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S
ystem niezależnego sądownic-
twa w Polsce jest właśnie dorzy-
nany i to dorzynany przez mało
sprawnego rzeźnika. Prawo
i Sprawiedliwość w imię „refor-
my” sądów przeprowadza piątą

nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym,
do której już w czasie prac sejmowych wpro-
wadziło ok. 40 poprawek. I zapewne nie jest
to nowelizacja ostatnia.

Sprawa miała być przeprowadzona głę-
boką nocą, skryta za nazwą „ustawa o pro-
kuraturze”. Nie udało się, choć prawa opo-
zycji do dyskusji nad projektem zostały
ograniczone w czasie prac komisji sejmo-
wej do 30 s.

Istota projektów wydaje się prosta. Cho-
dzi o to, aby PiS mogło łatwiej opanować Sąd
Najwyższy. Łatwiej umieścić w jego składzie
sędziów dublerów, łatwiej osadzić w fotelu
I prezesa SN swojego nominata. Chce to uczy-
nić, choć kadencja obecnej I prezes prof. Mał-
gorzaty Gersdorf – wedle jasnego zapisu kon-
stytucji – kończy się w 2020 r.

O tym, jak wygląda system sądownictwa
w Polsce po „reformie”, możemy się prze-
konać, obserwując pracę już zdobytych
przez PiS instytucji: Trybunału Konstytu-
cyjnego na czele z Julią Przyłębską i Krajo-
wej Rady Sądownictwa, gdzie posłanka Kry-
styna Piotrowicz rozpowszechnia „czarne
listy sędziów”. Te instytucje miały strzec

konstytucji i niezależności sędziowskiej. Po-
lacy widzą, jak strzegą.

W istocie system tworzony przez PiS nie
jest po to, by służyć suwerenowi. Polega na
tym, aby rządząca Polską elita pozostała bez-
karna, a nowi władcy Rzeczypospolitej mo-
gli uczynić, co chcą ze swoimi poddanymi,
bo przecież już nie obywatelami.

Po przegłosowaniu nowelizacji ustawy
o SN przez Sejm i Senat to prezydent An-
drzej Duda stoi przed decyzją, czy nowe pra-
wo podpisze. Rok temu to protesty tysięcy
Polaków spowodowały, że prezydentowi rę-

ka zadrżała. Dziś szanse na inną niż naka-
zaną przez Jarosława Kaczyńskiego decy-
zję wydają się nikłe, tym bardziej że to An-
drzej Duda jest autorem obecnej ustawy
o Sądzie Najwyższym.

Każdy człowiek ma jednak szanse, by stać
się przyzwoitym. Każdy prezydent ma szan-
sę, by przypomnieć sobie, że powinien bro-
nić prawa i konstytucji, na którą przysięgał,
prosząc o wsparcie Wszechmogącego. 

Jest jeszcze nikła szansa, że Wszech-
mogący da odwagę prezydentowi, by był
przyzwoity. �

PAWEŁ WROŃSKI

Nowe przepisy ułatwią PiS przejęcie władzy w Sądzie
Najwyższym i mianowanie nowego pierwszego pre-
zesa SN. Stanowią bowiem, że pięciu kandydatów,
spośród których prezydent wskazuje pierwszego
prezesa, wybierze 2/3 składu Sądu Najwyższego, nie
zaś pełny skład, jak to było w poprzednich zapisach. 
Skrócony z sześciu do trzech miesięcy został okres prze-
chodzenia w stan spoczynku sędziów, którzy osiągnęli
65. rok życia. Ustawa ułatwi też PiS obsadzanie wolnych
etatów w Sądzie Najwyższym, bo obniża kryteria zawo-
dowe dla sędziów (m.in. zmniejsza ze 100 do 50 liczbę
spraw, którymi kandydat musiał się zajmować przed nomi-
nacją do SN). Natomiast odwołanie od negatywnej decy-
zji Krajowej Rady Sądownictwa w konkursie na stanowi-
sko sędziego nie wstrzymuje już biegu sprawy, co ozna-
cza, że KRS nie będzie już musiała zwracać uwagi na pro-
ces odwoławczy. Dodatkowo kandydatom odwołanym
z przyczyn określonych przez KRS jako „formalne” (prze-
kroczenie terminu, niewłaściwe dokumenty lub brak tych-
że dokumentów) odwołanie w ogóle nie przysługuje.

Jednym z zapisów, który ma dyscyplinować sędziów,
jest danie możliwości przenoszenia sędziego z wydziału
do wydziału przez prezesów sądów. Od decyzji prezesa
jest odwołanie, ale do KRS, która obecnie jest zdomino-
wana przez nominatów PiS i Kukiz’15. Ustawa wzmacnia
również rolę prokuratury (prokurator będzie miał prawo
udziału na każdym etapie w każdym postępowaniu
w dowolnej sprawie) oraz sankcjonuje system specjal-
nych dodatków finansowych (np. ryczałtów mieszkanio-
wych) dla prokuratorów, które w przeszłości wprowadził
minister Zbigniew Ziobro. 

Zmiany w ustawie o SN
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Sądy, prokuratura i Trybunał Kon-
stytucyjny po „reformach” PiS dzia-
łają dużo gorzej.

EWA IVANOVA

Przed kryzysem politycznym wy-
wołanym przez PiS do Trybunału
Konstytucyjnego wpływało rocz-
nie około 500-600 spraw (np. w 2014
r. – 530, w 2015 r. – 632). Gdy w 2016
r. Sejm kolejnymi ustawami doko-
nał demontażu tej instytucji, licz-
ba wnoszonych spraw zmniejszy-
ła się do 360. 

„Po powołaniu niezgodnie z pra-
wem na stanowisko prezesa TK Ju-
lii Przyłębskiej spadek zaufania do
tej instytucji znacząco się pogłębił.
W 2017 r. do TK wniesiono jedynie
282 sprawy” – wskazuje w raporcie
zespół ekspertów prawnych Fun-
dacji im. Stefana Batorego.

Spadły także wyniki samego Try-
bunału. W latach 2014-15 liczba wy-
danych orzeczeń wynosiła odpo-
wiednio 119 i 173. Natomiast w la-
tach 2016-17 TK wydał odpowied-
nio 99 i 88 orzeczeń.

Od marca 2016 r. prokuraturą
zarządza Zbigniew Ziobro, polityk
pełniący funkcję prokuratora ge-
neralnego i ministra sprawiedli-
wości. Efekt? Z raportu stowarzy-

szenia Lex Super Omnia wynika,
że koszty funkcjonowania proku-
ratury wzrosły w 2017 r. o ponad
pół miliarda złotych. Najbardziej
skorzystała na tym prokuratorska
centrala. Prokuratura Generalna
w 2015 r. realizowała wydatki na po-
ziomie 92,3 mln zł, a jej sukcesor-
ka za czasów „dobrej zmiany”, czy-
li Prokuratura Krajowa, wydała po-
nad 171 mln zł więcej.

Mimo to od przejęcia przez PiS
władzy lawinowo rosną w proku-
raturach zaległości, czyli liczba
niezałatwionych przez śledczych
spraw karnych. Drastyczny wzrost
dotyczy śledztw prowadzonych
powyżej pięciu lat. Na koniec 2015
r. – czyli jeszcze przed przejęciem
władzy w prokuraturze przez Zio-
brę – było ich 106, na koniec 2016
r. już 173, a w 2017 r. – 209. To samo
dzieje się z niezałatwionymi śledz-
twami prowadzonymi od dwóch
do pięciu lat – na koniec 2015 r. by-
ło ich 604, na koniec 2016 r. – 833,
a w 2017 r. – 1,1 tys. Najgorzej jest
ze sprawami trwającymi od roku
do dwóch lat – wzrost od nieco po-
nad tysiąca aż po niemal 2,7 tys.
w 2017 r.

