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P a n i

Profesor Irena Lipowicz 

Rzecznik Praw Obywatelskich

W związku z zakończeniem bieżącej kadencji pragnę wyrazić słowa 
najwyższego uznania i podziękowania za efekty Pani pracy na stanowisku 
Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wyznaczone priorytety realizacji i przestrzegania praw jednostki -  osoby 
starsze i niepełnosprawne - zmieniły sytuację tysięcy osób będących w 
szczególnie trudnej sytuacji, a uprzednio pozostawionych samym sobie i opiece 
osób najbliższych.

Doroczne sprawozdania przedstawiane Sejmowi są wyrazem zarówno 
imponującego zakresu spraw podjętych przez Panią Profesor, jak i 
dramatycznych deficytów ochrony wolności i praw jednostki. Jest to coroczny 
dokument w podobnym stopniu radości z mniejszych i większych zwycięstw, co 
wstydu z powodu niskiego poziomu świadomości organów władzy publicznej 
co do znaczenia statusu jednostki jako podstawy ustroju państwa. 
Sprawozdania roczne stanowią obowiązkową lekturę każdego, kto interesuje 
się wolnościami i prawami człowieka.

Gratuluję wielu sukcesów osiągniętych przy pomocy instrumentów 
proceduralnych, jakim byty przede wszystkim wnioski do Trybunału 
Konstytucyjnego oraz przyłączanie się do skargi konstytucyjnej. Jakość 
wystąpień i stanowisk prezentowanych w postępowaniu przed Trybunałem 
Konstytucyjnym nie tytko miało znaczenie dla ostatecznego rozstrzygnięcia 
sprawy, ale w ogromnym stopniu kształtowało i kształtuje poziom kultury 
prawnej i kultury konstytucyjnej oraz nadaje problematyce prawnoczlowieczej 
właściwy wymiar ustrojowy, aksjologiczny i etyczny. Także użycie innych 
instrumentów procesowych naprawiło wiele szkód wyrządzonym 
poszczególnym osobom.

Dzięki Pani wiedzy, umiejętnościom i talentom polityczno-obywatelskim, 
konsekwencji i determinacji kontynuowane i rozwijane były najlepsze tradycje
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działania Rzecznika Praw Obywatelskich jako najważniejszej instytucji 
ochrony praw i wolności człowieka i obywatela.

Najserdeczniej gratuluję uznania i sympatii, jakq cieszy się Pani Profesor w 
międzynarodowym środowisku obrońców praw człowieka. Mam na myśli 
zarówno organizacje ombudsmańskie, europejskie i światowe, jak i instytucje i 
organy Rady Europy i Unii Europejskiej. Gdziekolwiek jestem i z kimkolwiek 
nie rozmawiam zawsze jest pytanie „a czy znasz Irenę?” i natychmiast 
wyrażana radość z możliwości rozmowy o Pani i Jej osobowości, 
kompetencjach zawodowych i uroku osobistym.

Rzeczpospolita Polska bezzwłocznie powinna upomnieć się o Pani talenty, 
umiejętności i doświadczenie. Ich wykorzystanie będzie testem rozumienia 
racji stanu. Mam nadzieję, i oczekuję jako obywatel, że Polska zda ten test 
celująco.

Proszę o przyjęcie słów najwyższego uznania, podziękowania i szacunku oraz 
Życzeń zdrowia oraz wszelkiej pomyślności osobistej i zawodowej.
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