
Oświadczenie Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia 

Szanowny Panie Rzeczniku Praw Obywatelskich, 

Czujemy się zobowiązani, by przekazać Panu wyrazy szacunku i wsparcia. Pełni Pan 
swoją misję odważnie, z pasją, nie szczędząc sił. Dzięki Panu i Pana 
współpracownikom, działalność Biura Rzecznika Praw Obywatelskich odzyskała 
impet i energię niezbędną, by chronić osoby wykluczone i pozbawiane należnych im 
praw. 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich stało się centrum debaty o praworządności. 
Konferencje, spotkania, wystąpienia organizowane w salach Biura, miastach i 
miasteczkach całej Polski gromadzą przedstawicieli niemal wszystkich zawodów 
prawniczych, organizacji pozarządowych, a przede wszystkim obywateli, którzy 
dostrzegają wagę postanowień Konstytucji i rządów prawa. 

Kongres Praw Obywatelskich stał się forum wymiany poglądów na temat zagrożeń w 
przestrzeganiu praw podstawowych obywateli. 

Pana prawnicza wiedza, wrażliwość i otwartość na nowe wyzwania pozwala na 
podejmowanie nowych, trudnych tematów i ujawnianie niepożądanych zjawisk, 
będących efektem obojętności, a niekiedy agresji. Od początku kadencji domaga się 
Pan bezwzględnego przestrzegania przez funkcjonariuszy państwa zakazu tortur i 
nieludzkiego traktowania oraz interweniuje Pan w przypadkach nadużywania 
środków przymusu. Już w 2018 roku agresję służb policyjnych uznał Pan za jeden 
przejawów zła, które ma wpływ na życie obywateli i przestrzeganie ich praw. 
Wielokrotnie występował Pan przeciwko pospiesznemu stanowieniu drakońskich 
przepisów, które przewidywały nieludzkie kary albo ograniczały prawo oskarżonego 
do obrony. 

Zdecydowanie popieramy stanowisko Krajowego Mechanizmu Prewencji i Tortur 
oraz gratulujemy stanowczości i precyzji w ocenie zatrzymania Jakuba A. Z 
przykrością zauważamy, że Prokurator Generalny nie okazuje zrozumienia i nie 
wspiera Pana działalności, mimo że godność ludzka jest prawem nienaruszalnym i 
niezbywalnym, a zakaz tortur i nieludzkiego traktowania obowiązuje zawsze i 
wszystkich. W sprawie zabójstwa 10 letniego dziecka Prokurator Generalny 
ponownie wypowiadał słowa niegodne prokuratora, które mogły stanowić zarzewie 
samosądu. 

Protestujemy przeciwko kampanii nienawiści wymierzonej w pełniony przez Pana 
urząd Rzecznika Praw Obywatelskich i Pana osobiście. 

Nie zgadzamy się również ze słowami dopuszczalnej w formie krytyki wobec 
stanowiska Krajowego Mechanizmu Prewencji i Tortur. Jej powodem jest bowiem 
niezrozumienie roli i powinności Rzecznika Praw Obywatelskich, a także z brak 
odwagi wypowiadania poglądów wbrew zdaniu i poglądom większości. 

Zapewniamy Pana, że prokuratorzy ze Stowarzyszenia Lex Super Omnia podejmując 
decyzje ingerujące w wolność obywateli nie kierują się pogardą albo niechęcią wobec 
podejrzanych i podsądnych. Z empatią, lecz również bezstronnie traktujemy 



pokrzywdzonych. Zasada „prawo ponad wszystkim” stanowi nazwę Stowarzyszenia i 
motto naszej działalności. Deklarujemy gotowość dalszej współpracy z kierowanym 
przez Pana urzędem w urzeczywistnianiu tej zasady. 

Z wyrazami głębokiego szacunku 

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia 

 


