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Rzecznik Praw Obywatelskich
pieczęć biura, element graficzny

Szanowna Panie Rzeczniku,

pragnę złożyć na Pana ręce najserdeczniejsze gratulacje oraz podziękowania za Pana
wyjątkową pracę i działalność na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich VII kadencji

w latach 2015-2020. Podziękowania i gratulacje tym bardziej zasłużone, że bez wątpienia
była to najtrudniejsza kadencja RPO od 1988 roku, czyli od momentu powołania tego organu

państwowego.

Paradoksalnie te szczególnie trudne czasy, w których pełnił Pan urząd Rzecznika Praw
Obywatelskich, stanowiły doskonałą okazję, by w pełni zaprezentować istotę tego ważnego
dla demokratycznego państwa urzędu. Swoją pięcioletnią działalnością wyznaczył Pan

wysokie standardy oraz ustanowił wzór do naśladowania dla kolejnych następców. Dziękuję

Panu oraz Pana Zespołowi za niesioną pomoc wszystkim pokrzywdzonym, wykluczonym,
potrzebującym, bez względu na płeć, wiek, pochodzenie, status społeczny czy orientację

seksualną. Dziękuję, że przez ostatnie 5 lat stał Pan na straży przestrzegania Konstytucji RP,
szczególnie mocno protestując za każdym razem, gdy prawa części naszych obywateli były
ograniczane lub łamane, gdy poszczególne grupy społeczne dehumanizowano, legitymizując

jednocześnie podziały i nienawiść. Dziękuję za Pana niezależność, mimo braku wsparcia ze
strony partii rządzącej. Pan i Pana Zespół to jeden z ostatnich filarów demokracji w Polsce.

Opowiadając się po stronie pokrzywdzonych, pokazał Pan obywatelom, czym jest
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Konstytucja, jak korzystać z wolności słowa, jak organizować pokojowe zgromadzenia, jak
dochodzić swoich praw. Pana Praca jest nadzieją na przywrócenie w Polsce pełnej

demokracji.

Dziękując raz jeszcze za zaangażowanie, pracę i wzorową działalność na stanowisku
Rzecznika

Praw

Obywatelskich,

życzę

Panu

pomyślności

i

pełnej

satysfakcji

z podejmowanych przedsięwzięć, sukcesów zawodowych oraz spełnienia marzeń osobistych.

Z wyrazami szacunku
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