmy na poważnie traktować Konstytucję, prawa i wolności obywatelskie oraz cały 
system prawny. Ten urząd stał się trochę takim mostem do transformacji ustrojowej. Miał duże znaczenie 
w przybliżaniu obywatelom i przedstawicielom władzy publicznej tego, na czym polega państwo prawa 
oraz respektowanie praw i wolności obywatelskich. 

EKD: Wraz ze wzrostem aktywności obywatelskiej rośnie też ranga urzędu Rzecznika Praw 
Obywatelskich. Zdecydowanie daje się to zauważyć. 

AB: Ranga wzrasta wraz z poczuciem zauważania przez nas, jako obywateli, że prawa i wolności mają dla 
nas znaczenie. Na co dzień często nie uświadamiamy sobie tego, że niektóre nasze prawa są nam potrzebne. 
Po prostu korzystamy z nich, a dopiero w przypadkach krytycznych, nagłych czy nietypowych pojawiają 
się problemy i wątpliwości. Na przykład wolność zgromadzeń. Dopiero w ostatnich latach praktycznie 
uczymy się, jak bardzo ważna jest ta wolność dla nas i jak często możemy się znaleźć w kolizji z władzą. 
Inny przykład - mamy wolność zrzeszania się i korzystamy z niej, ale pojawiają się już różne zapowiedzi: 
będziemy ograniczali finansowanie z zagranicy i wprowadzimy jakieś restrykcje dla zbiórek publicznych. 
Były już pojedyncze próby ograniczeń, np. z powodów politycznych wystąpiono o zawieszenie zarządu 
Fundacji Wolni Obywatele RP i o wprowadzenie zarządcy przymusowego. To są te momenty, kiedy 
uświadamiamy sobie, że prawa są nam potrzebne, mają wpływ na nasze życie, a co za tym idzie -  potrzebna 
jest  też obywatelom instytucja rzecznika, który będzie bronił ich praw. 

EKD: Czym dla Pana osobiście jest funkcja rzecznika praw obywatelskich – misją czy zawodem? 

AB: Jestem nauczycielem akademickim. To jest mój wyuczony zawód i chcę to robić. Natomiast w 
przypadku Rzecznika Praw Obywatelskich to jest zdecydowanie bardziej misja, która w pewnym 
momencie się skończy. Oczywiście później pewnie będę miał jakieś kolejne, inne misje obywatelskie w 
sektorze pozarządowym, jako uzupełnienie pracy zawodowej.  



EKD: Czyli już są jakieś plany wstępne na czas po zakończeniu funkcji, a my jako obywatele na pewno 
nie damy o Panu zapomnieć.  

AB: Nie chciałbym się na razie wypowiadać o jakichś konkretnych planach. To jest trochę tak, że jak się 
poświęca pięć lat życia intensywnej pracy na stanowisku Rzecznika, to trzeba mieć później czas, żeby 
nadrobić choćby zaległości naukowe, a to jest dla mnie ważne także z punktu widzenia rozwoju osobistego. 

EKD: Co szczególnego trzeba mieć w swoim życiorysie, żeby oprócz spełnienia wymogów formalnych 
niezbędnych dla funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich, zyskać jeszcze zaufanie organizacji społecznych 
i parlamentarzystów. Co u Pana było takiego szczególnego w życiorysie? 

AB: To było unikalne połączenie działalności naukowej i społecznej. Zanim zostałem rzecznikiem, czyli 
w wieku trzydziestu ośmiu lat, miałem w dorobku kilkanaście lat pracy jako naukowiec, napisane 
publikacje i książki, zorganizowane konferencje i seminaria. Do tego doszło doświadczenie zawodowe w 
biznesie, kancelarii prawnej oraz ponad dziesięć lat w Fundacji Helsińskiej, także na szczeblu 
międzynarodowym. To była dobra droga, która pozwalała na odnalezienie się w różnych sytuacjach i 
środowiskach oraz zrozumienie pewnych zachodzących procesów społecznych i politycznych. To jest 
bardzo potrzebne przy wykonywaniu tej funkcji, bo nie można być ani za bardzo doktrynerem, ani 
wyłącznie aktywistą.  

