
 
  



Podczas głosowania, które miało miejsce 20 listopada 2020 r. w nocy, Sejm ponownie odrzucił 
kandydaturę mec. Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na Rzecznika Praw Obywatelskich. Do dzisiaj 
jest ona jedyną kandydatką na ten urząd. Kandydatura mec. Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz została 
zgłoszona przez kluby Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, poparta została ona później przez ponad 
1100 organizacji społecznych, w tym przez ELSA Poznań jako organizacji pozarządowej w ramach 
Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowej.  
 
Mec. Rudzińska-Bluszcz apelowała do posłów o utrzymanie urzędu Rzecznika Praw 
Obywatelskich jako instytucji, która nie jest powiązana w żaden sposób ze stronami konfliktu 
politycznego. 
  
Warto też nadmienić, że o konieczności stawienia się w Sejmie poinformowano kandydatkę 
zaledwie 3 godziny przed planowanym rozpoczęciem posiedzenia.  
 
Pomysły na wydarzenia: prelekcja o roli Rzecznika Praw Obywatelskich w demokratycznym 
państwie, spotkanie z pracownikiem Biura RPO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



W trakcie ubiegłego miesiąca opinia publiczna wielokrotnie zwróciła uwagę na to, iż uczniom 
i studentom, którzy prezentują w czasie zajęć zdalnych symbol Strajku Kobiet (błyskawicy), 
odmawia się możliwości brania udziału w wykładach czy lekcjach. 
 
Przykładem takiej sytuacji jest incydent mający miejsce podczas wykładu z prawa 
konstytucyjnego prowadzonego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. 
Prowadząca poprosiła studentkę o usunięcie ze zdjęcia profilowego na platformie MT symbolu 
z zastrzeżeniem, że zajęcia nie będą prowadzone do czasu spełnienia jej prośby. Studentka 
ze względu na problemy techniczne musiała się wylogować i ponownie zalogować na platformę. 
 
Podobna sytuacja zdarzyła się w polskim liceum, kiedy wykluczono uczennice z lekcji ze względu 
na prezentowanie na zdjęciach profilowych symboli związanych ze Strajkiem Kobiet. 
 
Należy zauważyć, że powyższe zachowania prowadzących zajęcia stanowiły przejawy ograniczania 
wolności słowa i wyrażania poglądów, które są zagwarantowane konstytucyjnie w art. 54 ust. 1 
Konstytucji RP. Rzecznik Praw Obywatelskich podkreśla, że „wyrażanie swoich poglądów może 
przybierać różne formy, w tym prezentowanie i noszenie symboli, które nie są prawnie zakazane”. 
Warto też zaznaczyć, iż prawo dziecka do wyrażania swoich poglądów jest zaznaczone 
w Konwencji ONZ z 20 listopada 1989 r. - „dziecko będzie miało prawo do swobodnej 
wypowiedzi; prawo to ma zawierać swobodę poszukiwania, otrzymywania i przekazywania 
informacji oraz idei wszelkiego rodzaju, bez względu na granice, w formie ustnej, pisemnej bądź 
za pomocą druku, w formie artystycznej lub z wykorzystaniem każdego innego środka przekazu 
według wyboru dziecka”. 
 
Pomysły na wydarzenia: warsztat z angażowania się w inicjatywy społeczne w trakcie studiów, 
webinarium o prawach dziecka do swobody wyrażania swoich poglądów,  
Stygmatyzacja społeczności romskiej w mediach. 
 
  
 



Stowarzyszenie Romów w Polsce złożyło skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich o podawanie 
przez niektóre media informacji o narodowości sprawców przestępstw i wykroczeń, jeśli osoby 
te są pochodzenia romskiego. 
  
W dniu 25 sierpnia 2020 r. na portalu: poznan.naszemiasto.pl ukazał się artykuł pt. „W centrum 
handlowym King Cross Romowie pobili mężczyznę, który zwrócił im uwagę, że nie noszą 
maseczek?” (link). W ślad za tą publikacją, narodowość sprawców została podana na innych 
portalach, mimo iż nie miało to żadnego związku ze sprawą. 
 
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił na powyższy problem uwagę Radzie Etyki Mediów. 
Podkreśla on, że w ten sposób kreuje się niekorzystny wizerunek mniejszości etnicznej w Polsce, 
przedstawia się społeczność romską jako nosicieli negatywnych cech. Rada Etyki Mediów 
wskazuje na to, że „określanie narodowości lub pochodzenia etnicznego sprawców czynów 
przestępczych powiela negatywne stereotypy, utwierdza błędne i krzywdzące przekonanie, 
że obywatele polscy o innym pochodzeniu etnicznym, albo zamieszkali w Polsce obcokrajowcy, 
są zbiorowo nośnikami negatywnych cech”. Stowarzyszenie Romów w Polsce w swoim 
oświadczeniu podkreśla też, że publikowanie wspomnianych artykułów może stanowić 
naruszenie art. 256 i 257 kodeksu karnego przez “wywołanie silnej niechęci, braku akceptacji oraz 
wrogości w stosunku do obywateli polskich pochodzenia romskiego a także poprzez publiczne 
znieważenie społeczności polskich Romów, wskazując ich jako grupę obywateli polskich 
o przestępczych skłonnościach”.  
 
Pomysły na wydarzenia: żywa biblioteka, prelekcja o dyskryminacji społeczności romskiej we 
współpracy ze Stowarzyszeniem Romów w Polsce. 
 
 

https://poznan.naszemiasto.pl/w-centrum-handlowym-king-cross-romowie-pobili-mezczyzne/ar/c1-7864247



