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DANE O KANDYDACIE WRAZ Z UZASADNIENIEM 

 

Lidia Staroń – ur. 7 czerwca 1960 r. w Morągu, działaczka społeczna, przedsiębiorca, 

posłanka na Sejm RP V, VI i VII kadencji, senator IX i X kadencji Senatu RP.  

Ukończyła studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Akademii Rolniczo-

Technicznej w Olsztynie. Jest przedsiębiorcą, m.in. pełniła funkcję prezesa firmy 

handlowo-usługowej, a do 2005 r. zarządzała nieruchomościami. 

W 2005 r. uzyskała mandat poselski w okręgu olsztyńskim. W wyborach 

parlamentarnych w 2007 r. skutecznie ubiegała się o reelekcję, otrzymując 15 514 

głosów. W wyborach w 2011 r. po raz trzeci z rzędu została wybrana na posła (z 

wynikiem 16 091 głosów). W październiku 2015 r. uzyskała mandat senatorski, startując 

z własnego Komitetu Wyborczego „Lidia Staroń – Zawsze po stronie ludzi” (wynikiem 

63 870 głosów zdobyła miażdżącą przewagę nad kontrkandydatami z PO i PiS). W 

wyborach w 2019 r. z powodzeniem ubiegała się o reelekcję ponownie z własnego 

komitetu, uzyskując 106 035 głosów (najwyższy wynik wśród kandydatów 

niezależnych). Jest jedynym parlamentarzystą w Polsce, który zasiada w parlamencie 

wyłącznie z mandatu wyborców, bez żadnego poparcia formacji politycznych. 

W Senacie jest wiceprzewodniczącą Komisji Praw Człowieka, Praworządności i 

Petycji oraz wiceprzewodniczącą Komisji Ustawodawczej. Członek Rady do spraw 

Pokrzywdzonych Przestępstwem, a także ekspert zespołu ds. zmian ustawy o 

komornikach sądowych i egzekucji przy Ministrze Sprawiedliwości.  

Od lat skutecznie walczy z korupcją i z przejawami patologii w życiu społecznym. 

Jest założycielką i prezesem Stowarzyszenia Obrony Spółdzielców. Wprowadziła 

przepisy umożliwiające „uwłaszczenie” spółdzielców i zwiększenie ich praw. Dzięki 

temu miliony ludzi w Polsce mogły stać się prawowitymi właścicielami swoich 

mieszkań. Dwa lata później skutecznie obroniła możliwość „uwłaszczenia”. Następnie, 

jako przedstawiciel wnioskodawców w Trybunale Konstytucyjnym wykazała 

niekonstytucyjność przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i w 

konsekwencji doprowadziła do ich zmiany – najnowsze m. in. związanie członkostwa z 

prawem do lokalu, zniesienie obowiązku wnoszenia wpisowego i udziałów, 

przywracanie prawa do lokalu osobom, które spłaciły zadłużenie wobec spółdzielni, 

przyznanie spółdzielcom prawa do majątku spółdzielni i pieniędzy zgromadzonych na 



funduszu remontowym, poprawienie sytuacji najemców byłych mieszkań zakładowych. 

27 maja 2021 r. Pani Senator złożyła w Senacie projekt nowelizacji ustawy o 

spółdzielniach mieszkaniowych poparty przez wszystkie siły polityczne, którego zapisy 

znacząco polepszą sytuację spółdzielców. Proponowane zmiany zagwarantują: realny 

dostęp do dokumentów spółdzielni; obowiązek prowadzenia strony internetowej 

spółdzielni i udostępniania tam dokumentów; maksymalnie 4-letnią kadencja zarządu, 

w dużych spółdzielniach wybory władz – bezpośrednie, tajne, powszechne; ograniczenie 

wynagrodzenia członków zarządu do poziomu wynagrodzeń przewidzianego dla 

samorządowców; przywrócenie odpowiedzialności karnej zarządu za działanie na 

szkodę spółdzielni. 

W Sejmie V kadencji była członkiem Komisji Infrastruktury oraz Komisji 

Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W VI kadencji pracowała w Komisji Obrony 

Narodowej, Komisji Gospodarki, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Sprawiedliwości 

i Praw Człowieka. W VII kadencji pracowała w Komisji Infrastruktury, Komisji 

Ustawodawczej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz pełniła funkcję 

wiceprzewodniczącej Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z 

zakresu prawa spółdzielczego. 

   

Jako przedstawiciel Sejmu w Trybunale Konstytucyjnym wskazywała na 

monopol Polskiego Związku Działkowców. Trybunał potwierdził niekonstytucyjność 

przepisów obowiązującej wówczas ustawy.  

Zainicjowała zmiany w kodeksie postępowania cywilnego m. in. w zakresie 

egzekucji. Jest autorką zmian ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (m. in. 

obniżenie opłat komorniczych, nagrywanie czynności komornika czy realny nadzór nad 

jego działaniami). 

Doprowadziła do zwiększenia dostępu do pomocy prawnej i wzmocnienia 

pozycji ofiar przestępstw, w tym zwiększyła uprawnienia osób pokrzywdzonych 

przestępstwem. Dzięki temu od 2013 r. osoba, która złożyła zawiadomienie o 

przestępstwie, nie będąc pokrzywdzonym, może wnieść zażalenie na postanowienie o 

odmowie wszczęcia śledztwa czy też jego umorzeniu. Zainicjowała także zmiany w 

kodeksie karnym m. in. wydłużające okres przedawnienia przestępstwa pedofilii. 

Od lat skutecznie walczy o nowe przepisy, zapewniające realną ochronę przed 

lichwą. Przygotowała pakiet zmian, w tym zmianę ustawy o kredycie konsumenckim, w 



której radykalnie zmniejszono górną granicę kosztów pozaodsetkowych, a także 

nowelizację Prawa o notariacie zakładającą m. in. wymóg nagrywania czynności 

notarialnych. 