Przez wszystkie lata mojej pracy nauczyłem się, że trzeba szanować instytucje państwowe i traktować urząd 
jak służbę. Oznacza to respektowanie pewnych zasad oraz określone relacje z organami władzy publicznej 
i osobami, które wykonują różne zadania. To też szacunek dla poprzedników. Proszę zauważyć, że nigdy 
przez całą kadencję nie powiedziałem złego słowa na temat moich poprzedników. Nawet, jeżeli bym się z 
niektórymi nie zgadzał, miał wątpliwości co do metod czy interwencji podejmowanych przez nich, to kiedy 
pełnię służbę, mogę ją wyłącznie budować na dobrych doświadczeniach poprzedników. Tylko w ten sposób 
jestem w stanie wzmocnić służbę.  

Jestem nastawiony na mocną pracę zespołową, a jej symbolicznym efektem jest chociażby sprawozdanie 
„Z urzędu. Nieurzędowy raport ze skarg, rozmów, spotkań z Rzecznikiem Praw Obywatelskich VII 
Kadencji 2015–2020 Adamem Bodnarem” napisane przez trzy panie z Biura Rzecznika: Barbarę 
Imiołczyk, Agnieszkę Jędrzejczyk i Anetę Kosz. Autorki nie są prawniczkami, ale uznały, że chcą po 
swojemu podsumować te pięć lat. Oceniam to sprawozdanie bardzo dobrze.  

Tak właśnie w wielu przypadkach starałem się inwestować w pracę zespołową. Efektem tego jest to, że 
moi zastępcy są znani w niektórych środowiskach. Pani rzeczniczka Hanna Machińska jest kojarzona z 
interwencjami w czasie zgromadzeń i zatrzymaniami na posterunkach policji, dr hab. Maciej Taborowski 
z walki o praworządność na szczeblu unijnym, a Stanisław Trociuk jest symbolem rzetelności i kompetencji 
prawnych, bo pracuje w biurze przez wszystkie kadencje. Pani mecenas Zuzanna Rudzińska-Bluszcz też 
jest moją bliską współpracownicą. Sama podjęła taką decyzję, że chce kandydować na urząd Rzecznika. 
To, że przez te pięć lat udało jej się tak rozwinąć, świadczy o tym, że udaje mi się dobrze inwestować w 
pracę zespołową i w poszczególne osoby pracujące w biurze. 

EKD: Czy kiedykolwiek był pan członkiem jakiejś partii politycznej.  

AB: Nie, nigdy nie byłem. Jestem apolityczny w sensie braku członkostwa i staram się trzymać względnie 
równy dystans w stosunku do środowisk politycznych.  

EKD: Jak Pan ze swojej praktyki ocenia siłę oddziaływania urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich i w 
czym ona się przejawia? 



AB: Rzecznik co do zasady powinien być organem wpływu, z urzędowym autorytetem uzupełnianym przez 
osobiste cechy danego Rzecznika, którego celem jest doprowadzenie do określonej reakcji władz. Bywały 
czasy, kiedy Rzecznicy byli bardziej słuchani, ponieważ władza chciała wsłuchiwać się w tematy dotyczące 
praw i wolności obywatelskich. Obecnie tak nie jest, dlatego podejmując różne interwencje, muszę 
zastanawiać się, jak je uzupełnić dodatkowymi działaniami, współpracą z organizacjami pozarządowymi, 
mediami i innymi środkami wyrazu, za pomocą których zwrócę uwagę na problem. Nawet jeżeli nie udaje 
się osiągnąć zamierzonego celu, to Rzecznik jest jak ten kamień uwierający w bucie. Cały czas się go czuje 
i ma wpływ na debatę publiczną, nagłośnienie problemów i stanowiska władz.  

Trudno jest ocenić, jak silny jest ten wpływ. Dla mnie jest ważne, że obywatele ufają urzędowi. Dobrym 
świadectwem jest to, że w zeszłym roku radykalnie zwiększyła się liczba skarg. Mieliśmy o sześć tysięcy 
więcej nowych skarg niż w 2019 roku, czyli wzrost o 25 proc. To jest oczywiście efekt pandemii, ale w 
czasie tak wielkiego kryzysu wielu obywateli nam zaufało. Skargi dotyczyły opieki zdrowotnej, praw 
wyborczych, zgromadzeń, przemocy policji i kar Sanepidu. Byliśmy w wielu przypadkach skuteczni.  

