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RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Dziecka
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Marszalek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Pan
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kierując się troską o dobro najmłodszych, w szczególności koniecznością

Zagwarantowania ciągłości ochrony praw dziecka, rea|izowanej przez konstýucyjny oľgan,

jakim jest Rzecznik Praw Dziecka, pľoszę Panów Maľszałków o przyjęcie ponizszej

pľopozycji.

Podejmowane dotychczas próby wyboľu osoby do pełnienia funkcji Rzecznika Pľaw

Dziecka okazaly się nieskutecznę. Jest to sy'tuacja niepokojąca i wskazująca, Że obecny

sposób wyłaniania kandydata - niestety obaľczony nacechowaniem politycznym - nie jest

naj lepszym r ozwiązaniem.

Polskie dzieci nie mają barw partyjnych, dlatego ochĺona ich interesów powinna być

całkowicie odseparowana od bieŻącej polityki. Jest to moment' w którym powinniśmy

zastanowić się nad podjęciem kľoków, aby wyłonienie kandydata na Rzecznika Praw Dziecka

dokonywane było wspólnie, przy akceptacji wszystkich środowisk parlamentarnych i jedynie

na podstawie merytory czny ch przesłanek.

Proszę zatem Panów Marszałków - jako osoby piastujące stanowiska szczegőInej

rangi - o objęcie osobistym patronatem tego niezwykle trudnego przedsięwzięcia' Doskonale

zdaję sobie Sprawę' Że w dzisiejszej rzeczywistości będzie to zadanie wymagające

wyjątkowego zaangaŻowania. Jestem jednak przekonany, Że dla dobra dzieci, warto zrobić

wszystko, by wznieść się ponad podziały.
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Jako Kanc|eru Międzynaľodowej Kapituły orderu Uśmiechu, zaapelowałem również

do Paľlamentaľzystów _ Kawalerów oľdeľu Uśmiechu, ludzi posiadających nie tylko mandat

polityczny' ale ľównież szczególny ceľtyfikat do ľeprezentowania inteľesów đzięci,jakim jest

oľder Uśmiechu, o osobiste i wspólne zaangłŻowanie się w rozwiązanie tej trudnej sýuacji.

Panowie Marszałkowie,

z całą otwaľtością deklaruję gotowość do podjęcia współpracy w powyższym

działaniu. Zapewniam również' że do czasu wyboľu mojego następcy' dzieci w Polsce, tak jak

dotychczas' będą miały pełne wspaľcie Rzecznika Pľaw Dziecka.

PoktŻmy, że jest możliwe, aby wszyscy, którym leży na sercu dobro najmłodszych,

usiedli i poľozumieli się przy jednym stole.
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