
Rzecznik Praw Obywatelskich – Adam Bodnar 
zaprasza w dniach 22 - 26.01.2018 r. na 
spotkania regionalne w województwie 
świętokrzyskim i podkarpackim 
 
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/spotkania-regionalne-RPO-w-woj.-swietokrzyskim 
 

Na spotkanie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby opowiedzieć 

Rzecznikowi o ważnych problemach, z którymi się zmagają, zwłaszcza o tym, 

co jest ważne dla regionu, ale też i o rzeczach dobrych, które warto 

upowszechniać w całym kraju. 

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar uważa, że o stanie praw człowieka 

w Polsce nie można dowiadywać się tylko z pism przysyłanych do Biura 

Rzecznika Praw Obywtelskich. Dlatego od początku swojej kadencji jeździ po 

Polsce i spotyka zarówno z mieszkańcami, jak i przedstawicielami organizacji 

społęczych. 

Na czym polega spotkanie? 

 

Na początku Rzecznik krótko opowiada, na czym polega jego praca, a 

następnie uważnie słucha każdego, kto chce zabrać głos.  

Zgłaszane tematy i problemy są dokładnie notowane, a zgłaszający 

mogą liczyć na informację zwrotną, co się stało z jego sprawą. 

 

 Rejestracja: https://www.rpo.gov.pl/formularz/spotkania-rpo-w-COP 
 Rejestracja nie jest obowiązkowa. Ułatwia nam po prostu organizację spotkania 

i kontakt z uczestnikami, kiedy wiadomo już, że coś udało się załatwić w ich 

sprawie. 

 

 UWAGA! W spotkaniu uczestniczy też prawnik z Biura RPO, któremu można 

zgłosić sprawę indywidualną bez potrzeby opowiadania o niej publicznie. Warto 

przynieść mu komplet dokumentów (a najlepiej kopii, żeby prawnik mógl je 

zabrać ze soba i na nich pracować) 

 

Terminarz spotkań: 

22 stycznia 2018 r. godz. 10.00 – 12.00 Skarżysko-Kamienna 

Miejskie Centrum Kultury Im. Leopolda Staffa ul. Słowackiego 25 (sala Patio) 

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/spotkania-regionalne-RPO-w-woj.-swietokrzyskim
https://www.rpo.gov.pl/formularz/spotkania-rpo-w-COP


22 stycznia 2018 r. godz. 17.00 – 19.00 Starachowice 

Starostwo Powiatowe w Starachowicach  ul. Dr Władysława Borkowskiego 4 

23 stycznia 2018 r. godz. 17.00 – 19.00 Ostrowiec Świętokrzyski 

Miejskie Centrum Kultury Galerii Fotografii  Aleja 3 Maja 6 

24 stycznia 2018 r. godz. 13.30 – 15.30 Sandomierz 

"KINO STARÓWKA" Rynek 25/26 

24 stycznia 2018 r. godz. 18.00 – 20.00 Stalowa Wola 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza,  ul. Ks. J. Popiełuszki 10 

25 stycznia 2018 r. godz. 17.00 – 19.00 Tarnobrzeg 
Budynek Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Wyspiańskiego 3,  
Sala Widowiskowa I p. 

26 stycznia 2018 r. godz. 10.00 – 12.00 Kielce 

Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego  ul. ks. Piotra Ściegiennego 2 

 


