
Warszawa, 3 grudnia 2020 roku 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

zwracamy się do Państwa z  prośbą o ponowne zgłoszenie Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz, 

wspieranej przez środowisko ponad 1200 organizacji społecznych, na stanowisko Rzecznika 

Praw Obywatelskich. Jest to już prawdopodobnie ostatnia próba. Ma ona sens tylko wtedy, 

gdy cała opozycja zdecyduje się na ten krok. 

 

Zgłoszenie kandydatury Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz po raz trzeci ma ogromne znaczenie 

symboliczne dla społeczeństwa obywatelskiego. Jest manifestacją szacunku dla obywatelek 

i obywateli, którym urząd rzecznika ma służyć. Jest dowodem powagi  w traktowaniu 

instytucji i procedur demokratycznych - tak kontrastującej z zachowaniem partii rządzącej, 

która demonstracyjnie je lekceważy, odrzucając społeczną kandydatkę na urząd RPO i nie 

wysuwając przy tym własnej kandydatury. A przede wszystkim pokazując jedność opozycji 

demokratycznej w sprawie fundamentalnej - obrony praw obywatelek i obywateli, daje 

nadzieję na ponad partyjną  współpracę w innych sprawach ważnych dla Polski. 

 

Państwa trwanie przy tej merytorycznej, niezależnej kandydatce, upór w zgłaszaniu jej na 

stanowisko RPO toruje drogę do ustanowienia tradycji, w której ten ważny urząd w państwie, 

służący obywatelom i obywatelkom, jest wyłączony z gry partyjnej, a zgłaszani kandydaci i 

kandydatki muszą wykazać się niezależnością, wiedzą, doświadczeniem i wrażliwością na 

problemy tych, których urząd ma bronić.  

 

Dla nas, zaangażowanie się w poparcie  kandydatury Zuzanny Rudzińskiej- Bluszcz było 

wyrazem przekonania, że możemy wspólnie ustanowić taką właśnie tradycję, która jeśli nawet 

dziś zostanie odrzucona przez parlamentarną większość, jutro stanie się modelowym 

procesem, włączającym organizacje społeczne i dającym im poczucie wpływu i wiary w to, że 

ich głos jest brany pod uwagą. 

 

Na koniec, chcemy podkreślić raz jeszcze, że w naszym głębokim przekonaniu kandydatura 

Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz, popierana przez organizacje społeczne,  ma sens wyłącznie 

wtedy, gdy jest kandydaturą wspólną dla całej opozycji.  Ta kandydatura ma być manifestacją 

jedności opozycji, ma łączyć, a nie dzielić. Ma sens wówczas, gdy żaden z klubów nie wystawi 

swojego kandydata i wszystkie kluby kolejny raz poprą społeczną kandydatkę w Sejmie, a 

potem być może w Senacie. Jeśli z jakichś powodów mają Państwo w tej sprawie inne 

postanowienia i chcą Państwo wrócić do logiki rywalizacji partyjnej, kandydatura Zuzanny 

Rudzińskiej-Bluszcz, społecznej kandydatki ponad podziałami, traci sens. Wybór należy do 

Państwa. Jednak przez szacunek dla wysiłku 1200 organizacji liczymy na jasną deklarację w tej 

sprawie. 



 

Mamy jednak nadzieję,  że  - podobnie jak my - uznają Państwo, że warto raz jeszcze podjąć 

próbę przekonania posłów i posłanek do merytorycznej ponadpartyjnej kandydatury. 

Państwa gest  - bez względu na wynik głosowania - pozostanie ważnym świadectwem, że 

opozycja demokratyczna walczy o prawa i interes obywateli.  

 

Łączymy wyrazy szacunku, 

 

Akcja Demokracja 

Bydgoska Federacja Ruchów Miejskich 

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny 

Fundacja “Rodzic w mieście” 

Fundacja Aktywności Lokalnej 

Fundacja Anna w Gostkowie 

Fundacja Autonomia 

Fundacja Centrum im.prof. Bronisława Geremka 

Fundacja Cicha Tęcza 

Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju  

Fundacja Głuchych Zacisze 

Fundacja Idealna Gmina 

Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego 

Fundacja im. Stefana Batorego 

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak 

Fundacja MaltaFestival Poznan 

Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów  

Fundacja Morze Aktywności 

Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER 

Fundacja na rzecz Wolnomyślicieli 

Fundacja Panoptykon 

Fundacja Pole Dialogu 

Fundacja Praw Podatnika  

Fundacja Prodeste 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego 

Fundacja w Stronę Dialogu  

Fundacja Szkoła z Klasą 

Fundacja Warszawskie Centrum Psychoonkologii 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka 

Inicjatywa obywatelska “Chcemy całego życia!” 

Instytut Psychologii Zdrowia PTP 

Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie 

Komitet Obrony Demokracji 



Konin. Mam Prawo Wiedzieć 

Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA 

Musszelka 

Obywatele RP 

Otwarta Rzeczpospolita - Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii. 

Ośrodek Działań Ekologicznych “Źródła” 

Polska Federacja Klubów Business & Profesional Women 

Polska Fundacja im. Roberta Schumana 

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu 

Pomorskie Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie 

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” 

Sieć Obywatelska Watchdog Polska 

Stowarzyszenie Klon/Jawor 

Stowarzyszenia Akcja Konin.  

Stowarzyszenie Młodych Naukowców z siedzibą w Lublinie 

Stowarzyszenie MODrzew - Monitoring Obywatelski Drzew 

Stowarzyszenie Paryżanie 

Stowarzyszenie Prawo do Miasta 

Stowarzyszenie RAZEM DLA KONARZEWA  

Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego "Kobietom-Mammograf" 

Stowarzyszenia Ruch Miejski Ludzie 

Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy 

Stowarzyszenia TAK Trójmiejska Akcja Kobieca 

Stowarzyszenie Wiosna bez Barier  

Stowarzyszenie Zielone Dzieci z Mrągowa  

Świętokrzyskie Centrum Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych 

Towarzystwo Dziennikarskie 

Wielka Koalicja za Równością i Wyborem 

Związek Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich 

 

 

 