Przybywa nawet śledztw pro-
wadzonych powyżej sześciu mie-
sięcy – było ich odpowiednio 6,3 tys.
w 2015 r., rok później 7,4 tys.,

a w 2017 r. 8,4 tys. Wzrasta też licz-
ba spraw umarzanych: w 2015 r. by-
ło ich nieco ponad 271 tys., a w 2018
r. już ponad 360 tys. Przybywa tak-
że skokowo odmów wszczęcia po-
stępowania: w 2015 r. to 141, 5 tys.,
w 2017 – 218, 9 tys.

Na mocy PiS-owskiej noweliza-
cji ustawy o ustroju sądów po-
wszechnych od sierpnia 2017 r. do
lutego 2018 r. Ziobro jako minister
sprawiedliwości odwołał ponad 140
prezesów i wiceprezesów sądów
w całym kraju (na 730). Decyzje po-
dejmował arbitralnie i bez konsul-
tacji ze środowiskiem sędziów.
Zmiany kadrowe nie doprowadzi-
ły do poprawy działalności sądów.
Wręcz przeciwnie – instytucje zwol-
niły i przybywa zaległości. Wy-
starczy porównać dane za pierw-
sze kwartały 2017 r. i 2018 r. Wyni-
ka z nich, że w tym roku wpłynęło
do sądów o blisko 100 tys. spraw
więcej (w I połowie 2017 r. ok. 3,8
mln). W ubiegłym roku sądy zała-
twiły 4 mln spraw, a w tym samym
okresie tego roku 3,9 mln. Wzrasta
liczba tych niezałatwionych
– w pierwszym kwartale 2017 r. to
2,7 mln, w tym roku już 2,99 mln.

Gorzej jest też z czasem trwania
postępowania. Rok temu wskaźnik
ten dla załatwień merytorycznych
wynosił 81 dni, w tym – 94 dni. �

Z A M A C H  N A  S Ą D  N A J W Y Ż S Z Y  

CO ZROBI WSZECHMOGĄCY?

Bo to on stwierdza ważność wybo-
rów. Bo teraz będzie też batem na
wszystkich prawników.

EWA IVANOVA 

Po pierwsze, Sąd Najwyższy stwier-
dza ważność referendum i przede
wszystkim wyborów do Sejmu i Se-
natu oraz rozpatruje protesty wybor-
cze. Dotychczas odpowiadała za to Izba
Pracy, Ubezpieczeń Społecznych
i Spraw Publicznych, a teraz ma zaj-
mować się tym nowo utworzona Izba
Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Pu-
blicznych. Zostanie ona zbudowana
od podstaw i obsadzona nowymi sę-
dziami. Teoretycznie powinna działać
od początku kwietnia, ale wciąż nie za-
kończyła się procedura konkursowa
na 20 dostępnych miejsc. 

Jej zadaniem będzie także badanie
skarg nadzwyczajnych, które umożli-
wią wzruszenie prawomocnych wy-
roków sądów z ostatnich 20 lat.

Po drugie, w SN powstanie Izba
Dyscyplinarna, czyli potencjalny bat
nie tylko na sędziów i prokuratorów,
ale też na wszystkich prawników, np.
adwokatów broniących protestują-
cych. Nowa Izba także zostanie zbu-
dowana od podstaw. Też powinna dzia-
łać od kwietnia, ale jeszcze trwa kon-
kurs na 16 miejsc. 

Sędziowie orzekający w Izbie Dys-
cyplinarnej będą szczególnie moty-
wowani do pracy – dostaną wynagro-
dzenia wyższe o 40 proc. niż sędzio-
wie innych izb. 

Po trzecie, przejęcie SN ma ude-
rzyć w dokonywanie przez sądy tzw.
rozproszonej kontroli konstytucyjno-
ści ustaw. Sędziowie muszą stosować
konstytucję i ustawy. Dlatego obecnie
– wobec praktycznego wyłączenia kon-
troli konstytucyjnej Trybunału Kon-
stytucyjnego – sądy powszechne za-
częły dokonywać prokonstytucyjnej
wykładni ustaw. Wygląda to tak, że sąd
stosuje przepisy ustawy w konkret-
nych sprawach, tak aby były zgodne
z ustawą zasadniczą. Przykładowo,
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu syste-
matycznie dokonuje prokonstytucyj-
nej wykładni nowego prawa pozwala-
jącego na użycie w procesach karnych
dowodów uzyskanych nielegalnie, np.
w drodze przekroczenia granic pro-
wokacji przez służby. Sąd wbrew lite-
ralnej regulacji odrzuca dowody zdo-
byte przez CBA w jednej ze spraw ko-
rupcyjnych, gdyż przekroczono wniej
granicę prowokacji, aktywnie podże-
gając do przestępstwa. Gdyby SN zo-
stał przejęty, prokonstytucyjna wy-
kładania sądów niższej instancji mo-
głaby zostać wyeliminowana. 

Po czwarte, po przejęciu przez obec-
ną władzę kontroli nad policją, służba-
mi specjalnymi i prokuraturą jedyną
niewiadomą wsystemie wciąż są orze-
czenia sądów. To sędziowie mogą wy-
tknąć błędy prokuratorom i służbom,
unieważnić ich postępowania, jeśli nie
ma do nich podstaw. Mogą też nie zgo-
dzić się na areszty. Zastraszenie garst-
ki sędziów SN (docelowo ma ich być
120) pozwoli zastraszyć resztę sędziów
sądów powszechnych (ponad 10 tys.). 

Dlaczego SN jest tak ważny Zmiany w sądownictwie 
ze szkodą dla suwerena 

Protest w obronie wolnych sądów, Kraków, poniedziałek 23 lipca
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– Mam misję: bronić praw i wolności
obywatelskich. Przysięgałem na kon-
stytucję, że będę to robił. Traktuję to
bardzo poważnie. Także dlatego, że
bez konstytucji wszyscy jesteśmy
tylko trybikami – mówi Adam Bodnar,
rzecznik praw obywatelskich

ALICJA BOBROWICZ
WALDEMAR PAŚ

Przykład 1.
prawa dzieci
Pierwsza duża rzecz, którą zająłem
się w 2015 r., gdy zostałem rzeczni-
kiem. Ojcowie, którzy nie płacą ali-
mentów. Wiele się o tym dyskuto-
wało, ale niewiele z tego wynikało,
o czym mówiła Agnieszka Graff na
Kongresie Kobiet. Zaproponowałem
wyjście poza perspektywę femini-
styczną, bo problem wiąże się też
z brakiem kontaktów ojców z dzieć-
mi czy niemożnością płacenia ali-
mentów w dotychczasowej wysoko-
ści przez tych, którym spadły do-
chody, a z powodu długich procedur
sądowych wpadali w spiralę zadłu-
żenia.

Razem z rzecznikiem praw dziec-
ka stworzyliśmy komisję ekspertów:
przedstawicieli organizacji pozarzą-
dowych, komorników, specjalistów
m.in. od wychodzenia z zadłużenia,

więziennictwa, systemów karania.
I komisja opracowała konkretne re-
komendacje. Na ich podstawie przy-
gotowałem serię wystąpień, wcią-
gnęliśmy do współpracy m.in. resorty
ministrów Elżbiety Rafalskiej i Zbi-
gniewa Ziobry. 

Coś się udało: raczej nie wsadza
się już do więzień dłużników ali-
mentacyjnych – choć kara jest bar-
dziej nieuchronna, to zamiast wię-
zienia można zastosować bransolet-
ki elektroniczne. Zmieniono kodeks
karny i dziś, jak się przyznasz, że nie
płaciłeś, to możesz uniknąć odpo-
wiedzialności, zacząć normalnie żyć,
oczywiście płacąc na bieżąco. 