Ostatnio przygotowując publikację na temat roli Rzecznika w czasie pandemii, napisałem tekst analityczny 
na dwa arkusze. Miałem przy tym poczucie tego, że szereg moich pracowników skrzywdziłem, bo nie 
uwzględniłem ich różnych interwencji i wystąpień tylko dlatego, że nie byłem w stanie tego objąć w formie 
porządnego artykułu naukowego. W okresie od marca do lipca 2020 roku, czyli do czasu wyborów 
prezydenckich, mieliśmy nieprawdopodobną liczbę bardzo konkretnych wystąpień, interwencji i działań 
dotyczących pandemii.  

Natomiast mówiąc o sile oddziaływania urzędu, pamiętajmy, że rzecznik ma do dyspozycji instrumenty 
sądowe w postaci kasacji, skargi kasacyjnej, możliwości przyłączenia się do postępowań sądowych, skarg 
oraz skarg nadzwyczajnych. Może inicjować postępowania cywilnoprawne, przed sądami 
administracyjnymi, kwestionować akty prawa miejscowego oraz przyłączać się do postępowań. Tu udaje 
się pomóc ludziom wygrać konkretne sprawy. Czasem jakieś niezauważalne, a niekiedy bardzo 
symboliczne. W 2020 roku dość mocno wojowaliśmy z Sanepidem i dalej będziemy. Były też ciekawe 
kasacje do Sądu Najwyższego dotyczące wolności słowa. Udało się skutecznie zakwestionować, na razie 
w czterech przypadkach, uchwały lokalne dotyczące stref wolnych od LGBT. Mieliśmy istotne stanowisko 
przed Sądem Najwyższym w sprawie dezubekizacji, w której występował mój zastępca. Sporo konkretnych 
rzeczy udało się osiągnąć poprzez sądy.  

Od 7 sierpnia 2020 roku nasi pracownicy starają się być na każdym posterunku policji, na którym ktoś jest 
zatrzymany i przetrzymywany. Mieliśmy wpływ na to, jak policja zachowywała się w stosunku do tych 
zatrzymanych osób i widzimy, że z każdym kolejnym razem te standardy traktowania były o wiele lepsze 
niż na samym początku.  

EKD: Czy wzrost liczby próśb obywateli o interwencję oznacza, że ich świadomość co do możliwości 
podjęcia przez Rzecznika interwencji jest teraz większa, niż na początku Pana kadencji? 

AB: Myślę, że tak. Dodałbym do tego warunki pandemii, które zmusiły nas do poszukiwania ochrony 
swoich praw. Jako Biuro prowadziliśmy zaawansowaną politykę informacyjną - co i w jakiej sytuacji 
obywatele mogą zrobić. Pokazywaliśmy skuteczność, co mogło spowodować większą liczbę skarg. 
Zmieniają się też czasy i jest więcej naruszeń prawa, a urząd Rzecznika jest jednym z nielicznych jeszcze 
organów, który zachowuje stabilność i przewidywalność w swoich działaniach. Nie zawsze wszystkie 
sprawy jesteśmy w stanie szybko rozpatrzyć, bo mamy ich dużo. Jednak poprzez naszą aktywność medialną 



i mówienie o różnych problemach, prowadzenie zaawansowanej strony internetowej i raporty, pokazujemy 
jednolitą linię dotyczącą ochrony praw i wolności jednostki.  

EKD: Ile razy spotykał się Pan bezpośrednio, jako Rzecznik Praw Obywatelskich, z obywatelami i jaki 
charakter miały te spotkania? 

AB: Starałem się być bardzo aktywny. Teraz jest to trudne ze względu na ograniczenia epidemiczne. 
Czasami mam spotkania w szkołach, bądź z organizacjami pozarządowymi, jeżeli są organizowane na 
szczeblu lokalnym. W ostatnim okresie udało się zorganizować dwa spotkania związane z docenieniem 
lokalnych działaczy. Jedno w Jeleniej Górze, gdzie jest Pan Stanisław Szubert działający na rzecz osób z 
niepełnosprawnościami. Wręczyłem mu Odznakę Honorową Rzecznika. Jest jeszcze Pani Danuta 
Wawrowska ze Słupska, znana feministka. To było bardzo miłe. Zupełnie inaczej jest, kiedy robi się tego 
typu uroczystości w Warszawie i gdy dotyczą one osób publicznie znanych, inaczej zaś gdy są to lokalni 
aktywiści.  

