
Al. Ujazdowskie 49, 00-536 Warszawa, 
tel. 22 58 49 630 fax 22 58 49 622 

www.ora-warszawa.com.pl;  
e-mail: sekcja.praw.czlowieka@ora-warszawa.com.pl 

Sekcja Praw Człowieka 
przy Okręgowej Radzie Adwokackiej  

w Warszawie 
 

 
 

 

 

UCHWAŁA NR 1/2018 

Sekcji Praw Człowieka 

przy Okręgowej Radzie Adwokackiej  

w Warszawie z dnia 3 lipca 2018 r. 

 

 

Stanowisko w sprawie „zdania odrębnego” prof. Mariusza Muszyńskiego do uzasadnienia 

postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 czerwca 2018 roku, sygn. akt K 35/16, 

opublikowanego w dniu 21 czerwca 2018 roku w Zbiorze Urzędowym Trybunału 

Konstytucyjnego (OTK ZU A/2018, poz. 39) 

 

W związku z opublikowaniem w Zbiorze Urzędowym OTK, postanowienia TK z 6 czerwca 

2018 r., sygn. akt K 35/16, wraz ze „zdaniem odrębnym” do uzasadnienia zgłoszonym przez 

prof. Mariusza Muszyńskiego, w którym przedstawia szereg uwag pod adresem Rzecznika 

Praw Obywatelskich, Sekcja Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej  

w Warszawie przypomina, że Rzecznik Praw Obywatelskich jest organem konstytucyjnym 

(art. 210 Konstytucji), stojącym na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych 

w Konstytucji oraz innych aktach normatywnych. Rzecznik Praw Obywatelskich jest w swojej 

działalności niezawisły, niezależny od innych organów państwowych i odpowiada jedynie 

przed Sejmem na zasadach określonych w ustawie.  

 

Od początku pełnienia swojej kadencji Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar 

wykonuje konsekwentnie i z dużym poświęceniem swoje obowiązki w ramach kompetencji 

przyznanych mu przez Konstytucję i ustawy. Od prawie trzech lat niezwykle aktywnie służy 

obywatelom w ochronie ich praw i wolności, a sposób pełnienia przez niego powierzonej mu 

funkcji zasługuje na najwyższe uznanie. Rzecznik podejmuje się pomocy i interwencji  

w ogromnej liczbie spraw, skutecznie i w sposób bezpośredni komunikując się ze 

społeczeństwem, między innymi w czasie spotkań regionalnych. Jest w bieżącym kontakcie  
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z przedstawicielami środowisk prawniczych, a także wspiera i sam prowadzi rzetelną 

edukację obywateli w zakresie przysługujących im praw. 

 

Swoją postawą, zaangażowaniem, profesjonalizmem i przywiązaniem do wartości 

konstytucyjnych dr Adam Bodnar wzmacnia autorytet instytucji Rzecznika Praw 

Obywatelskich. Walcząc o dobro wspólne i upominając się usilnie o wolności i prawa 

obywateli i obywatelek, przyczynia się do budowania świadomości i kultury poszanowania 

praw człowieka w Polsce, za co należny jest mu szacunek. 