Przykład 2.
przypadek śmierci
Igora Stachowiaka. Jak zapobiec tor-
turowaniu przez policję. W sprawie
tego młodego człowieka, który zmarł
we wrocławskim komisariacie, gdy
policjanci razili go paralizatorem, wy-
słaliśmy serię pytań i zebraliśmy od
władz wyjaśnienia. Ale też analizo-
waliśmy wszystkie sprawy sądowe,
w których policjanci byli skazywani
za stosowanie przemocy. Wiemy, co
konkretnie trzeba zrobić, by tortur
więcej nie było. Jeśli się to wdroży, to
może za trzy, może za siedem lat fak-
tycznie coś się zmieni.

Każdy zatrzymany, zanim zosta-
nie przesłuchany przez policję, po-

winien mieć dostęp do adwokata lub
radcy prawnego. Ten dostęp nie mo-
że być teoretyczny, na zasadzie „tu
pan ma listę prawników i pan sobie
zadzwoni”. Prawnik musi się fak-
tycznie pojawić na posterunku.

Musi być monitoring całego ko-
misariatu, a nagrania muszą być za-
bezpieczone. Kamery na mundurach
powinny rejestrować wszystkie in-
terwencje w przestrzeni publicznej,
a nagrania nie mogą ginąć.

Muszą być jasne reguły dotyczą-
ce używania środków przymusu bez-
pośredniego oraz mechanizmy zgła-
szania i rozpatrywania skarg na po-
licję. Trzeba zadbać o badania psy-
chologiczne kandydatów do policji.

Trzeba też doceniać dziennikarzy,
którzy ujawniają nadużycia.

Co osiągnęliśmy: minister Mariusz
Błaszczak wprowadził testowy pro-
gram używania kamer na mundurach,
a komendant główny policji zakazał
policjantom posiadania i używania
prywatnych paralizatorów. Czekamy
na zapewnienie obecności adwoka-
tów, radców prawnych na posterun-
kach. Ale minister sprawiedliwości od
roku nie odpowiada na moje pisma,
choć jest poganiany przez premiera.

Przykład 3.
wolność słowa
Sprawa nowelizacji ustawy o IPN,
którą prezydent Duda podpisał i za-
skarżył do Trybunału Konstytucyj-
nego. Wiadomo było, że mam za-
strzeżenia do funkcjonowania Try-
bunału. Ale w tej sprawie w składzie
orzekającym nie było żadnego sę-
dziego nieuprawnionego do orzeka-
nia. Jednak zdecydowałem się na
przystąpienie do postępowania przed
TK i kwestionowanie pod kątem wol-
ności słowa uchwalonych przepisów.
Ale zanim podjąłem tę decyzję, od-
byłem kilkanaście rozmów z różny-
mi ekspertami, organizacjami poza-
rządowymi, przeczytałem wszystkie
możliwe analizy prasowe. Musiałem
mieć pełen obraz.

Ważne było dla mnie to, że mój po-
przednik Janusz Kochanowski, po-
wołany za czasów koalicji PiS-Sa-
moobrona-LPR, walczył z przepisa-

mi przewidującymi karę więzienia
za znieważanie narodu polskiego. 

Za naruszeniem praw człowieka
jest krzywda. A krzywda ma zawsze
charakter indywidualny. Na spotka-
nia ze mną każdy przychodzi ze swo-
im problemem: ktoś ma elektrownię
wiatrową pod domem, inny kurzą fer-
mę albo trasę szybkiego ruchu, przez
którą został brutalnie wywłaszczony,
ktoś jest dyskryminowany w pracy.
Pomoc jest możliwa, ale nie wolno lu-
dzi łudzić łatwymi obietnicami. Wy-
maga wspólnej pracy, prawników
RPO, organizacji pozarządowych, ak-
tywnych obywateli. 

Zawsze trzeba dostrzec, co dzia-
ła nie tak, i dobrać rozwiązanie. Weź-
my frankowiczów. W ich przypad-
ku to nie prawo zawodzi, frankowi-
cze po prostu nie znają swoich praw,
więc nie są w stanie ich dochodzić,
a państwo zostawiło ich na pastwę
banków. Moja rola polega na tym,
by ludzi przekonać do korzystania
z prawa. By im pokazać, że działa,
że jest w zasięgu ręki. Uruchomili-
śmy z rzecznikiem finansowym ak-
cje edukacyjne w całej Polsce – 17
spotkań w 14 miastach. W efekcie
trzy razy więcej osób wystąpiło
w sprawie swojego kredytu o inter-
wencję do rzecznika finansowego
(to jest bezpłatna forma pomocy).
Kolejne zdecydowały się na założe-
nie spraw przeciwko bankom. 

Nie lubię, gdy ktoś mi mówi, że-
bym czegoś nie robił, bo jest ryzy-
kowne albo nie wypada. �

Adam Bodnar: Muszę bronić konstytucji

Cała opowieść Adama Bodnara
w sobotę w specjalnej 

„Wyborczej na Połowę Lata”. 
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Wyborcza 
na Połowę Lata

W sobotę 28 lipca

Słowo bywa gorsze od noża
Mamy obecnie do czynienia z ofensywą 
propagandy. Niszczenie sądownictwa jest 
nazywane naprawą; demontaż instytucji państwa 
prawa nazywany jest przywracaniem godności 
obywatelom; porażka w polityce zagranicznej 
to wstawanie z kolan; domaganie się praw 
obywatelskich to „skamlanie”; a upominanie się 
o godność w Unii Europejskiej to zdrada narodowa. 

Z prof. TADEUSZEM GADACZEM rozmawia 
Magdalena Grochowska

33818666

O G Ł O S Z E N I E   W Ł A S N E   W Y D A W C Y
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Prof. Jerzy Zajadło: 
Wysyłajmy listy do wiceszefa
Komisji Europejskiej  
„My, obywatele Polski i Unii Eu-
ropejskiej, apelujemy do Pana
Wiceprzewodniczącego Komi-
sji Europejskiej o podjęcie bar-
dziej radykalnych kroków w ce-
lu obrony rządów prawa i de-
mokracji w naszym kraju. To
ostatni moment”.

ESTERA FLIEGER

Tak zaczyna się list do Fransa
Timmermansa, który może wy-
słać każdy zaniepokojony wpro-
wadzanymi przez PiS zmiana-
mi w sądownictwie. Pomysło-
dawcą akcji i autorem listu jest
prof. Jerzy Zajadło – kierownik
Katedry Teorii Filozofii Państwa
i Prawa Wydziału Prawa Uni-
wersytetu Gdańskiego. W liście
zwraca uwagę na to, że piąta już
nowelizacja ustaw sądowych
PiS likwiduje niezależność są-
downictwa oraz stanowi za-
grożenie dla praw człowieka
i tym samym – fundamentów
Unii Europejskiej.

Dalej przypomina, że przyję-
ta przez Sejm nowelizacja będzie
głosowana przez Senat, a następ-
nie trafi na biurko prezydenta An-
drzeja Dudy, który ją podpisze.

„Ustawa umożliwi natychmiast
powołanie do Sądu Najwyższego
nowych sędziów, a także spowo-
duje niekonstytucyjną przerwę
kadencji zasiadających wnim do-
tychczas sędziów łącznie zPierw-
szą Prezes. Nowe prawo wejdzie
w życie w okresie letnim, tak aby
społeczeństwo obywatelskie i in-
stytucje europejskie były zasko-
czone i powolne w działaniu”
– kontynuuje profesor.

Swój list kończy słowami:
„W ostatnich miesiącach i la-

tach osobiście udowodnił Pan,
że jest jednym z najbardziej lo-
jalnych przyjaciół Polski (...).
Nalegamy, aby kontynuował
Pan polityczne wysiłki na rzecz
wspierania społeczeństwa oby-
watelskiego w tej walce o rządy
prawa”.

