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Podczas polskich obchodów Dnia Praw Człowieka w dniu 10 grudnia 2009 r. 
Rzecznik Praw Obywatelskich ogłosił nazwiska osób i organizacji wyróżnionych po 
raz pierwszy odznaką honorową „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka”.  
 Odznaka została ustanowiona rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 2 listopada 2009 r. /Dziennik Ustaw Nr 194 poz. 1496/. Jest 
„zaszczytnym honorowym wyróżnieniem i może być nadawana obywatelom 
Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych, organizacjom lub instytucjom 
mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, za 
szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw człowieka”. 
 Odznaki będą wręczane w uzgodnionych z uhonorowanymi terminach, o czym 
Biuro RPO powiadomi na stronie internetowej. 
 Wnioski o nadanie odznaki należy składać do Samodzielnego Wydziału Spraw 
Osobowych i Wynagrodzeń do p. Marioli Koszuty /telefon: 22 –   55 17 828/. 
 
 
 
 Decyzją Rzecznika Praw Obywatelskich odznaką honorową wyróżnieni zostali: 
 

Jerzy Owsiak 
Założyciel i Prezes Zarządu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

główny pomysłodawca i realizator corocznego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, a także twórca jednej z największych cyklicznych imprez muzycznych 
„Przystanku Woodstock”. Fundacja prowadzi aktywną działalność na rzecz ratowania 
życia osób chorych, w szczególności dzieci, jak  również  akcje  profilaktyczne  
i edukacyjne. Na uznanie zasługuje organizowana od 1992 r. ogólnopolska zbiórka 
społeczna (zebrano już około 100 mln dolarów), która przeznaczana jest głównie na 
zakup specjalistycznego sprzętu dla placówek medycznych.  
 Działalność Jerzego Owsiaka bezpośrednio przyczynia się do podnoszenia 
świadomości obywatelskiej, zwłaszcza dotyczącej prawa do ochrony zdrowia, jak 
również dobrze służy integracji obywateli wokół idei solidarności społecznej i pomocy 
drugiemu człowiekowi. 
 

Piotr Pawłowski 
Jest założycielem i Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, 

osobą niepełnosprawną ruchowo. Liczne bariery, jakie napotykał w swoim życiu, 
skłoniły go w 1995 r do założenia Stowarzyszenia, które propaguje i urzeczywistnia 
ideę integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, opartą na współistnieniu, 
współpracy i partnerstwie. Godne uwagi są liczne inicjatywy, jak choćby 
organizowanie pomocy psychologicznej, warsztaty podnoszące kwalifikacje 
zawodowe, pośrednictwo pracy, czy działalność na rzecz usuwania barier 



architektonicznych. W ramach stowarzyszenia powstał projekt ustawy przeciw 
dyskryminacji, który przekazano premierowi. Ponadto przyczyniło się ono do 
wprowadzenia zmian w przepisach o ruchu drogowym, umożliwiającym nakładanie 
mandatów na kierowców parkujących w miejscach przeznaczonych dla 
niepełnosprawnych.  
 Dokonania Piotra Pawłowskiego zasługują na podziw i szacunek, doskonale 
służą  idei równości wszystkich obywateli, niezależnie od ich sytuacji życiowej, 
statusu społecznego czy stanu zdrowia. Pomagają wielu osobom w pełni korzystać  
z ich praw obywatelskich. 
 

Caritas Polska 
Instytucja charytatywna Konferencji Episkopatu Polski, reaktywowana w 1989 

roku. Nawiązuje do przedwojennych tradycji podobnych organizacji w polskim 
Kościele, współpracuje też z jej międzynarodowym odpowiednikiem – Caritas 
International. Przede wszystkim jednak podejmuje szereg akcji, których celem jest 
długofalowa pomoc osobom chorym i znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 
Prowadzi placówki opiekuńczo-wychowawcze i rehabilitacyjne, warsztaty terapii 
zajęciowej, domy samotnej matki. Systematycznie organizuje ogólnopolskie akcje 
pomocy najuboższym (Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkopostna). 
Na szczególne uznanie zasługuje akcja „okno życia" – specjalnie przygotowane 
miejsce, w którym każda matka może anonimowo zostawić nowonarodzone dziecko 
nie narażając jego lub siebie na niebezpieczeństwo. Obecnie w Polsce funkcjonuje 26 
takich miejsc.  
 Działalność Caritas Polska przyczynia się na wielką skalę do poprawy życia 
najuboższych, uczy solidarności społecznej, dobrze służy idei godności człowieka.  
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