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Agnieszka Maria Dudzińska urodziła się 5 maja 1965 w Lublinie. Jest 

socjologiem, absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W czasie studiów 

była stypendystką programu TEMPUS na Uniwersytecie Bielefeld. 

Od 2005 r. jest zatrudniona w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii 

Nauk, gdzie w 2009 r. uzyskała doktorat z socjologii. Jej zainteresowania naukowe 

dotyczą reprezentacji politycznej, procesu legislacyjnego, tworzenia polityk publicznych, 

instytucji politycznych, a także metodologii badań społecznych i analizy danych. 

W latach 2013-2014 była zastępcą prezesa ds. programowych w Państwowym 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

W latach 1977-1983 działała w harcerstwie: najpierw w środowiskowym szczepie 

"Zawisza" przy Komendzie Hufca ZHP Lublin, następnie od 1980 jako instruktorka 

Porozumienia Kręgów Instruktorskich im. Andrzeja Małkowskiego, a od 1981 - 

Niezależnego Ruchu Harcerskiego. W latach 1974-1980 była uczestniczką i animatorką 

Ruchu Światło- Życie. 

Od 1995 mieszka i pracuje w Warszawie. 

Prowadzi działalność społeczną w zakresie monitorowania polityki publicznej. 

Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi. Była przewodniczącą 

warszawskiej Komisji Dialogu Społecznego ds. Mieszkań Chronionych i Komisji 

Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności. 

     W 2011 pełniła funkcję społecznego rzecznika uczniów niepełnosprawnych 

w zainicjowanym przez siebie dwa lata wcześniej projekcie „Wszystko jasne. Dostępność 

i jakość edukacji dla uczniów niepełnosprawnych”, prowadzonym przez Stowarzyszenie 

„Nie-Grzeczne Dzieci”.  

 W roku 2011 była nominowana do nagrody  Gazety Stołecznej „Stołek” roku 2011 

za działalność na rzecz utworzenia mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych 

w Warszawie. Otrzymała nagrodę od czytelników za działalność na rzecz uczniów 

niepełnosprawnych. 

 Opracowała wiele ekspertyz z zakresu polityki społecznej i oświatowej, w tym 

dotyczących programu „Za życiem”, prawa dzieci niepełnosprawnych do edukacji oraz 
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sposobu finansowania zadań oświatowych. Była członkiem zespołów ekspertów m. in. 

przy Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz przy Ministrze Edukacji Narodowej. 

 Zna angielski, niemiecki i francuski. Jest zamężna, ma troje dzieci. 

 Zarówno wykształcenie, jak i bogate doświadczenie zawodowe wskazują, iż Pani 

Agnieszka Maria Dudzińska jest dobrą kandydatką na Rzecznika Praw Dziecka. 

 

 

 

Kandydatka zgłoszona przez posłów Klubu Parlamentarnego Prawo  

i Sprawiedliwość 

Przedstawiciel wnioskodawców – poseł Joanna Borowiak 

 
 

 


