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ŻYCIORYS KANDYDATA WRAZ Z UZASADNIENIEM 

 

 Bartłomiej Wróblewski urodził się 13 marca 1975 r. w Poznaniu. W 1994 r. 

ukończył z wyróżnieniem I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego  

w Poznaniu. Jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

(2000) oraz studiów podyplomowych prawa porównawczego na Reńskim Uniwersytecie 

Fryderyka Wilhelma w Bonn, które ukończył z tytułem Magister iuris comparativi 

(2003). Studiował także europejskie prawo wspólnotowe na Uniwersytecie Ottona 

Fryderyka w Bambergu (1998/1999). Odbył studia doktoranckie i uzyskał stopień 

doktora nauk prawnych na macierzystym Uniwersytecie w Poznaniu (2009). Uzupełniał 

swoje wykształcenie oraz odbywał staże naukowe w Strasburgu (2003) i Berlinie 

(2004/2005). Posiada dyplomy znajomości języka angielskiego (C2), niemieckiego 

(C2), rosyjskiego (C1), francuskiego (B2). 

W latach 2001-2009 pracował w Instytucie Zachodnim – Instytucie Naukowo-

Badawczym im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu zajmując się polskim  

i niemieckim prawem konstytucyjnym oraz prawem europejskim. W lutym 2010 r. 

rozpoczął pracę jako konstytucjonalista w Biurze Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta 

Rzeczpospolitej, gdzie pracował do sierpnia 2010 r. W październiku 2010 r. zawodowo 

związał się z Wydziałem Zamiejscowym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej  

w Poznaniu, gdzie w latach 2011-2015 kierował Instytutem Prawa, w latach 2013-2018 

był także kierownikiem Zakładu Prawa Publicznego. 

W pracy naukowej zajmuje się prawem konstytucyjnym, prawem europejskim, 

prawami człowieka oraz teorią prawa. Jego szczególnym polem zainteresowania była 

problematyka odpowiedzialności odszkodowawczej państwa za działania ustawodawcy. 

Temu zagadnieniu poświęcił trzy książki, w tym Pozaumowna odpowiedzialność 

odszkodowawcza Wspólnoty Europejskiej za akty normatywne (Poznań 2005), 

Odpowiedzialność odszkodowawcza za działania ustawodawcy. Kształtowanie się 

koncepcji i instytucji na tle reguł ogólnych odpowiedzialności państwa (Warszawa 

2011). Publikował także prace z zakresu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, 

uproszczenia prawa podatkowego, mediacji i pomocy prawnej, a także normatywności, 



redundantności i zbędności przepisów prawnych. Należy do Stowarzyszenia Instytut 

Zachodni oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. 

W 2011 r. zaangażował się w działalność polityczną kandydując jako osoba 

bezpartyjna z listy Prawa i Sprawiedliwości do Senatu. Od 2013 r. należy do PiS, a od 

lutego 2014 r. jest członkiem Rady Programowej PiS. 

W 2014 r. w został wybrany na radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Pełnił w nim funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji i Nauki oraz pracował  

w Komisji Budżetowej i Komisji Statutowej. 

W 2015 r. został wybrany na posła na Sejm Rzeczypospolitej. Pracował  

w Komisji Ustawodawczej, Komisji do Spraw Unii Europejskiej, Komisji 

Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Nadzwyczajnej Komisji do zmian  

w kodyfikacjach. W ramach ostatniej z nich objął funkcję przewodniczącego Podkomisji 

stałej do spraw nowelizacji Kodeksu wyborczego i Kodeksu postępowania 

administracyjnego. Został również przewodniczącym Polsko-Niemieckiej Grupy 

Parlamentarnej oraz Polsko-Irlandzkiej Grupy Parlamentarnej, a także 

wiceprzewodniczącym Polsko-Brytyjskiej Grupy Parlamentarnej. 

Będąc posłem prowadził na terenie Poznania i powiatu poznańskiego 18 punktów 

bezpłatnej pomocy prawnej, w sprawach bankowych, podatkowych, budowlanych, 

pomocy w sprawach emerytalnych i rentowych oraz punkt mediacji. Z pomocy 

skorzystało ponad 2200 osób. Był też sprawozdawcą przedłożonego przez prezydenta 

RP projektu ustawy dotyczącego nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. 

Współpracował z kilkudziesięcioma organizacjami społecznymi zajmującymi się 

wsparciem osób będących w potrzebie, w tym niepełnosprawnych, emerytów, 

kombatantów, osób represjonowanych przed 1989 r., lokatorów, frankowiczów, 

rolników, samotnych rodziców, przedsiębiorców, a także ze związkami zawodowymi,  

w tym wieloma branżowymi związkami „Solidarności” oraz ruchami miejskimi. 

W wyborach do Sejmu w 2019 r. uzyskał reelekcję. Pracuje w Komisji 

Ustawodawczej oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Został 

przewodniczącym Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego. Jest 

przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Budowy Dróg Ekspresowych S 6 i S 11 

oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Budowy Zintegrowanego Szpitala Klinicznego  



w Poznaniu. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Parlamentarnego Zespołu na rzecz 

Życia i Rodziny. W 2020 powołany na polskiego reprezentanta w kuratorium Polsko-

Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, a następnie został wiceprzewodniczącym tego 

gremium. 