Na początku lipca Komisja
Europejska skierowała do Pol-
ski „pismo z wezwaniem do usu-
nięcia uchybienia” (czyli roz-
poczęła postępowanie prze-
ciwnaruszeniowe) w sprawie
ustawy o Sądzie Najwyższym,
która przeprowadza czystkę za
pomocą obniżenia wieku eme-
rytalnego z 70 do 65 lat. Ta czyst-
ka dotknęła – według PiS – tak-
że I prezes SN Małgorzatę Gers-
dorf, choć jej sześcioletnia ka-
dencja (do 2020 r.) wynika
wprost z konstytucji.

Komisja pisze do władz Pol-
ski, że przyjęte przez nie roz-
wiązania „naruszają zasadę nie-
zależności sądownictwa, w tym
zasadę nieusuwalności sędziów”.

Rozpoczęcie postępowania
nie zawiesza działania ustawy
o SN, ale otwiera kilkutygodnio-
wą drogę do złożenia skargi na
Polskę do Trybunału Sprawie-
dliwości UE, która może być po-
łączona z prośbą o zamrożenie
ustawy o SN w ramach „środka
tymczasowego”. Trybunał może
zdecydować o tym nawet kilka
dni po wniosku Komisji. �
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List po angielsku można pobrać ze strony http://wybr.cz/list 
Wystarczy skopiować jego treść, podpisać się i wysłać pod
adres mailowy frans-timmermans-contact@ec.europa.eu 
lub wysłać pocztą na adres: European Commission, Rue de

la Loi/Wetstraat 200, 1049 Brussels, Belgium. 

ANDRZEJ KOSTARCZYK
JACEK SZYMANDERSKI*

Apelujemy do byłych posłów i se-
natorów, naszych koleżanek i ko-
legów, którym drogi jest ład kon-
stytucyjny. Jest nas w Polsce po-
nad dwa tysiące i ciągle mamy
prawo wolnego wstępu do Sej-
mu. Prawo, którego pozbawieni
są obywatele protestujący prze-
ciwko naruszeniom władzy. 

Apelujemy do was, panie i pa-
nowie, abyście przychodzili do
Sejmu gremialnie. To my kładli-
śmy ustrojowe fundamenty pod
budowę Polski dumnej, wolnej
i suwerennej. Gwarantem wol-
ności uczyniliśmy Konstytucję.
Zbudowaliśmy państwo respek-

tujące trójpodział władzy, będą-
ce wspólnym dobrem wszystkich
obywateli. Tego nie wolno naru-
szać wimię żadnych idei, azwłasz-
cza fałszywego patriotyzmu.

Przychodząc do Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej, nie za-
trzymamy zapewne procesu ła-
mania Konstytucji przez obóz
„dobrej zmiany” i stanowienia
złego prawa, ale nasza obecność
będzie przypominała rządzącej
koalicji, że oni też będą byłymi
posłami i senatorami i nie będzie
ich chronił poselski immunitet. 

Przychodźmy z hasłem kon-
stytucja! �
*Andrzej Kostarczyk, poseł
I kadencji Sejmu RP;
Jacek Szymanderski, poseł X
kadencji (Sejm kontraktowy)

Apel do byłych posłów i senatorów:
Przychodźcie bronić konstytucji

Kraków
Protest przeciwko
zmianom 
w sądownictwie
przed Sądem
Okręgowym.
Niedziela 22 lipca

Szczecin
Manifestacja 
przed siedzibą 
Sądu Rejonowego.
Poniedziałek 23 lipca
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W wielu państwach na
świecie, nawet tych
uważanych za bastiony
wolności, prawa człowieka
są w odwrocie. Jednym
z przykładów jest Polska
– ocenia organizacja
broniąca praw człowieka.

DANIEL BALSON*

Prawo do pokojowego protestu to
siła napędowa wolnego społeczeń-
stwa. Ludzie korzystają z tego pra-
wa, by wyrazić to, co ich niepokoi,
zaprotestować przeciwko decyzjom
władz, kontestować oficjalne prze-
kazy i sprawić, by ich usłyszano.

Ale wolność zgromadzeń nie jest
dana raz na zawsze. W wielu pań-
stwach na świecie, nawet tych uwa-
żanych za bastiony wolności, pra-
wa człowieka są w odwrocie. Jed-
nym z przykładów jest Polska. Ostat-
ni raport Amnesty International
pokazał, jak w wyniku serii subtel-
nych ruchów polskie władze ogra-
niczają aktywistom możliwość or-
ganizowania się i demonstrowania.

Polski rząd doskonale rozumie,
że nie może wprost zakazać mani-
festacji. Taki zakaz byłby nie tylko
oczywistym naruszeniem art. 57
polskiej konstytucji, ale wywołałby
również brzemienne w skutki mię-
dzynarodowe i krajowe protesty. 

Dlatego właśnie działania opi-
sane w raporcie są z pozoru tak nie-
winne. Wzięte oddzielnie wygląda-
ją na marginalne i względnie nie-
groźne. Sędzia odsunięty tu, zakaz
wydany tam. Ale wzięte razem dzia-
łania te układają się w pakiet spraw-
nych autorytarnych narzędzi, któ-
re powodują, że udział w pokojo-
wych demonstracjach stał się bar-
dziej niebezpieczny, bardziej skom-
plikowany i pociąga za sobą więk-
sze koszty niż wcześniej.

Amnesty International opisuje
cztery podstawowe strategie uży-
wane przez polskie władze, by osła-
bić protesty. Używając siły wobec
demonstrantów, kontrolując orga-
nizacje, dyskryminując ruchy an-
tyrządowe i wyposażając sądow-
nictwo w narzędzia prawne do wal-
ki z protestującymi, polskie władze
grają znaczonymi kartami. Oto kil-
ka szczegółów tych strategii.

Groźba użycia siły:
„Fajny tu macie protest.
Szkoda by było, gdyby…” 
W Polsce władze zadbały, by nad po-
litycznymi demonstracjami prze-
ciwników rządu wisiała groźba uży-
cia siły fizycznej. Manifestujący opi-
sywali, jak byli zatrzymywani przez
oddziały prewencji iprzetrzymywani
skuci w policyjnych samochodach
przez wiele godzin, bez żadnego wy-
jaśnienia powodu zatrzymania. Pol-
skim władzom udało się uniknąć ma-
sowego, ewidentnie brutalnego dła-
wienia protestów, które natychmiast
przyciągnęłoby uwagę mediów. 

Mimo to Amnesty International
udokumentowało liczne przypad-
ki nadmiernego użycia siły wobec
demonstrujących w Warszawie i Po-
znaniu. Takie taktyki mogą osłabić
protesty i odstraszają innych, któ-
ry wzięliby udział w manifestacjach,
ale w takim stanie rzeczy dwa razy
się nad tym zastanowią.

Inwigilacja:
cokolwiek zrobisz,
będziemy [my, rząd]
wiedzieć. 
Polska, jak wiele innych państw,
przyznała służbom bezpieczeństwa
szerokie uprawnienia do inwigilo-
wania ludzi. Do niedawna jednak
uprawnienia te były zarezerwowa-
ne dla postępowań karnych, a nie
– jak obecnie – do bliżej niesprecy-
zowanych „celów prewencyjnych”. 

Organizatorzy protestów w War-
szawie szybko nauczyli się, że wła-
dze ich obserwują. Liderzy wraca-
jący z demonstracji do domów opo-
wiadali, jak funkcjonariusze wolno
toczyli się za nimi w nieoznakowa-
nych samochodach, krążąc po mie-
ście. W wielu przypadkach nie ukry-
wali nawet swojej obecności. Ich ce-
lem nie było wykrycie przestępstw
czy zapobieganie im, ale zawoalo-
wana groźba i zastraszenie.