W trakcie kadencji miałem spotkania i konsultacje z obywatelami w blisko dwustu miastach. Nie chodziło 
tylko o to, aby wpaść na chwilę, spotkać się z burmistrzem, zwiedzić jakiś zabytek i pojechać dalej. 
Staraliśmy się spędzić w danym województwie kilka dni i w każdym z miast zorganizować przynajmniej 
dwugodzinne spotkanie, na które ludzie mogli przyjść, posłuchać, porozmawiać i zgłosić jakieś tematy. 
Tam mogliśmy poczuć, czym żyje cała Polska, a nie tylko Warszawa. Czasami były nietypowe wrażenia. 
Z jednej strony poczucie, że Polska na szczeblu lokalnym może być niezwykle zaawansowana w podejściu 
do ochrony niektórych praw. Niektóre miejsca są wręcz wzorcowe w traktowaniu naszej 
wielokulturowości, praw mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych. Widoczna jest dojrzała 
polityka historyczna czy podejście do praw osób z niepełnosprawnościami lub dotkniętych kryzysem 
bezdomności.  

Niestety wystarczy pojechać trzydzieści kilometrów dalej i jest zupełnie inna atmosfera. Pewne polityki 
publiczne nie działają albo nie ma pomysłu jak je przeprowadzić. Skala problemów nagłaśnianych w 
Warszawie wygląda inaczej na szczeblu lokalnym. Na przykład sytuacja osób z niepełnosprawnościami i 
protest opiekunów, jaki rozpoczął się w Sejmie, nie był dla mnie zaskoczeniem. Wiele historii słyszałem 
wcześniej w czasie tych spotkań i były one przedmiotem licznych interwencji rzecznika. Dopiero dzięki 
protestom całe społeczeństwo zobaczyło tych ludzi. Wiele problemów nie zostało załatwionych i pewnie 
przez wiele lat będą przedmiotem jakichś zabiegów politycznych. 

EKD: Najtrudniejsza sprawa, z jaką musiało się zmierzyć Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich? 

AB: Najważniejszym symbolem i znakiem mojej kadencji są sprawy dotyczące praworządności. Było wiele 
walk o praworządność, Trybunał Konstytucyjny i Sąd Najwyższy. Nie chodzi tylko o walkę o jedno prawo 
czy o jedną osobę – Igora Tuleję, Pawła Juszczyszyna, Waldemara Żurka, czy Krzysztofa Parchimowicza, 
ale o zmianę ustroju państwa. To coś znacznie ważniejszego niż pojedyncze, nawet najbardziej doniosłe 
sprawy.  

Chodzi o naszą przyszłość jako Polski, o funkcjonowanie naszej ojczyzny i o to czy będziemy chcieli w 
naszym kraju żyć. Czy nasze dzieci będą się wyprowadzały, czy ulegniemy korupcji, zepsuciu i takim 
procesom, które spowodują zniweczenie całego dorobku, który osiągnęliśmy.  

Widzimy, do czego może doprowadzić populizm. To, co się stało w Stanach Zjednoczonych, kiedy do 
Kongresu wtargnęli zwolennicy Donalda Trumpa, który nie może pogodzić się z przegraną w wyborach 



prezydenckich. Jeżeli takie rzeczy dzieją się w Stanach Zjednoczonych, to jak możemy myśleć o Polsce, w 
której widzimy rozregulowanie instytucji i niepoprawny flirt ze środowiskami radykalnymi.  

EKD: Jak dużo spraw udało się Panu zakończyć z pozytywnym skutkiem? 

AB: Istotne są sprawy sądowe, ponieważ możemy powiedzieć, że konkretna sprawa została rozwiązana. 
Czasami pozytywne skutki powodują interwencje, a my o nich możemy nie wiedzieć, albo jedynie 
domyślać się. To na zasadzie tego kamienia w bucie, który spowodował, że ktoś zareagował lepiej. Na 
przykład jest informacja prasowa o interwencji w sprawie kierowniczki GOPS w Parchowie, która nie straci 
pracy za udział w Strajku Kobiet. Radny PiS chciał zemsty na Katarzynie Wirkus za udział w strajku i 
domagał się jej zwolnienia. Radni gminy, w której kobieta pracuje, większością głosów odrzucili jego 
skargę. Do informacji dodano krótki fragment, że być może pomogła interwencja Rzecznika Praw 
Obywatelskich, który zapytał radę gminy i komisję społeczną, na jakiej podstawie przyjęła skargę i się nią 
zajęła. Jedno pismo interwencyjne wysłane przez nas mogło spowodować, że ktoś zobaczył, iż tego typu 
działania mogą stanowić naruszenie praw i wolności obywatelskich. Takich skutecznych interwencji mamy 
naprawdę sporo każdego dnia i wykazują to raporty naszego Biura.  

