
ZARZĄDZENIE NR 26/2015 

RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 

z dnia 22 lipca 2015 r. 

w sprawie ustanowienia wyróżnienia imienia doktora Madeja Lisa

Na podstawie § 9 statutu Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, stanowiącego załącznik do 

zarządzenia Nr 25/2014 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 12 września 2014 r. w sprawie 

nadania statutu Biuru Rzecznika Praw Obywatelskich zarządza się, co następuje:

Ustanawia się wyróżnienie Rzecznika Praw Obywatelskich w postaci nagrody imienia 

doktora Macieja Lisa, zwane dalej „Nagrodą”, które będzie przyznawane corocznie.

Nagroda może być przyznawana obywatelom Rzeczpospolitej Polskiej, obywatelom państw 

obcych, organizacjom lub instytucjom mającym siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej

Szczegółowy sposób i tryb przyznawania Nagrody określa Porozumienie w sprawie 

przyznawania nagrody Rzecznika Praw Obywatelskich imienia doktora Macieja Lisa, które 

stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 1-

§ 2.

Polskiej lub za granicą, za szczególne osiągnięcia w dziedzinie obrony praw i interesów osób 

z niepełnosprawnościami.

§3.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Irena Lipowicz



Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2015 
Rzecznika Praw Obywatelskich 
z dnia 22 lipca 2015 r.

POROZUMIENIE W SPRAWIE 

PRZYZNAWANIA NAGRODY RZECZNIKA PRAW OBYWATESLKICH 

IMIENIA DOKTORA MACIEJA LISA

Nagroda im. doktora Macieja Lisa została ustanowiona z inicjatywy Rzecznika Praw 

Obywatelskich w celu uhonorowania pamięci doktora Macieja Lisa -  Pełnomocnika 

Terenowego RPO we Wrocławiu, doktora nauk prawnych, który na przestrzeni swojej 

działalności zawodowej aktywnie działał w stowarzyszeniach i organizacjach społecznych, 

powołanych z myślą o osobach niepełnosprawnych i ubogich (m.in. fundator Fundacji Św. 

Jadwigi Partnerstwa Międzynarodowego Wrocław -  Dortmund, członek Rady Diakonii 

w RP, członek Rady Programowej Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich, członek Rady 

Działalności Pożytku Publicznego III kadencji i in.). Nadto niezłomnie działał na rzecz 

powołania domów opieki oraz stacji socjalnych i wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla 

potrzebujących. Współtworzył Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

we Wrocławiu -  obecnie Ewangelickie Centrum Diakonii. Był również współorganizatorem 

Ośrodka Inicjatyw Obywatelskich we Wrocławiu i Dzielnicy Wzajemnego Szacunku 

Czterech Wyznań.

§1.

Nagroda przyznawana jest za szczególne dokonania na rzecz obrony praw i interesów osób 

z niepełnosprawnościami.

§2.

1. Nagroda ma charakter pieniężny i wynosi 10.000 złotych brutto.

2. Fundatorem Nagrody jest Rzecznik Praw Obywatelskich.



Uroczystość wręczenia Nagrody wyznacza się na dzień 16 listopada każdego roku, tj.

w rocznicę urodzin doktora Macieja Lisa.

§4.

1. Nagroda wręczana jest we Wrocławiu.

2. Nagroda wręczana jest na uroczystym spotkaniu, którego miejsce 

każdorazowo wyznaczane jest przez strony niniejszego Porozumienia.

3. Wręczenia Nagrody dokonuje Rzecznik Praw Obywatelskich w obecności członków 

kapituły nagrody.

§5.

1. O przyznaniu Nagrody decyduje kapituła nagrody, zwana dalej „Kapitułą”, w skład której 

wchodzi przewodniczący: Rzecznik Praw Obywatelskich oraz członkowie: przedstawiciel 

Rodziny, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, Prezydent Miasta Wrocławia oraz Biskup 

Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko -  Augsburskiego, którzy działają osobiście 

bądź przez swoich przedstawicieli,

2. Laureaci kolejnych edycji Nagrody stają się członkami Kapituły.

3. Członkowie Kapituły pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

4. Kapituła stoi na straży honoru oraz powagi Nagrody Rzecznika Praw Obywatelskich, dla 

którego została ustanowiona.

5. Kapituła ma prawo do wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących Nagrody 

Rzecznika Praw Obywatelskich, dla którego została ustanowiona.

§6.

1. Posiedzenie Kapituły zwołuje Przewodniczący Kapituły.

2. Przewodniczący organizuje pracę Kapituły i prowadzi obrady.

3. Przewodniczący może zapraszać na posiedzenie Kapituły specjalistów z dziedzin 

odpowiadających przedmiotowi obrad.

§ 3-



1. Obsługę Kapituły, kontakt z podmiotami wyróżnionymi oraz przygotowania formalne 

i organizacyjne uroczystości zapewnia wyznaczony przez Rzecznika Praw Obywatelskich 

pracownik Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, pełniący funkcję Sekretarza Kapituły.

2. Sekretarz Kapituły zapewnia Kapitule miejsce dla organizacji posiedzenia oraz dostarcza 

niezbędne materiały.

3. Sekretarz Kapituły nie bierze udziału w głosowaniach Kapituły.

§8.

1. Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać:

1) członkowie Kapituły;

2) organizacje pozarządowe pożytku publicznego (stowarzyszenia i fundacje, a także 

spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niedziałające w celu 

osiągnięcia zysku);

3) uczelnie wyższe.

2. Kandydatów do Nagrody zgłasza się w formie pisemnej, w terminie każdorazowo 

wyznaczonym przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz podanym do publicznej 

wiadomości, m.in. poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej 

Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

3. Zgłoszenie kandydata do Nagrody powinno zawierać opis działalności kandydata oraz 

uzasadnienie kandydatury wraz z ewentualnymi opiniami innych podmiotów o jego 

działalności.

§9.

1. Kapituła po rozpatrzeniu przedstawionych kandydatur podejmuje uchwałę.

2. Uchwały Kapituły są podejmowane w głosowaniu jawnym, większością głosów 

członków Kapituły obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów, 

decyduje głos Przewodniczącego.

3. Wybór Laureata Konkursu jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.

§ 10.

Niniejsze Porozumienie nie nakłada na członków Kapituły, z wyłączeniem Rzecznika Praw 

Obywatelskich, żadnych zobowiązań pieniężnych.

§ 7.



W przypadku zaistnienia okoliczności nieobjętych postanowieniami Porozumienia, a także 

w razie wątpliwości dotyczących jego interpretacji, głos rozstrzygający należy do Rzecznika 

Praw Obywatelskich.

§ 11.