Dyskryminacja: 
wszystkie demonstracje
są równe, ale niektóre są
równiejsze 
Polskie władze szybko zdały sobie
sprawę, jak korzystać z subtelnych
narzędzi, by nierówno traktować
anty- i prorządowe zgromadzenia.
W efekcie rząd stworzył kasty de-
monstrujących. 

Antyrządowe manifestacje nie
mają lekko pod obecnymi rządami.
Jedna z ustaw np. zakazuje mani-
festującym przeszkadzania zgro-
madzeniom „cyklicznym”, czyli
zgromadzeniom organizowanym
przez te same podmioty w tym sa-
mym miejscu kilka razy w roku. Nie
dziwi już, że decyzję o uznaniu zgro-
madzenia za cykliczne podejmują
osoby z nadania politycznego (ta-
kie jak wojewodowie) i z czysto po-
litycznych powodów. 

Efekt: prorządowe demonstra-
cje mogą monopolizować określo-
ną przestrzeń. Chcesz protestować
przeciwko polityce rządu na miej-
skim skwerze – przykro nam, „zgro-
madzenie cykliczne” już zarezer-
wowało to miejsce. Tak, jutro też.
Władze oczywiście chętnie umoż-
liwią zorganizowanie twojej de-
monstracji w innym miejscu, gdzieś
na przedmieściach.

Uzbrajanie sądownictwa:
sprawiedliwość jest
ślepa, ale dla ciebie jest
także nieobecna 
W 2017 r. rząd przeprowadził serię
reform, które poddały sądownictwo
kontroli politycznej. To strategia, któ-
ra wzmacnia i uzbraja wszystkie po-
zostałe. Sędziowie są teraz bardziej
skłonni nakładać sankcje karne, wy-
baczać naruszenia policji i zatwier-
dzać inwigilację aktywistów pod bła-
hymi pretekstami.

Lekcja jest jasna: rządy, które chcą
zdławić protesty, nie powinny po-
zbawiać wprost praw i wolności, ale
raczej za pomocą szeregu małych
kroczków powinny podważać je tak,
by w rzeczywistości przestały co-
kolwiek znaczyć. A taka lekcja ma
znaczenie także poza granicami Pol-
ski. Tak jak aktywiści wymieniają po-
mysły i strategie, tak i rządy szybko
uczą się jeden od drugiego. �
*Daniel Balson – Director for Advocacy
Europe and Central Asia at Amnesty
International USA. Tekst pochodzi ze
strony Amnesty.org.pl 

Amnesty International: Władza
chce uciszyć pokojowe protesty

Gdańsk
Protest Komitetu

Obrony Demokracji 
i Obywateli RP 

pod Sądem
Okręgowym.

Poniedziałek 23 lipca  

Warszawa
Protest 

pod Senatem, 
który głosował

zmiany w ustawach
o sądownictwie.
Wtorek 24 lipca

Poznań
„Łańcuch światła”  

- spontaniczne
zgromadzenie
poznaniaków 

na pl. Mickiewicza.
Poniedziałek 23 lipca 
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WOJCIECH
CZUCHNOWSKI

Przed demonstracjami
w obronie niezależności są-
dów wyjaśniamy, jak zabez-
pieczyć się przed nadużycia-
mi ze strony władzy. Pomógł
nam w tym mecenas Jacek
Dubois.

1
Czy policjant może nas za-
trzymać? Policja ma prawo
zatrzymać osobę, którą po-
dejrzewa o popełnienie prze-
stępstwa lub czynu zabro-
nionego. Musi też istnieć oba-
wa ucieczki, ukrycia się, za-
cierania śladów. Można tak-
że zatrzymać osobę stano-
wiącą zagrożenie dla życia
i zdrowia innych. Może do
niego dojść, gdy inne środki
(np. wezwanie do zaprze-
stania określonej czynności
czy opuszczenia danego
miejsca) są bezcelowe lub
nieskuteczne. Maksymalny
czas zatrzymania to 48 go-
dzin.

2
Jakie dane podać policjan-
tom? Takie dane jak w dowo-
dzie osobistym, przy czym
legitymowanie i zatrzymanie
to sprawy różniące się za-
sadniczo. Ostatnio praktyka
policyjna jest taka, że legity-
muje się przez zatrzymanie.
To nadużycie, bo jeśli nie
utrudniamy legitymowania,
to mamy prawo się domagać,
by przebiegło bez naruszania
naszej wolności. Zatrzyma-
nie pod pozorem legitymo-
wania można zaskarżyć do
sądu.

3
Czy musisz mieć i pokazać
dowód osobisty? Nie ma
obowiązku noszenia do-
wodu, ale dobrze go mieć
i okazać policjantowi, by nie
dawać pretekstu do prze-
trzymania nas w celu usta-
lenia tożsamości.

4
Co grozi za niepodanie da-
nych osobowych? Odmo-
wa nie jest zagrożona karą.
Ale odmawiając podania
danych, narażamy się na to,
że policja może nas za-
trzymać do czasu ustalenia
tożsamości. Może nas też
przeszukać, by sprawdzić,
czy nie mamy dokumen-
tów lub materiałów uła-
twiających identyfikację.
Podanie fałszywych danych
jest karalne, a policja może
bardzo łatwo zweryfiko-
wać, czy mówimy prawdę.

5
Czy mamy prawo żądać na-
zwiska, numeru i legityma-
cji policjanta? Funkcjona-
riusz powinien się przed-
stawić imieniem, nazwi-
skiem i stopniem. Powinien
też na żądanie okazać legi-
tymację, a na mundurze
mieć naszywkę z nazwi-
skiem.

6
Czy możemy żądać przy-
bycia dowódcy policjanta?
Tak, ale jeśli policjant uzna,
że działa w ramach przy-
sługujących mu uprawnień,
nie musi spełnić tego żąda-
nia.

7
Czy policjant ma prawo za-
bronić nam filmowania inter-
wencji? Nie ma przepisu za-
braniającego dokumentowa-
nia zdarzeń publicznych. Je-
żeli policjant nam tego zabra-
nia, pytamy go o podstawę
prawną. Filmowanie jest do-
brym sposobem na zabez-
pieczenie się przed naduży-
ciami i fałszywymi oskarże-
niami, np. o napaść na funk-
cjonariusza. W komisariacie
czy w radiowozie zwracajmy
uwagę, czy są kamery – jeśli
nie, domagajmy się przepro-
wadzenia czynności przy mo-
nitoringu.

8
Czy i kiedy policjantom wolno
robić rewizję osobistą?Rewi-
zja jest dopuszczalna, gdy po-
licjant ma uzasadnione po-
dejrzenie, że mamy przy so-
bie przedmiot zabroniony pra-
wem, mogący być dowodem
w sprawie lub pochodzący
z przestępstwa. Drugi przy-
padek: gdy funkcjonariusz ma
uzasadnione podejrzenie, że
dokonaliśmy czynu zabro-
nionego. Rewizja nie jest czyn-
nością dowolną, a podstawą
do niej nie może być np. gło-
śne śpiewanie. Ustawa o poli-
cji mówi też, że przy przeszu-
kaniu należy zachować umiar
i szanować godność przeszu-
kiwanej osoby. Powinna tego
dokonywać osoba tej samej
płci, azprzeszukania musi być
sporządzony protokół.

9
Jak skutecznie odmówić
poddania się takiej rewizji?
Jeżeli policjant się uprze, to

nie da się tego uniknąć. Moż-
na jednak złożyć oświadcze-
nie, że uważamy tę czynność
za zbędną, domagać się, by za-
twierdził ją prokurator, przy-
pilnować, by wprotokole zna-
lazły się nasze zastrzeżenia.
Przy czynnej odmowie poli-
cjant ma prawo do użycia
środków przymusu bezpo-
średniego. To też może być po-
tem ujęte w zażaleniu.