Czasami są zmiany legislacyjne, a były momenty, że wygrywałem sensowne sprawy przed Trybunałem 
Konstytucyjnym. Jedna z nich dotyczyła umieszczania osób ubezwłasnowolnionych w domach pomocy 
społecznej, bez możliwości zakwestionowania przed sądem przez same zainteresowane osoby tego, czy 
faktycznie muszą być pozbawieni wolności w DPS-ie. Wyrok mówiący o tym, czy jest to zgodne z prawem, 
był dla środowiska osób z niepełnosprawnościami bardzo ważny. Inna historia dotyczyła odbierania prawa 
jazdy kierowcom za przekraczanie prędkości powyżej pięćdziesięciu kilometrów na godzinę w miejscu 
zabudowanym. Trybunał Konstytucyjny stworzył przesłankę, która pozwala na weryfikowanie czy 
faktycznie było to zasadne, jeżeli na przykład ktoś spieszył się do szpitala z rodzącą żoną. Chodziło o to, 
żeby nie odbierać prawa jazdy automatycznie, tylko stosować margines uznania w nietypowych sytuacjach. 
Takich różnych historii, gdzie udawało się pomóc, było sporo. 

EKD: Czego Rzecznikowi nie udało się rozwiązać, pomimo wykorzystania wszelkich dostępnych 
możliwości? 

AB: Podam przykłady spraw leżących mi na sercu od lat, które nie są sprawami centralnymi. Mamy 
problem z czystością powietrza w Polsce, który interpretujemy głównie w kontekście smogu i sąsiadów 
trujących powietrze gryzącym dymem. Nie dostrzegamy natomiast, że w niektórych regionach Polski 
powstają fermy przemysłowe, głównie kurze i związane z hodowlą zwierząt futerkowych. Mogą 
powodować one również gigantyczne zatrucie powietrza w okolicy. Przez lata upominałem się o przyjęcie 
tzw. ustawy antyodorowej i cały czas jest jakaś polityczna blokada, chyba nawet ponad podziałami.  

Drugi przykład to ubezwłasnowolnienie. W Polsce ta instytucja ma się naprawdę „za dobrze” i całą 
kadencję upominałem się o to, żeby wreszcie ją zreformować. Na świecie odchodzi się od niej w kierunku 
systemu wspomagania osób z niepełnosprawnościami w procesie podejmowania decyzji. Niestety 
Ministerstwo Sprawiedliwości było częściej zajęte walką z sędziami i prokuratorami, niż tego typu  
reformowaniem systemu prawnego. Nawet relatywnie prosta rzecz, za którą chodził przez wiele lat 
Rzecznik Praw Dziecka – nowe postępowanie w sprawach nieletnich – nie została przyjęta. To samo z 
ustawą o biegłych sądowych.  

EKD: Dlaczego w demokratycznych państwach nadal występują przypadki łamania praw człowieka? 



AB: Niestety, nawet w Stanach Zjednoczonych jest z tym problem. Postrzegamy ten kraj, jako broniący 
wartości demokratycznych i praworządności oraz praw, które składają się na proces demokratyczny – 
wolność słowa, prawo do zgromadzeń, prawo do sądu. Jednak jest to państwo niezwykle represyjne, które 
ma przemoc mocno wpisaną w aparat funkcjonowania państwa. W USA jest dwa razy więcej więźniów na 
sto tysięcy mieszkańców niż w Rosji, bo bardzo łatwo jest wpaść w wir aparatu państwa. Co więcej, w 
USA obowiązuje prawo umożliwiające powszechne posiadanie broni palnej, co też powoduje zagrożenie 
dla obywateli. Władze niezbyt skutecznie temu przeciwdziałają, respektując prawo do posiadania broni.  

W niektórych innych państwa uznających się za demokratyczne aparat funkcjonowania państwa okazuje 
się skomplikowany i nie pozwala na szybką reakcję na problemy występujące w społeczeństwie. Możemy 
mieć sytuację pokrzywdzenia obywatela, który próbuje dochodzić swoich praw przed sądami. Procedury 
są na tyle przewlekłe, trudne i skomplikowane, że nie jest w stanie uzyskać ochrony w odpowiednim czasie. 
Narasta więc jego frustracja związana z funkcjonowaniem państwa.  