Oprócz przepisów Lidia Staroń interweniowała w Prokuraturze Krajowej w 

sprawie lichwy, a ta poleciła wszystkim prokuratorom, aby pomagali ofiarom lichwy 

także na drodze cywilnej. 

Wywalczyła przywrócenie do polskiego systemu prawnego instytucji skargi 

nadzwyczajnej (interpelacje poselskie, propozycja zmian przedłożona Prezydentowi 

RP). Udało się tego dokonać ustawą o Sądzie Najwyższym złożoną przez Prezydenta RP 

Andrzeja Dudę, która weszła w życie w kwietniu 2018 r. W 2021 r. doprowadziła do 

przedłużenia terminu na wniesienie skargi nadzwyczajnej o 3 lata. 

Walczyła o niezakłamywanie historii, wskazując na potrzebę prowadzenia  

polityki historycznej i wyeliminowania nieprawdziwych, krzywdzących określeń: 

„polskie obozy śmierci”, „polskie obozy koncentracyjne” czy „polskie obozy zagłady”.  

Wskazywała na potrzebę przypisania zbrodni II wojny światowej Niemcom, 

podkreślając, że „naziści” legitymowali się właśnie tą narodowością. Jest autorką 

podjętej przez aklamację w 2015 r. uchwały Sejmu RP zmieniającej nazwę Narodowego 

Dnia Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady na 

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych 

i Obozów Zagłady. 

Ustawicznie podejmuje interwencje w obronie pokrzywdzonych, zarówno w 

sprawach indywidualnych, jak i w sprawach całych grup społecznych. Jest niezwykle 

skuteczna, odważna, merytoryczna, niezależna. Zawsze po stronie ludzi: pomaga 

osobom pokrzywdzonym przez urzędy, instytucje, sędziów, prokuratorów, syndyków, 

komorników. Odzyskuje pieniądze, domy odebrane w wyniku przestępstwa, 

ruchomości. Interweniuje, gdy widzi ludzką krzywdę. 

Jest organizatorką ogólnopolskich akcji społecznych „Cała Polska rozmawia z 

dziećmi”, „Przestań pić, zacznij żyć”, „Mamo, zbadaj się” i „Prawny GPS” (program 

nauki prawa w szkołach ponadgimnazjalnych). 

 

 

 



Została uhonorowana tytułami: Przyjaciel Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, 

Przyjaciel Szpitala Miejskiego w Olsztynie, Przyjaciel Hospicjum, Przyjaciel 

Olsztyńskiego Towarzystwa „Amazonki”, BENE MERITUS 2017 DOBRZE 

ZASŁUŻONY za podejmowanie i rozwiązywanie trudnych problemów polskich 

przedsiębiorców, obronę dobrego ich imienia i inicjowanie zmian w polskim prawie 

(nagroda Europejskiego Klubu Biznesu Polska). 

Jest społecznikiem, od lat wspiera wiele organizacji charytatywnych, w tym 

Fundację „Mam marzenie”, spełniającą marzenia chorych dzieci. Uhonorowana tytułem 

Przyjaciel Fundacji „Mam Marzenie”. 

Bezpartyjna, mężatka, ma czworo dzieci. 

Zarówno wysoki poziom wiedzy merytorycznej, jak i bogate doświadczenie 

zawodowe, a także działalność społeczna wskazują, iż Pani Lidia Staroń jest dobrym 

kandydatem na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. 

 

 

 

 

 

Kandydat zgłoszony przez grupę posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i 

Sprawiedliwość: 

 

 (-) Waldemar Andzel;  (-) Marek Ast;  (-) Ryszard Bartosik; (-) Barbara 

Bartuś;  (-) Joanna Borowiak;  (-) Lidia Burzyńska;  (-) Kazimierz Choma;  (-) Tadeusz 

Chrzan;  (-) Przemysław Czarnecki;  (-) Witold Czarnecki;  (-) Zbigniew 

Dolata;  (-) Przemysław Drabek;  (-) Elżbieta Duda;  (-) Jan Duda;  (-) Michał 

Dworczyk;  (-) Barbara Dziuk;  (-) Grzegorz Gaża;  (-) Jarosław Gonciarz;  (-) Czesław 

Hoc;  (-) Marcin Horała;  (-) Paweł Hreniak;  (-) Michał Jach;  (-) Piotr 

Kaleta;  (-) Henryk Kowalczyk;  (-) Leonard Krasulski;  (-) Marta Kubiak;  (-) Jacek 

Kurzępa;  (-) Joanna Lichocka;  (-) Krzysztof Lipiec;  (-) Ewa Malik;  (-) Jerzy 

Materna;  (-) Marek Matuszewski;  (-) Anna Milczanowska;  (-) Jan 

Mosiński;  (-) Arkadiusz Mularczyk;  (-) Dariusz Olszewski;  (-) Anna 

Paluch;  (-) Teresa Pamuła;  (-) Violetta Porowska;  (-) Marcin Porzucek;  (-) Urszula 

Rusecka;  (-) Paweł Rychlik;  (-) Zdzisław Sipiera;  (-) Sławomir Skwarek;  (-) Marek 

Suski;  (-) Artur Szałabawka;  (-) Krzysztof Szulowski;  (-) Ewa Szymańska;  (-) Adam 

Śnieżek;  (-) Jacek Świat;  (-) Robert Warwas;  (-) Jan Warzecha;  (-) Grzegorz 

Wojciechowski;  (-) Tomasz Zieliński;  (-) Wojciech Zubowski. 

 

Przedstawiciel wnioskodawców - poseł Barbara Bartuś. 