10
Czy od razu przyjmować
mandat? Przyjęcie mandatu
karnego oznacza przyznanie
się do wykroczenia. Jeżeli na-
szym zdaniem mandat jest
niesłuszny, możemy odmó-
wić jego przyjęcia. Wtedy
sprawa trafia do sądu – tam
warto mieć adwokata.

11
Kogo zawiadomić przy pró-
bie zatrzymania? Policja mu-
si umożliwić nam kontakt zad-
wokatem ipowiadomienie naj-
bliższej osoby ozatrzymaniu.
Musimy mieć prawo do po-
mocy medycznej. Do czasu
przybycia adwokata możemy
odmówić udziału w czynno-
ściach takich jak przesłucha-
nie. Kontakt zprawnikami pra-
cującymi pro bono ułatwiają
organizatorzy protestów,
awniektórych miastach rady
adwokackie organizują dyżu-
ry prawników. W Warszawie
można dzwonić pod numer
503 723 143.

12
Co, jeśli nie zapłacimy
grzywny? W takim wypad-
ku sąd zamieni ją na prace
społeczne lub areszt. �

Używając siły:
+ funkcjonariusz powinien „kiero-
wać się zasadą minimalizacji skut-
ków oraz dostosowywać odpo-
wiedni środek przymusu do zaist-
niałej sytuacji”; 
+powinien stosować środki „w taki
sposób, aby osiągnięcie celu
w postaci podporządkowania się
wydanym poleceniem spowodo-
wało możliwie jak najmniejszą dole-
gliwość” osobie, wobec której dane-
go środka użyto;
+ natychmiast po osiągnięciu efek-
tu powinien zaprzestać stosowania
środka przymusu;
+ decyzja o założeniu kajdanek
zatrzymanej osobie należy do poli-
cjanta i jego oceny sytuacji. Kajdanki
stosuje się „w celu udaremnienia
ucieczki, zapobieżenia czynnej napa-
ści lub oporowi”;
+ kajdanki przeważnie zakłada się
na ręce trzymane z przodu – chyba
że osoba, wobec której ich użyto,

jest agresywna lub niebezpieczna.
W takich przypadkach dopuszczal-
ne jest ich założenie na ręce trzy-
mane z tyłu;
+ siłę fizyczną stosuje się nie tylko
w celu obezwładnienia osoby, ale
też „odparcia czynnej napaści albo
zmuszenia do wykonania polece-
nia”. Co ważne: „używając siły fizycz-
nej policjant nie może zadawać ude-
rzeń, chyba że działa w obronie
koniecznej albo w celu odparcia
zamachu na zdrowie i życie czło-
wieka lub na mienie”; 
+ oprócz pałek i kajdanek do kata-
logu środków przymusu bezpo-
średniego należą: paralizatory, gaz,
siatki obezwładniające, armatki
wodne, psy i konie służbowe, poci-
ski niepenetracyjne (strzelby na kule
gumowe);
+ na każde użycie środków przy-
musu bezpośredniego przez poli-
cjanta można złożyć zażalenie. 

WOJCIECH CZUCHNOWSKI

Zasady użycia siły przez policję
Według ustawy o policji oraz wewnętrznych instrukcji policyj-
nych funkcjonariusze mogą użyć siły (tzw. środków przymusu
bezpośredniego), aby „osiągnąć efekt w postaci podporządko-
wania się wydanym poleceniom”. 

Czym są tzw. chwyty transportowe
To, co na razie widzimy w wykonaniu policjantów podczas demon-
stracji, to przede wszystkim „chwyty transportowe”, stosowane
wobec osób, które odmawiają podporządkowania się poleceniom
funkcjonariuszy: wchodzą na teren chroniony barierkami lub sto-
sując bierny opór nie chcą opuścić danego miejsca. 
W katalogu tych chwytów jest kilka, które wymagają użycia pałki służ-
bowej typu tonfa. Jednak policjanci, którzy stoją pod parlamentem,
nie mają przy sobie pałek (ani broni palnej i wielu innych środków przy-
musu), stosują więc chwyty bezpośrednie, w tym bardzo niebez-
pieczny chwyt za szyję. W wielu krajach jest zabroniony, bo u osób
z zaburzeniami krążenia może wywołać bardzo złe skutki. 

Mamy prawo dokumentować 
działania policjantów, 
znać ich nazwiska i numery służbowe.

Mamy prawo do adwokata 
i zawiadomienia najbliższej osoby

Wszystkie czynności
muszą być protokołowane.

JAK SIĘ ZACHOWAĆ, GDY CIĘ ZATRZYMAJĄ
Piątkowa demonstracja 

pod Sejmem przeciwko zmianom 
w ustawach o sądownictwie
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„Polska będzie jedynym w Unii
Europejskiej krajem, w którym
efektywny próg wyborczy prze-
kracza, i to ponadtrzykrotnie, unij-
ne maksimum” – ostrzega eks-
pertyza Biura Legislacyjnego
Senatu.

PAWEŁ WROŃSKI

PiS pospiesznie znowelizował or-
dynację do Parlamentu Europej-
skiego, twierdząc, że w ten sposób
lepiej będą reprezentowane wszyst-
kie regiony Polski. Dlatego wpro-
wadził zasadę, by minimalna licz-
ba mandatów w okręgu wynosiła
trzy. Oznacza to przewagę partii du-
żych, które mogą podzielić miejsca
w Parlamencie Europejskim mię-
dzy sobą. Wedle wstępnych obli-
czeń PiS zyskałoby 4-5 mandatów,
PO najprawdopodobniej od trzech
do czterech.

Jednak wedle analizy Biura Le-
gislacyjnego Senatu rozwiązania
zaproponowane przez PiS w ra-
mach nowej ordynacji wyborczej
mogą naruszać zasadę proporcjo-
nalności, której wymaga Unia Eu-
ropejska, czyli maksymalnie 5-proc.
progu wyborczego. Dotyczy to nie
tylko zapisu ustawowego, ale rów-
nież tzw. progu efektywnego, czyli
minimalnej liczby głosów potrzeb-
nej do uzyskania mandatu wdanym
okręgu. 

Z wyliczeń BLS wynika, że po
wprowadzeniu nowelizacji ordy-

nacji wyborczej proponowanej
przez PiS jedynie w okręgach ma-
łopolskim i kieleckim oraz śląskim
faktyczny próg wyborczy wynosi
11,3 proc. Dla Warszawy taki próg
wynosi 16,3 proc., a dla większości
okręgów wyborczych – 20,8 proc.

„Zaproponowany podział na
okręgi wyborcze spowoduje, że
Polska będzie jedynym w krajem
Unii Europejskiej, w którym efek-
tywny próg wyborczy przekracza,
i to ponadtrzykrotnie, unijne mak-
simum [czyli 5 proc.]. W Polsce
efektywny próg wyborczy będzie
wynosił 16,5 proc. Tyle głosów
w skali kraju będzie musiał otrzy-
mać komitet wyborczy, żeby uzy-
skać mandat” – czytamy w opinii
Biura Legislacyjnego.

Dla porównania: w wyborach eu-
ropejskich z 2014 r., czyli według za-
sad starej ordynacji, aż w jednej trze-
ciej okręgów do uzyskania manda-
tu wystarczyło zdobyć od 6,5 do
10,5 proc. głosów.

