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Warszawa, 4 września 2020 

 

LIST GRATULACYJNY 

 

Związek Stowarzyszeń Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym” składa serdeczne 

gratulacje Mieczysławowi Augustynowi, polskiemu politykowi i samorządowcowi, 

senatorowi RP w latach 2005-2019, z okazji wręczenia Odznaki Honorowej  

za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka przez Rzecznika Praw Obywatelskich. 

 

Gratulacje te są wyrazem naszego szacunku dla Jego niezwykłej aktywności  

i kreatywności społecznej, ukierunkowanej na wsparcie obywateli tych biedniejszych 

i bezradnych, wręcz niesamodzielnych w rozwiązywaniu swych problemów 

życiowych. Pan Senator Mieczysław Augustyn koncentrował swą uwagę na wielu 

kwestiach egzystencjalnych wynikających z biedy socjalnej oraz niepełnosprawności, 

zachęcając jednocześnie do refleksji etycznej oraz aktywności społecznej wszystkich  

z którymi spotykał się, także w ramach działania kilku komisji, podkomisji i zespołów 

parlamentarnych. Ponadto tworzył, współdziałał oraz wspierał różnorodne formy 

aktywności społecznej dając wielu osobom nowy cel w życiu i nadzieję na poprawę ich 

losu. 

 

Współpraca z lokalną samorządnością, z licznymi organizacjami pozarządowymi, 

zajmowanie się sprawami osób starszych, problemami rodzin wywołanymi przez brak 

środków do życia, a także chorobę i niesamodzielność życiową, zaowocowały 

inicjatywą ukierunkowaną na rozwiązanie systemowe w celu udzielenia wsparcia 

osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom. Senator Mieczysław Augustyn powołał 

przy  Klubie Parlamentarnym PO zespół ekspertów który pod jego przewodnictwem 

przez prawie 6 lat (2010-2015)  pracował nad przygotowaniem projektu ustawy  

o pomocy osobom niesamodzielnym. Gdy projekt był już prawie gotowy Pan Senator 

zaproponował dużej grupie osób popierających zawarte w nim rozwiązania utworzenie 

Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”. Tak oto od 10 kwietnia 2014 roku pojawiła się 

nieformalna organizacja promująca wprowadzenie zmian w systemie społecznego 

wsparcia, które poprawią los osób niesamodzielnych. Mimo, że  projekt ustawy  

o pomocy osobom niesamodzielnym nie znalazł zrozumienia i poparcia wśród 

ówczesnych liderów koalicji rządowej PO-PSL oraz obecnej koalicji rządzącej, w 2017 

roku Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym” sformalizowała swoje działania poprzez 

rejestrację w KRS. Tym samym stała się nie tylko oficjalnym sukcesorem idei 

głoszonych przez jej założyciela Mieczysława Augustyna, ale także głosem 

wszystkich, którzy są zainteresowani problematyką opieki długoterminowej. 

 

Niewątpliwie przygotowanie i złożenie projektu ustawy o pomocy osobom 

niesamodzielnym do procedowania w parlamencie przyczyniło się do rozpoczęcia 

wielowymiarowej debaty na temat przyszłości systemu opieki długoterminowej  

w Polsce oraz powstania naszej apolitycznej organizacji, która nadal, we współpracy 
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z wszystkimi zainteresowanymi będzie dążyć do uczynienia łatwiejszym losu osób 

doświadczających cierpienia z powodu niesamodzielności egzystencjalnej. 

 

Za to dziękujemy i pozostajemy z wyrazami szacunku. 

 

 

 

Ustępujący Zarząd Koalicji (2017-2020)                  Zarząd wybrany na kadencję 2020-2024 
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