
 

 

Laudacja dla  

Pana Prezesa Wojciecha Hermelińskiego 

 

 

Wybitny prawnik – adwokat, sędzia, propagator praw człowieka. Napawa nas dumą to, 

że Pan Wojciech Hermeliński - sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku 

oraz były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, miał także wkład w historię 

samorządu adwokackiego, pełniąc w nim między innymi rolę wiceprezesa Naczelnej 

Rady Adwokackiej, a wcześniej wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej  

w Warszawie. 

Jako adwokat przecierał Pan ścieżki w egzekwowaniu praw człowieka w Polsce.  

Był Pan jednym z pierwszych, którzy reprezentowali Polaków przed Europejskim 

Trybunałem Praw Człowieka. Między innymi dzięki prowadzonej przez Pana sprawie – 

Broniewski przeciwko Polsce ‒ przed zabużanami otworzyła się droga do dochodzenia 

odszkodowań za utracone mienie.  

To dzięki Pana zaangażowaniu Polska zaczęła stosować się do Europejskiej Konwencji 

Praw Człowieka i do standardów orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka. Był Pan jednym z pierwszych, którzy tworzyli program spraw 

precedensowych w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. A adwokaci zdobywali szlify  

w zainicjowanych przez Pana szkoleniach z zakresu Europejskiej Konwencji Praw 

Człowieka.   

Ukoronowaniem pracy adwokackiej i samorządowej był wybór Pana na sędziego 

Trybunału Konstytucyjnego. Wówczas, w roku 2006, był to prestiż i wyraz uznania 

dorobku prawniczego. Orzekał Pan w setkach spraw, w tym tak ważnych  

dla adwokatów jak jawność wniosków o areszt czy prokuratorska kontrola 

korespondencji podejrzanego z obrońcą.   

W oku cyklonu znalazł się Pan z kolei w Państwowej Komisji Wyborczej. Wówczas PKW 

zmagała się z kryzysem spowodowanym awarią systemu informatycznego podczas 

wyborów samorządowych w listopadzie 2014 roku. Jednak jako jej przewodniczący 

szybko odbudował Pan pozycję, wiarygodność i zaufanie do tej instytucji ‒ głównie 



dzięki obecności w mediach, w których niestrudzenie tłumaczył Pan meandry prawa 

wyborczego. Nie do przecenienia jest też otwarcie Państwowej Komisji Wyborczej  

i Krajowego Biura Wyborczego na obywatela – uruchomienie kanałów  

w mediach społecznościowych, organizowanie pogadanek i prelekcji w szkołach  

i na uniwersytetach trzeciego wieku czy prowadzenie konsultacji dotyczących kształtu 

kart do głosowania. Dzięki Panu obywatele zrozumieli, jak ważne jest stabilne prawo 

wyborcze.  

Doskonale zapanował Pan nad chaosem, jaki wywołała zmiana kodeksu wyborczego  

na chwilę przed wyborami samorządowymi w 2018 roku. Pana osobiste 

zaangażowanie w prace Sejmu i Senatu, siła rozsądku i podnoszone przez Pana 

argumenty sprawiły, że projektodawca wycofał się z najbardziej absurdalnych  

i destrukcyjnych zmian dla prawa wyborczego.  

Obecnie jest Pan szanowanym komentatorem spraw publicznych, który w jasny  

i rzeczowy sposób wyjaśnia zawiłości prawne, tłumaczy zagrożenia dla demokracji  

i praworządności wynikające z kolejnych niepokojących projektów i pomysłów 

legislacyjnych.     

Nie do przecenienia są zasługi Pana dla samorządu adwokackiego. To dzięki Panu 

rozwijała się działalność samorządowa na polu praw człowieka. To również dzięki Panu 

Naczelna Rada Adwokacka zaangażowała się we współpracę zagraniczną. Pana czynny 

udział w pracach CCBE sprawił, że staliśmy się ważnym partnerem europejskiej 

społeczności prawników. 

Pełniąc tyle prestiżowych funkcji, nigdy nie zapomniał Pan o adwokaturze. Zawsze 

mogliśmy liczyć na Pańską życzliwość i obecność w najważniejszych dla Adwokatury 

momentach. Adwokatura wie, że ma w Panu przyjaciela. Dla nas, zebranych  

na dzisiejszej uroczystości, zawsze będzie Pan jednym z nas – adwokatem.    

    

 

 

 

 

Katowice, 11 czerwca 2022 roku 

 


