
Komunikat w związku z przyznaniem przez  

Rzecznika Praw Obywatelskich  

odznaki honorowej „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka” 

 

 

Odznaka honorowa „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka” jest 

zaszczytnym honorowym wyróżnieniem, ustanowionym na mocy rozporządzenia 

Prezydenta RP z dnia 2 listopada 2009 r. i może być nadawana obywatelom polskim, 

obywatelom państw obcych, organizacjom lub instytucjom z polski i zagranicy za 

szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw człowieka. 

 

Z okazji przypadającej dnia 10 grudnia rocznicy Powszechnej Deklaracji Praw 

Człowieka Rzecznik Praw Obywatelskich przyznał – po raz pierwszy – odznakę 

honorową „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka”. Pierwszymi nagrodzonymi w 

historii tego odznaczenia są: Pan Jerzy Owsiak, Pan Piotr Pawłowski oraz Caritas 

Polska. 

 

Odznaczeni wyróżniają się szczególną wrażliwością i zaangażowaniem na rzecz 

ochrony i propagowania fundamentalnych praw jednostki, jak życie człowieka, 

równość obywateli, niezależnie od ich sytuacji życiowej i statusu społecznego, czy też 

prawo do ochrony zdrowia. Poprzez swoją zakrojoną na szeroką skalę działalność 

przekazują społeczeństwu, że troska o prawa jednostki nie ogranicza się wyłącznie do 

formalnych instrumentów i gwarancji stanowionych przez państwo, ale powinna być 

dziełem każdego człowieka.  

 

Pan Jerzy Owsiak urodził się w 1953 roku w Gdańsku. Jest założycielem i 

prezesem zarządu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, głównym 

pomysłodawcą i realizatorem corocznego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy, a także twórcą jednej z największych cyklicznych imprez muzycznych – 

Przystanku Woodstock. Założona przez niego Fundacja prowadzi aktywną działalność 

w zakresie ochrony zdrowia, polegającą na ratowaniu życia chorych osób, w 



szczególności dzieci, działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również akcje 

na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. 

Piotr Pawłowski urodził się w 1966 r. w Legionowie. Jest założycielem i 

prezesem zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. Założone przez niego 

Stowarzyszenie propaguje i urzeczywistnia ideę integracji osób niepełnosprawnych w 

społeczeństwie, poprzez organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe 

dla osób niepełnosprawnych, pośrednictwo pracy, czy też działalność na rzecz 

usuwania barier architektonicznych. W ramach stowarzyszenia powstał projekt ustawy 

przeciw dyskryminacji, który przekazano premierowi. Stowarzyszenie przyczyniło się 

do wprowadzenia zmian w przepisach o ruchu drogowym, dzięki którym umożliwiono 

nakładanie mandatów na kierowców parkujących w miejscach przeznaczonych dla 

niepełnosprawnych. 

Caritas Polska jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski. 

Została reaktywowana w 1989 roku. Caritas Polska i jej diecezjalne oddziały 

podejmują obecnie szereg akcji, których celem jest długofalowa pomoc osobom 

chorym i znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Na szczególne uznanie 

zasługuje akcja „okno życia”. Okno życia to specjalnie przygotowane miejsce, w 

którym każda matka może anonimowo zostawić nowonarodzone dziecko nie narażając 

jego lub siebie na niebezpieczeństwo. Obecnie w Polsce funkcjonuje 26 „okien życia”, 

dzięki którym uratowano przed porzuceniem  ponad 10 noworodków. 

  

 Odznaki honorowe zostaną wręczone w roku 2010, w terminach uzgodnionych 

z Odznaczonymi. 

  