Zdaniem senatora PO Piotra
Florka celem ustawy jest wyłącznie
zwiększenie szans wyborczych par-
tii rządzącej. Senator PiS Krzysztof
Mróz zapewniał, że obóz władzy
traktaty europejskie szanuje, ale nie-
pokoi go, że opozycja zastanawia się,
„gdzie naskarżyć”. Jego zdaniem
w traktatach europejskich nie ma
nic o efektywnych progach wybor-
czych. Mróz podkreślał, że o wyni-
ku wyborów decyduje poparcie wy-
borców, a nie ordynacja. �

Przy okazji zamach na wybory 
do europarlamentu

Według policjantów budynków Sejmu
i Senatu powinna strzec straż mar-
szałkowska albo Służba Ochrony
Państwa. – My jesteśmy od bezpie-
czeństwa na ulicach – mówili „Wybor-
czej” w tekście, który opublikowali-
śmy we wtorek. Pod artykułem roz-
gorzała dyskusja czytelników.
W tekście zatytułowanym „Policja
ma dość” jeden z policjantów wy-
działu prewencji opowiedział nam
anonimowo, jak wygląda praca pod
parlamentem: – Zdarza się, że poli-
cjanci pełnią służbę cztery godziny
przed południem, sześć godzin prze-
rwy i znów cztery godziny. Część
z nich dojeżdża do pracy spod War-
szawy – praktycznie nie wracają do
domów. Atmosfera jest tak zła, że wie-
lu funkcjonariuszy w ostatnich dniach
wzięło zwolnienia lekarskie. 

– Jesteśmy tym wszystkim zmę-
czeni. Koledzy wykonują polecenia,
a spada na nich hejt – mówi jeden z po-
licjantów z oddziałów prewencji.
– Nikt nie chce być w takiej sytuacji
jak ten aspirant, którego zdjęcie i na-
zwisko obiega teraz internet.

– Ale będziemy wykonywać pole-
cenia, bo w tym zawodzie nie ma klau-
zuli sumienia – podkreśla policyjny
związkowiec.

Inny funkcjonariusz: – Czy ktoś za-
uważył, że przed Sejmem żaden poli-
cjant nie ma nawet pałki służbowej,
miotaczy gazu? Używają tylko siły fi-
zycznej. Nie znam innego państwa,
gdzie do konfrontacji z tłumem wysy-
łano by nieuzbrojonych policjantów.

Poniżej niektóre
z komentarzy 
(pisownia oryginalna)

brzanka555: policjanci zdają sobie spra-
wę, że obecna władza będzie rozliczana
za łamanie prawa i Konstytucji i ich zacho-
wanie w stosunku do protestujących też
będzie rozliczane. Współczuję tym ludziom
i przełożonym!!!!

wlek: PiS powołuje się często w sprawie
aborcji na klauzulę sumienia. Policjanci
powinni też mieć prawo do klauzuli sumie-
nia. Klauzula sumienia dla policji.

135: Panowie Kulsony pamiętajcie, jak nie
wiecie jak się zachować to bądźcie po pro-
stu przyzwoici. Nie walczycie z patologią
tylko z ludźmi, którzy żądają po prostu prze-
strzegania demokracji w swoim kraju.

zrobseto: Wczoraj podczas drobnej inter-
wencji policji rozmawiałam z funkcjona-
riuszami. Byli super, ekstra mili i kochani
– jakby chcieli udowodnić, że policja to
nadal służba a nie dręczenie obywateli.
Może to nadinterpretacja, ale takie mia-
łam wrażenie.

attache_48: Jakoś mi ich nie żal. Niech nie
opowiada głupstw. Użycie siły fizycznej też
może wyrządzić jeszcze większe uszko-
dzenia ciała niż pałka czy gaz. Przestałem
mieć szacunek dla policji od czasu rządów
pis-u. Są tak naiwni, że nie wiedzą iż wyko-
nują polecenia stricte polityczne? Przy tym
widać na filmach, że lubią nadużywać prze-
mocy fizycznej. Te filmy będą za nimi szły

w przyszłości. Przy wykonywaniu każdego
zadania można to robić bez widocznego
nadużywania siły.

profesor555: Każdy kto podniesienie rękę
na policję. Nieważne czy przestępca czy
ktoś kto protestuje... Powinien być suro-
wo ukarany... Mieszkałem w Stanach 7 lat,
tam nie żadnego gadania z policją... Jest
krótka piłka... Żeby nie było to ja popieram
protestujących.

tureckiswiety: Po pierwsze zastosowa-
ne środki muszą być adekwatne. Demon-
stranci nikomu nie zagrażali. Nie byli uzbro-
jeni, nie popełniali czynów zabronionych.
Czyli PP była nadgorliwa. Pytanie czy poli-
cjanci dostali taki rozkaz czy też po pro-
stu niektórzy mundurowi lubią kogoś wziąć
krótko za mordę?

believer: Chłopcy i dziewczyny ciągną do
policji, bo to pewna pensja, nie zwolnią,
emerytura. I zbyt dużo uczyć się nie trze-
ba. A potem, na ulicy, na rozkaz polityków,
trzeba podduszać sympatyczną koleżan-
kę z gimnazjum, znajomą sąsiadkę z Kato-
wic, czy kumpla z Poznania. A przecież, ci
młodzi policjanci to też sympatyczna mło-
dzież z sąsiedztwa. Tylko im współczuć.

melka_28: Protestują w swoich sprawach
i nie wypisują mandatów. Czemu tu są tak
gorliwi?

zapora01: Nie mają pałek bo dobrze wie-
dzą, że od tych demonstrantów nie muszą
się niczego złego obawiać. �

OPRAC. ROMAN IMIELSKI

Spór o działania policji

Liczba, za którą stoją ludzie

Są z nami już 133 tys. prenumeratorów Wyborcza.pl

Dziękujemy!

33818663
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Nam nie jest wszystko jedno

Z
wycięstwo PiS może zagrozić de-
mokracji. Stanowisko „Wyborczej”
wynika z naszej 26-letniej historii
i z wartości, które uważamy za naj-
ważniejsze. To demokracja parla-
mentarna, wolny rynek, sprawie-

dliwość społeczna, integracja europejska, to-
lerancja światopoglądowa, wolność jednostki
i prawa człowieka. Jako spadkobiercy przed-
sierpniowej opozycji demokratycznej i ru-
chu „Solidarność” jesteśmy do tych warto-
ści przywiązani.

Kierując się nimi, „Gazeta Wyborcza”
w 1989 r. wspierała kandydatów Komitetów
Obywatelskich „S” w pierwszych częściowo
wolnych wyborach. W imię tych wartości po-
pieraliśmy rząd Tadeusza Mazowieckiego
i kandydaturę naszego Pierwszego Premie-
ra na prezydenta oraz – nie bez zastrzeżeń
– Lecha Wałęsę przeciwko populiście Stano-
wi Tymińskiemu. Odrzucając logikę ple-
mienną, wspieraliśmy prezydenta Aleksan-
dra Kwaśniewskiego, gdy wprowadzał Pol-
skę do NATO, i premiera Leszka Millera, gdy
podpisywał akcesję do Unii Europejskiej.

W imię tych wartości przeciwstawialiśmy
się rządom nacjonalistyczno-populistycznej
koalicji PiS, LPR i Samoobrony w latach 2005-
-07 w głębokim przekonaniu, że narusza ona
państwo prawa, wolności obywateli, ład de-
mokratyczny i prymat merytorycznych za-
sług w awansowaniu ludzi do funkcji pu-
blicznych.

Zarazem pochwalaliśmy niektóre przed-
sięwzięcia prezydenta Lecha Kaczyńskiego:
odważną obronę Gruzji zaatakowanej przez
Rosję Putina, wsparcie dla demokracji na
Ukrainie i pojednania z Ukraińcami oraz wol-
ny od kompleksów dialog polsko-żydowski.
Prezydent Kaczyński był patriotą, ale nie na-
cjonalistą. Docenialiśmy to.

Udzieliliśmy też poparcia Bronisławowi
Komorowskiemu w przekonaniu, że jego kon-
kurent Andrzej Duda jako prezydent nie bę-
dzie ani arbitrem, ani strażnikiem konstytu-
cji, lecz wykonawcą woli Jarosława Kaczyń-
skiego. A ewentualne zdobycie przez PiS
większości w parlamencie utoruje drogę do

recydywy IV RP i „orbanizacji” Polski. Dziś
uznajemy to za wielkie zagrożenie dla na-
szego kraju.