Druga przyczyna jest taka, że pojawiają się nowe wyzwania, na przykład walka z terroryzmem 
międzynarodowym czy pandemią. Wymaga to, czasami nawet z dnia na dzień, stosowania nowych środków 
prawnych. Władza tworzy środki wygodne dla niej, a niekoniecznie respektujące prawa i wolności 
obywatelskie. Stosowanie metody rozwiązywania dużych problemów powoduje, że rządzący nie są 
wystarczająco wrażliwi na różne przypadki osób należących do mniejszości czy grup niezauważonych. 
Pojawiają się też problemy ideologiczne mające wpływ na rozumienie praw. W Polsce dotyczy to praw 
kobiet, osób LGBT, praw migrantów i uchodźców.  

Dochodzą do tego niedobre tendencje, powodujące przekształcanie się państw demokratycznych w 
autorytarne. Wiąże się z tym ograniczanie praw politycznych. Ma to także reperkusje dotyczące polityki 
historycznej, skutkiem czego pewne grupy padają ofiarą naruszeń przepisów prawa. 

EKD: Czy istnieje według Pana jakiś konkretny, uchwytny moment, w którym demokratyczny system 
państwa zamienia się w autokrację? 

AB: Nie ma konkretnego momentu, gdyż jest on definiowany przez następujące po sobie wydarzenia. Mogą 
być znamiona choroby, które świadczą, że w tym kierunku państwo podąża. Tak jest w Polsce. Analizując 
polski system, można zastosować teorię konkurencyjnego autorytaryzmu. Wskazuje ona, że na scenie 
politycznej dochodzi do zakłócenia relacji między rządzącymi a konkurującymi o władzę. Ci pierwsi 
uzyskują stałą przewagę nad drugimi i są w stale lepszej sytuacji. Bazując na tej teorii, w Polsce niektóre 
warunki już zostały spełnione – kontrola nad mediami publicznymi, wykorzystywanie środków 
publicznych do celów politycznych, represje w stosunku do aktywistów, polityków opozycji i innych osób. 
Nie jest to obojętne dla procesu politycznego, co pokazały wybory prezydenckie. Znaczne zaangażowanie 
się telewizji publicznej po stronie kandydata obozu władzy jest świadectwem tego, że równość szans 
kandydatów nie została w procesie wyborczym zachowana.  

Ostateczne przejście do autokracji następuje, kiedy nie ma szans na legalne wybory i do fałszerstw dochodzi 
już na poziomie organizowania wyborów. Proces wyborczy ukształtowany zostaje w taki sposób, aby 
przeciwnicy nie mieli żadnych szans. W Polsce jesteśmy jeszcze na etapie, na którym przy sensownej pracy 
jest szansa na powrót do grona państw w pełni demokratycznych. Jednak wymaga to nadzwyczajnego 
wysiłku politycznego i organizacyjnego. 

EKD: Co w Pana ocenie bardziej przeszkadza Prawu i Sprawiedliwości – Pana osoba, zaangażowanie i 
apolityczność czy funkcja, jaką Pan zajmuje? Słychać głosy, że PiS dąży do zlikwidowania urzędu 
Rzecznika, albo do jego zmarginalizowania, choćby poprzez wystawienie politycznego kandydata. 



AB: Proszę wybaczyć, ale wolałbym się nie wypowiadać na temat kandydatów na urząd RPO. O swojej 
apolityczności już mówiłem. Natomiast jeśli chodzi o przyszłość urzędu, to oczywiście istnieje takie 
zagrożenie, że może on zostać zmarginalizowany, pozbawiony niezależności i skuteczności działania. Z 
kilkoma ważnymi instytucjami konstytucyjnymi już tak zrobiono. Ale byłoby to z ogromną stratą dla 
obywateli, dla demokracji i praworządności. Zdecydowanie pogorszyłoby sytuacje jednostki wobec 
instytucji państwa. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Może obudzi się instynkt propaństwowy i pro 
obywatelski u wielu polityków, także w obozie władzy, którzy będą chcieli zachować niezależność 
instytucji Rzecznika?    

EKD: Czego mogą życzyć Panu obywatele, po zakończeniu kadencji. 

AB: Może trochę spokoju? Żebym miał więcej czasu na refleksję, na spisanie pewnych rzeczy i 
przegrupowanie się zawodowe. 

EKD: Tego Panu życzymy. Dziękuję za rozmowę. 

 

Wywiad ukazał się w miesięczniku „Nasze Czasopismo” numer 1/2021. 

Zdjęcie do wywiadu pochodzi z zasobów Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. 
 


