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Kandydat na Rzecznika Praw Dziecka 2018-2023 

Mikołaj Paweł Pawlak – ur. 23 czerwca 1980 r. w Łodzi. 

Zamieszkały w Helenowie w gminie Brzeziny. 

Kandydat jest absolwentem Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana 

Pawła II w Łodzi. 

Studia wyższe prawnicze odbył w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana 

Pawła II kończąc je uzyskaniem tytułu magistra prawa (w Katedrze Karnego Prawa 

Procesowego pod kierunkiem Pani Prof. Dr hab. Małgorzaty Wąsek Wiaderek) oraz tytułu 

magistra licencjata prawa kanonicznego (w Katedrze Kościelnego Prawa Procesowego pod 

kierunkiem Ks. Abpa Prof. Dr hab. Andrzeja Dzięgi) w latach 1999 – 2005 na Wydziale 

Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. 

Kandydat w latach 2005 - 2016 r. pełnił funkcję adwokata przy sądach kościelnych 

w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa.  

Od 2006 r. jest członkiem Izby Adwokackiej w Łodzi, zaś od listopada 2011 r. 

prowadził indywidualną praktykę adwokacką w Łodzi oraz Aleksandrowie Łódzkim. 

W czerwcu 2016 r. powierzono kandydatowi obowiązki Dyrektora Departamentu 

Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości, które pełni do chwili 

obecnej. 

W okresie pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości kandydat sprawuje, w imieniu 

Ministra Sprawiedliwości, nadzór nad sądami rodzinnymi, Zakładami Poprawczymi i 

Schroniskami dla Nieletnich, a nadto jest odpowiedzialny za tworzenie systemu pomocy 

osobom pokrzywdzonym przestępstwami, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy dla 

dzieci, kobiet i rodzin. 

Ponadto w okresie pracy w Ministerstwie kandydat uczestniczył m.in.: w 

przygotowaniu projektu reformy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego i niektórych innych 

ustaw (projekt UD 392, który dotyczy m.in.: wprowadzenia instytucji alimentów 

natychmiastowych i alimentacyjnego nakazu zapłaty, rodzinnego postępowania 
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informacyjnego, penalizacji niewykonywania niektórych orzeczeń sądów rodzinnych, 

obowiązkowego zawiadamiania prokuratora o części spraw rodzinnych) oraz jako zastępca 

przewodniczącego w pracach zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do 

przeprowadzenia analizy dotychczasowych regulacji prawnych w zakresie postępowania 

w sprawach nieletnich, dostosowania tych regulacji do obecnie obowiązujących 

standardów i wypracowania nowych rozwiązań prawnych (Dz. Urz. Ministra 

Sprawiedliwości z 2017 r. poz. 124). 

Wynikiem prac zespołu, któremu współprzewodniczył kandydat, jest 

przygotowany projekt nowej ustawy o nieletnich, regulującej i porządkującej 

kompleksowo przepisy dotyczące nieletnich. 

Pan Mikołaj Paweł Pawlak uczestniczył w zreformowaniu oraz aktywnej 

działalności Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – 

Funduszu Sprawiedliwości, z którego środki w znaczącej części przeznaczono na pomoc 

osobom pokrzywdzonym, w szczególności na pomoc krzywdzonym dzieciom, kobietom i 

rodzinom. Podejmuje działania na rzecz wsparcia i upowszechniania działalności 

organizacji pozarządowych świadczących wieloraką pomoc na rzecz najsłabszych oraz 

pokrzywdzonych przestępstwami. 

Zorganizował pracę nowo powstałego w 2016 r. Departamentu Spraw Rodzinnych 

i Nieletnich i bezpośrednio nadzoruje pracę ponad 50 pracowników w Ministerstwie i 

kilkuset w jednostkach podległych, tj. Zakładach Poprawczych i Schroniskach dla 

Nieletnich. 

 

Kandydat brał udział w wielu konferencjach naukowych, również jako prelegent, 

m.in. na: 

- V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego 

„Miejsce prawa rodzinnego w systemie prawa” w 2017 r., gdzie wygłosił referat - Relacje 

pomiędzy sądownictwem świeckim a trybunałami kościelnymi w sprawach małżeńskich 

w świetle dotychczasowej praktyki oraz postulaty de lege ferenda; 
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- III Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Procesowego pt. „Dowodzenie w procesach 

sądowych i administracyjnych” w 2014 r., gdzie wygłosił referat - Przenikanie i wzajemne 

wykorzystanie dowodzenia w sprawach rodzinnych rozwodowych i sprawach 

kanonicznych o stwierdzenie nieważności małżeństwa. 

Opublikowano kilka referatów kandydata. 

Kandydat w 2018 r. był przedstawicielem Ministra Sprawiedliwości na Światowym 

Kongresie Sprawiedliwości dla Dzieci w Paryżu w siedzibie UNESCO (World Congress 

on Justice for Children), w którym uczestniczyło ponad 1000 delegatów z ponad 100 

krajów świata. W trakcie Kongresu wystąpił z prelekcją na temat: „Ochrona dziecka 

poprzez współpracę instytucji i organizacji oraz ochrona jego praw w postępowaniu przed 

sądem”, a nadto w Brukseli na spotkaniu organizowanym przez Komisję Europejską w 

zakresie ochrony praw dzieci wynikających z Konwencji. 

Uczestniczył, na zaproszenie zarządu Stowarzyszenia, w Kongresach 

Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce w latach 2016-2017.  

Pan Mikołaj Paweł Pawlak, zarówno przez okres praktyki adwokackiej jak i w 

trakcie pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości kładł największy nacisk na sprawy 

dotyczące dobra dzieci, ochrony ich praw, ze szczególnym uwzględnieniem ratowania 

trudnych relacji z dziećmi pomiędzy rodzicami w sytuacji rozpadu małżeństwa lub 

konfliktu rodziców. Każdorazowo zabiegał, w sytuacji konfliktu rodziców, o 

zabezpieczenie najlepiej pojętego dobra dzieci. Jako pełnomocnik występował przez cały 

okres praktyki w postępowaniach dotyczących dobra dzieci, począwszy od zapewnienia 

im realizacji prawa do kontaktów z obojgiem rodziców, spraw dotyczących władzy 

rodzicielskiej aż po sprawy związane z prawami do zapewnienia warunków bytowych 

dzieci, tj. alimentów. 

Kandydat zawsze na pierwszym miejscu stawia najlepiej pojęte dobro dzieci, jako 

osób najsłabszych zasługujących na ochronę i najlepsze wychowanie.  

Pan Mikołaj Paweł Pawlak wraz z żoną Joanną wychowuje dwóch synów 8-

letniego Ignacego i 6-letniego Karola oraz ma czworo rodzeństwa.  



5 

 

Powyższe wskazuje, że kandydat Pan Mikołaj Paweł Pawlak posiada niezbędną 

wiedzę i doświadczenie w pracy dla dzieci oraz na ich rzecz jak również, że będzie 

odpowiedzialnie i aktywnie wykonywał obowiązki Rzecznika Praw Dziecka.  

 

 

Kandydat zgłoszony przez posłów Klubu Parlamentarnego Prawo  

i Sprawiedliwość 

Przedstawiciel wnioskodawców – poseł Joanna Borowiak 

 
 

 


