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Kandydat na stanowisko  

Rzecznika Praw Obywatelskich  

- Pan Piotr Ikonowicz. 
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DANE O KANDYDACIE WRAZ Z UZASADNIENIEM 

 

Piotr Ikonowicz urodził się 14 maja 1956 roku w Pruszkowie. W 1980 r. ukończył studia 

na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1980-1988 

był działaczem NSZZ „Solidarność”. W 1981 r. redaktor w serwisie informacji Regionu 

Mazowsze „Solidarności” – w tym samym roku został zatrzymany za kolportaż 

wydawnictw opozycyjnych, a następnie w 1982 r. skazany na pozbawienie wolności. W 

stanie wojennym został internowany w związku z organizacją niezależnych obchodów 

Międzynarodowego Dnia Solidarności Ludzi Pracy. Od 1983 r. redaktor pisma 

członków MRKS „Robotnik”, a w latach 1986-1989 współpracownik podziemnego 

Wydawnictwa im. Olofa Palme. Był uczestnikiem niezliczonych akcji, happeningów i 

protestów na rzecz samorządności robotniczej, demokratyzacji  

i wolności słowa. Od 1987 r. zaangażowany w odrodzenie podziemnej Polskiej Partii 

Socjalistycznej. 

W latach 1993-2001 poseł na Sejm z ramienia Polskiej Partii Socjalistycznej, wybrany 

z list koalicji Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Będąc członkiem Komisji 

Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, uczestniczył w pracach nad obecnie 

obowiązującą Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Jako poseł upominał się m.in. o 

rozwiązanie problemu roszczeń reprywatyzacyjnych, zniesienie kary śmierci, prawo do 

strajku, świecki charakter państwa, realne równouprawnienie kobiet i mężczyzn czy 

wolność zgromadzeń. 

W III RP niezależnie od zaangażowania politycznego kontynuował działalność 

społeczną. W ramach Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej udziela bezpłatnych porad 

prawnych osobom ubogim, w tym w ramach procesów sądowych, wspiera  

w załatwianiu spraw urzędowych oraz w znalezieniu schronienia bądź mieszkania 

zastępczego, a gdy pojawia się taka konieczność – blokuje bezprawne eksmisje na bruk. 

Gdy w 2013 r. miał zostać odprowadzony przez policję do odbycia kary pozbawienia 

wolności – za blokowanie w 2000 r. próby wyrzucenia z domu na warszawskim 

Mokotowie pary emerytów – grupa opozycjonistów z czasów PRL, wśród nich prof. 

Karol Modzelewski oraz Zbigniew i Zofia Romaszewscy, napisała w liście do 

Prezydenta RP: „Nie możemy zgodzić się z sytuacją, w której w III RP wysyła się do 

więzienia działaczy społecznych zaangażowanych w pomoc słabym i wykluczonym.  



Nie bez znaczenia jest fakt, że eksmisje na bruk zostały od tamtej pory uznane  

za sprzeczne z ustawą zasadniczą przez Trybunał Konstytucyjny. Blokada eksmisji  

na bruk, w związku z którą na Piotrze Ikonowiczu ciąży wyrok sądowy, była więc aktem 

obywatelskiego nieposłuszeństwa w imię obrony konstytucyjnych wartości”.  

Piotr Ikonowicz wielokrotnie wspierał strajki pracownicze, występował przeciw 

warszawskiej reprywatyzacji i zabiegał o prawa osób w kryzysie bezdomności.  

W 2016 roku wystosował do prezesa Jarosława Kaczyńskiego list otwarty w obronie 

Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. 

W 2021 roku Piotr Ikonowicz wraz z Agatą Nosal-Ikonowicz zostali nagrodzeni odznaką 

honorową „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka”. W laudacji na ich cześć Rzecznik 

Praw Obywatelskich Adam Bodnar zauważył, że ich codzienna działalność „ma 

znaczenie o wiele większe niż tylko liczba konkretnych interwencji czy przypadków 

wsparcia innych – to przykład budowania kultury obywatelskiej. Która pokazuje, że 

świat można zmienić poprzez angażowanie ludzi do czynów, które naprawdę pomagają 

innym. Chodzi nie tylko o interwencje, ale czasami też o przygarnięcie kogoś pod dach 

własnego domu. To ten szczególny typ aktywności, gdzie państwa zaangażowanie 

tworzy wokół was całe morze współpracowników, wolontariuszy”. Z kolei mec. Beata 

Siemieniako zwróciła uwagę, że Piotr Ikonowicz jest prekursorem „walki każdego 

człowieka, bez względu poziom majątkowy, o prawo do godnego życia. W latach 90., 

kiedy przeważało przekonanie, że każdy jest kowalem swego życia, Agata i Piotr 

Ikonowiczowie zgłaszali sprzeciw. (...) Nazywano ich warchołami. Dziś są wzorem dla 

tysięcy, w tym dla prawników takich jak ja”. 

Ogromne doświadczenie Piotra Ikonowicza w obronie praw człowieka – ze szczególnym 

uwzględnieniem praw socjalnych – i jego wielka wrażliwość społeczna gwarantują, że 

będzie on głęboko zaangażowanym, bezkompromisowym i nieszablonowym 

Rzecznikiem Praw Obywatelskich. 

 

Kandydat zgłoszony przez grupę posłów Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy 

(Razem, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna Roberta Biedronia): 

 
 (-) Rafał Adamczyk;  (-) Włodzimierz Czarzasty;  (-) Agnieszka Dziemianowicz-

Bąk;  (-) Monika Falej;  (-) Maciej Gdula;  (-) Daria Gosek-Popiołek;  (-) Arkadiusz 

Iwaniak;  (-) Przemysław Koperski;  (-) Maciej Kopiec;  (-) Katarzyna Kotula;  (-) Katarzyna 

Kretkowska;  (-) Paweł Krutul;  (-) Anita Kucharska-Dziedzic;  (-) Marcin Kulasek;  (-) Robert 

Kwiatkowski;  (-) Beata Maciejewska;  (-) Paulina Matysiak;  (-) Wanda Nowicka;  (-) Robert 

Obaz;  (-) Karolina Pawliczak;  (-) Małgorzata Prokop-Paczkowska;  (-) Andrzej 

Rozenek;  (-) Marek Rutka;  (-) Joanna Scheuring-Wielgus;  (-) Joanna Senyszyn;  (-) Anita 



Sowińska;  (-) Wiesław Szczepański;  (-) Andrzej Szejna;  (-) Jan Szopiński; (-) Krzysztof 

Śmiszek;  (-) Tadeusz Tomaszewski;  (-) Tomasz Trela;  (-) Katarzyna Ueberhan;  (-) Dariusz 

Wieczorek;  (-) Zdzisław Wolski;  (-) Marcelina Zawisza;  (-) Anna Maria Żukowska. 

 

Przedstawiciel wnioskodawców - poseł Krzysztof Śmiszek. 