Był inicjatorem działań na rzecz wzmocnienia ochrony konstytucyjnych praw  

i wolności, w tym prawa do życia (wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie 

aborcji eugenicznej) czy prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi 

przekonaniami (nowelizacja prawa oświatowego w zakresie eliminacji barier 

administracyjnych dla edukacji domowej oraz zwiększenia wsparcia finansowego). 

Stawał w obronie wolności religijnej, wolności prowadzenia działalności gospodarczej 

oraz prawa własności.  

W 2015 tygodnik „W Sieci” umieścił go na liście największych wygranych 

kampanii parlamentarnej z tegoż roku]. Dwa lata później „Głos Wielkopolski” uznał go 

za „najbardziej pracowitego” spośród posłów regionu. W kadencji 2015-2019 znalazł 

się w gronie sześciu najbardziej aktywnych w sferze legislacji posłów Sejmu. „Dziennik 

Gazeta Prawna” umieścił go trzykrotnie w rankingu pięćdziesięciu najbardziej 

wpływowych prawników w Polsce.  

Od grudnia 2014 r. jest członkiem Rady Fundacji Pomocy Humanitarnej 

Redemptoris Missio w Poznaniu. W latach 2014-2015 był członkiem rad społecznych 

Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu oraz Zakładu Opiekuńczo-

Leczniczego w Poznaniu. Natomiast od listopada 2018 roku jest również członkiem 

Rady Społecznej Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu 

Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 

Przez wiele lat był członkiem Związku Harcerstwa Polskiego (1980-1993),  

w ostatnich latach szczepu Błękitna XIV w Poznaniu. W okresie studenckim i studiów 

doktoranckich angażował się w działalność korporacji akademickich. Był prezesem 

Lechii i kuratorem Chrobrii. Reaktywował korporacje akademickie: Magna-Polonię 

(Poznań 2004), Masovię (Poznań 2006), Surmę (Poznań 2008) oraz Arcadię (Kraków 

2010). Był także inicjatorem powołania związku korporacji – Poznańskiego Koła 

Międzykorporacyjnego (2006). Od 2011 r. należy do Akademickiego Klubu 

Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bart%C5%82omiej_Wr%C3%B3blewski#cite_note-19
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziennik_Gazeta_Prawna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziennik_Gazeta_Prawna


Poza pracą zawodową i społeczną od wielu lat zajmuje się historią polskich 

korporacji akademickich z lat 1816-1989. W 2001 r. założył Archiwum Korporacyjne, 

a w 2007 r. wirtualne Muzeum Polskich Korporacji Akademickich 

(www.archiwumkorporacyjne.pl). Jest autorem ponad 150 publikacji z tego zakresu.  

Z jego inicjatywy wmurowano tablice upamiętniające członków korporacji 

akademickich-powstańców wielkopolskich (Plac Wolności, Poznań 2009) oraz 

członków korporacji-rektorów Uniwersytetu Poznańskiego (Collegium Iuridicum, 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2011). 

W latach 1998-2014 zdobył Koronę Ziemi - najwyższe szczyty wszystkich 

kontynentów: Elbrus (1998), Kilimandżaro (2002), Mount Blanc (2003), Aconcagua 

(2007), Mount McKinley (2008), Góra Kościuszki i Piramida Carstensz (2011), Masyw 

Vinsona (2012), Mount Everest (2014). Należy do Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu. 

Był członkiem Komitetu Organizacyjnego Narodowej Zimowej Wyprawy na K2 

2017/18 (#K2dlaPolaków). 

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

Bartłomiej Wróblewski jest dobrym kandydatem na stanowisko Rzecznika Praw 

Obywatelskich. 

 

 

Kandydat zgłoszony przez grupę posłów Klubu Parlamentarnego Prawo  

i Sprawiedliwość: 

 
 (-) Waldemar Andzel;  (-) Ryszard Bartosik;  (-) Barbara Bartuś;  (-) Joanna 

Borowiak;  (-) Lidia Burzyńska;  (-) Kazimierz Choma;  (-) Tadeusz Chrzan;  (-) Przemysław 

Czarnecki;  (-) Witold Czarnecki;  (-) Elżbieta Duda;  (-) Jan Duda;  (-) Barbara 

Dziuk;  (-) Czesław Hoc;  (-) Paweł Hreniak;  (-) Michał Jach;  (-) Henryk Kowalczyk;  (-) Ewa 

Kozanecka;  (-) Krzysztof Janusz Kozik;  (-) Leonard Krasulski;  (-) Jacek 

Kurzępa;  (-) Krzysztof Lipiec;  (-) Jerzy Materna;  (-) Marek Matuszewski; (-) Anna 

Milczanowska;  (-) Jan Mosiński;  (-) Anna Paluch;  (-) Violetta Porowska;  (-) Marcin 

Porzucek;  (-) Urszula Rusecka;  (-) Paweł Rychlik;  (-) Zdzisław Sipiera;  (-) Sławomir 

Skwarek;  (-) Kazimierz Smoliński;  (-) Ewa Szymańska;  (-) Adam Śnieżek;  (-) Mariusz 

Trepka;  (-) Jan Warzecha;  (-) Grzegorz Wojciechowski;  (-) Tomasz Zieliński;  (-) Wojciech 

Zubowski. 

 

Przedstawiciel wnioskodawców - poseł Anna Milczanowska. 


