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Wspólne Oświadczenie 

“Prawa człowieka dla każdego” 

 

My, sygnatariusze Wspólnego Oświadczenia, działający w ramach naszych 

statutowych kompetencji, potwierdzamy podstawowe cele i zasady współpracy 

państw Grupy Wyszehradzkiej, a zwłaszcza ustanowienie demokratycznego 

państwa w pełni respektującego i chroniącego prawa człowieka, fundamentalne 

wolności oraz godność każdej osoby. 

Przez lata współpracy, te cele i zasad stały się podstawowymi wartościami państw 

Grupy Wyszehradzkiej. Jako rzecznicy praw obywatelskich, czujemy się szczególnie 

zobowiązani do przeglądu i monitorowania ich przestrzegania, ponieważ stanowią 

one fundament demokracji, wolności i dobrobytu społeczeństwa.  

Współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej została ustanowiona jako przymierze, 

w którym wszystkie państwa wspierają się wzajemnie i dążą do przestrzegania 

wyżej wymienionych wartości. Wypełnienie tego „zobowiązania” należy nie tylko 

do rządów i ministerstw, lecz również do innych instytucji publicznych, które w 

ramach swoich mandatów i uprawnień, wykorzystując swoje możliwości, powinny 

starać się wspierać tę wzajemną współpracę. Rzecznicy praw obywatelskich państw 

Grupy Wyszehradzkiej już od czternastu lat organizują coroczne spotkania. 

Ombudsmani zawsze postrzegani byli jako „adwokaci osób” z różnych środowisk, 

“opowiadający się” na rzecz praw i wolności wszystkich ludzi, a zwłaszcza tych 

najsłabszych, nie zawsze jednak spotkali się ze zrozumieniem i wsparciem 

większości społeczeństwa. Jednak właśnie za jeden z głównych filarów 

demokratycznego państwa prawnego uważamy to, że Ombudsmani mają 

możliwość rzetelnego wypełniania przez swoich zadań, bez ryzyka ograniczenia 

swoich uprawnień albo spotkania się z inną formą prześladowań.  
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Dlatego chcieliśmy podkreślić, jak ważne jest posiadanie przez państwo silnej i 

niezależnej instytucji Ombudsmana, który stara się jak najlepiej wykonywać swoje 

zadania, to jest ochraniać każdego przed niewłaściwym działaniem władz 

publicznych oraz promować i chronić prawa człowieka i fundamentalne  wolności.  

Będąc wierni tym celom, chcielibyśmy, jako rzecznicy i rzeczniczki praw 

obywatelskich państw Grupy Wyszehradzkiej, wspierać się nawzajem poprzez 

wymianę dobrych praktyk, a także poprzez udzielanie indywidualnego wsparcia w 

czasie i w sytuacji, w których opinia publiczna lub nacisk polityczny może mieć 

wpływ na niezależność instytucji ombudsmańskiej lub w każdy inny sposób 

ograniczać ją bądź uniemożliwiać jej wykonywanie swoich funkcji.  

Podpisano: Brno, Republika Czeska, 6 września 2017 roku. 
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