Na podstawie doświadczeń z lat 2005-07
i obecnych deklaracji PiS uważamy bowiem,
że partia nie respektuje reguł demokratycz-
nych. Ukrywa swój projekt konstytucji z ro-
ku 2010, którym jeszcze niedawno się chwa-
liła. Nic dziwnego, bo jest to zapowiedź ata-
ku na podstawy państwa prawa.

Prawo i Sprawiedliwość zamierza: naru-
szyć trójpodział władzy; znieść niezawisłość
sędziowską; zwasalizować Trybunał Konsty-
tucyjny; odrzeć z uprawnień Rzecznika Praw
Obywatelskich; dać
prezydentowi władzę
rządzenia dekretami
i rozwiązania Sejmu,
kiedy zechce; ograni-
czyć inicjatywę usta-
wodawczą posłów; za-
kazać poprawek do
rządowych projektów
ustaw; osłabić ochro-
nę obywateli przed
dyskryminacją. Taki
oto „pakiet demokra-
tyczny” szykuje nam
wszystkim PiS.

Nie koniec na tym.
Aksjologia Kościoła katolickiego ma być za-
pisana w konstytucji, której preambuła za-
czynać się będzie słowami „W imię Boga
Wszechmogącego”. Oznaczałoby to zniesie-
nie przyjaznego rozdziału „tronu i ołtarza”,
bezwzględny zakaz aborcji, koniec ochrony
wolności sumienia, zamach na prawa mniej-
szości. To konstytucja państwa  autorytarnego.

Powtarzany przez prezesa PiS slogan „Bu-
dapeszt w Warszawie” zapowiada takie jak
na Węgrzech Orbána rządy w duchu resen-
tymentu narodowego oraz całkowitą wy-
mianę i upartyjnienie instytucji państwa, TK,
KRRiT, NIK, NBP, ABW, CBA itd. Oznacza
całkowite podporządkowanie prokuratury
władzy politycznej, zawładnięcie mediami
publicznymi i próby nałożenia kagańca me-
diom opozycyjnym oraz możliwe zmiany

w ordynacji wyborczej ułatwiające PiS przy-
szłe zwycięstwa.

Newralgiczne dla bezpieczeństwa państwa
i obywateli resorty i instytucje (obrona, spra-
wy wewnętrzne, służby specjalne) oddano by
w ręce ludzi owładniętych obsesją i żądzą ze-
msty za urojone krzywdy. Wszystko to z wie-
cowym poparciem ulicy, które Jarosław Ka-
czyński uznaje za zdrowe zaplecze rządu.

PiS nie jest partią demokratyczną, jest
partią wodzowską. Podobnie byłoby z pań-
stwem PiS, gdzie całą władzę skupiłby
w swoim ręku jeden człowiek w „central-
nym ośrodku dyspozycji politycznej”, o któ-

rym Kaczyński pisze
w swym „Raporcie
o stanie Rzeczypo-
spolitej” z 2011 r.

PiS to euroscepty-
cyzm. Cyniczny i rosz-
czeniowy stosunek do
UE grożący samoizo-
lacją Polski i utratą na-
szej pozycji we Wspól-
nocie Europejskiej. 
To egoizm narodowy
wyrażający się mię-
dzy innymi rasistow-
skimi uprzedzeniami
wobec uchodźców. To

infantylna polityka historyczna polegająca
na heroizacji narodu polskiego oraz eduka-
cja kolejnych pokoleń w duchu neoendec-
kim, gdzie kompleks niższości wobec naro-
dów większych i wyższości wobec narodów
mniejszych objawia się narodowo-patrio-
tyczną tromtadracją.

To wreszcie upaństwowienie mitologii
„zamachu smoleńskiego” i oficjalny kult
„pierwszego poległego” prezydenta Lecha
Kaczyńskiego. A skoro był „zamach”, będzie
też polowanie na czarownice. Winni muszą
się znaleźć. Zadbają o to pisowska prokura-
tura i podporządkowane prezydentowi Du-
dzie sądy. Z jednej strony będą skazani, z dru-
giej – nowe smoleńskie pomniki. Rozdarcie
społeczeństwa, miast się zabliźniać, będzie
się pogłębiać.

Wprowadzenie w życie obietnic wybor-
czych PiS – 500 zł na dziecko, obrona przy-
wilejów branżowych, zwłaszcza trwale nie-
rentownych kopalń, cofnięcie reformy eme-
rytalnej koniecznej z powodu coraz dłuż-
szego życia Polaków – zrujnowałoby finanse
publiczne.

Jeśli PiS zdobędzie pełnię władzy, narzuci
dyktaturę większości. Bez liczenia się z pra-
wami mniejszości, bez respektu dla ducha
i litery prawa. Jeśli PiS wygra wybory, co su-
gerują sondaże, to partii tej prezydent Duda
powierzy formowanie rządu. Dlatego jest
dziś polską racją stanu, by wynik PiS i jego
potencjalnych koalicjantów był jak najsłab-
szy. Aby nie tylko nie byli w stanie zmienić
konstytucji broniącej praw i wolności oby-
wateli (307 głosów), ale także nie mogli utwo-
rzyć większościowego rządu. Innymi słowy,
by ani samodzielnie, ani w koalicji (Kukiz?,
Korwin?) nie uzyskali ponad 230 mandatów
w Sejmie i ponad 50 mandatów w Senacie.

Demokracja nie obroni się przed swoimi
wrogami inaczej niż kartą wyborczą.

Nie rekomendujemy naszym Szanow-
nym Czytelnikom głosowania na konkretną
partię polityczną. Każdy rozważy to we wła-
snym sumieniu. Rekomendujemy natomiast
głosowanie na jedną z tych partii, które sza-
nują polską konstytucję i nie przyłożą ręki
do demokratycznego rozmontowania de-
mokracji w stylu Orbána. Naszym zdaniem
pięć spośród ośmiu komitetów wyborczych
spełnia te kryteria: Nowoczesna, Partia Ra-
zem, PO, PSL, ZL (kolejność alfabetyczna).

Im więcej partii wejdzie do parlamentu,
tym bardziej zmaleje faworyzujący zwycięzcę
efekt metody d’Hondta, za pomocą której
przelicza się głosy na mandaty. Dlatego tak
ważny jest każdy głos. Daje szansę na przy-
szły sojusz demokratów.

Wszyscy, którzy odrzucamy hasło PiS
„Polska w ruinie” – jako próbę odebrania nam
sensu pracy i osiągnięć ostatnich 26 lat – idź-
my 25 października na wybory. Oddajmy głos
na polską wolność i demokrację, które chro-
ni nasza konstytucja. �

REDAKCJA „GAZETY WYBORCZEJ”
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STAWKĄ TYCH WYBORÓW JEST SAMA

DEMOKRACJA
u Istotą niedzielnych wyborów nie jest zwykła zmiana, jak w stabilnych demokracjach, 

gdy opozycja zamienia się miejscem z władzą. I gdzie wszyscy szanują reguły gry.
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Na dwa dni przed wyborami parlamentarnymi w 2015 r. opublikowaliśmy stanowisko „Wyborczej”. Zarzucano
nam wówczas „histerię” i „straszenie PiS-em”. Przypominamy dziś ten tekst bez satysfakcji. Przypominamy,
by wykazać, że dławienie przez PiS demokracji jest działaniem zaplanowanym, cynicznym i konsekwentnym.

Podczas ostatnich wyborów o demokracji w Polsce obywatele decydowali za pomocą wyborczej kartki. 
Gdy PiS przejmie Sąd Najwyższy, takiej możliwości możemy już nie mieć. Dlatego naszą odpowiedzią 
na wprowadzanie autorytaryzmu musi być jedność, solidarny opór i obywatelskie nieposłuszeństwo
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