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I ZNÓW CAŁA POLSKA
To jest jedyna szansa, 
aby nie przegrać przyszłości

PAWEŁ WOJCIECHOWSKI

„Stoję na straży ładu prawnego”, „Sejm jest nasz”, „To
Orwell” – głosiły transparenty manifestacji, która prze-
biegła pokojowo. Wszystkich uczestników zgromadze-
nia policjanci nagrywali kamerami. Kilka godzin wcześ -
niej trzy działaczki Warszawskiego Strajku Kobiet i Oby-
wateli RP weszły do budynku Sejmu z banerem głoszą-
cym: „Wolne Polki, Wolne Sądy, Wolne Wybory”, ale ode-
brano im przepustki i wyproszono z budynku.

Protesty przed Sejmem rozpoczęły się we wtorek i by-
ły odpowiedzią na trwające w Sejmie prace nad wpro-
wadzeniem prezydenckich ustaw o Sądzie Najwyższym
i Krajowej Radzie Sądownictwa. Czego domagają się pro-
testujący?

– Od parlamentarzystów oczekujemy wypowiedze-
nia posłuszeństwa tej władzy razem z nami – mówi Pa-
weł Kasprzak, jeden z liderów ruchu RP. – Oczekiwali-
śmy tego w lipcu, że wyjdą do nas i staną w solidarnym
proteście z nami. Tak się nie stało. Przegramy Polskę, je-
śli to się nie stanie teraz. To jest jedyna szansa dla nas
wszystkich.

W piątek na wezwanie 28 organizacji pozarządowych
w całym kraju odbywają się manifestacje w obronie nie-
zależności sądownictwa. 

W Warszawie manifestacja rozpocznie się dziś o godz.
19 przed Pałacem Prezydenckim.

Przed Sejmem we wtorek 22 listopada 2017 r.Manifestacja KOD przed Sądem Okręgowym w Gdańsku
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DEMONSTRUJE

+ Bełchatów, przed budynkiem sądu; 
+ Białystok, Sąd Okręgowy w Białymstoku; 
+ Biała Podlaska, Sąd Rejonowy ul. Brze-
ska 20-22; + Bielsko-Biała, Sąd Okręgowy; 
+ Bydgoszcz, pomnik Kazimierza Wielkie-
go; + Bytom, Sąd Rejonowy; + Chorzów,
plac Dworcowy; + Choszczno, Sąd Rejo-
nowy, ul. Wolności 14; + Chrzanów, Sąd
Rejonowy; + Cieszyn, Sąd Rejonowy; 
+ Częstochowa, Sąd Okręgowy; + Dąbro-
wa Górnicza, Sąd Rejonowy; + Dzierżo-
niów, Sąd Rejonowy, ul. Świdnicka 5 1; 
+ Elbląg, plac Konstytucji; + Gdańsk, Sąd
Okręgowy; + Gdynia, Sąd Rejonowy; + Gi-
życko; + Gliwice, Sąd Okręgowy; + Gorzów
Wielkopolski, Sąd Okręgowy; + Grodzisk
Wielkopolski, Sąd Rejonowy; + Grudziądz,
Sąd Rejonowy; + Gryfice, Sąd Rejonowy,
ul. Wysoka Brama 2; + Hajnówka, Sąd Re-
jonowy; + Jarosław, ul. Jana Pawła II; + Je-
lenia Góra, Sąd Okręgowy; + Kalisz, Villa
Calisia; + Katowice, Sąd Okręgowy; + Kę-
dzierzyn-Koźle, Sąd Rejonowy; + Kielce,
Sąd Okręgowy; + Konin, Sąd Rejonowy;
+ Koszalin, Sąd Okręgowy; + Kraków, Ry-
nek; + Krotoszyn, Sąd Rejonowy, ul. Sien-
kiewicza 11, godz. 19; + Lębork, Sąd Rejo-
nowy; + Leszno, Sąd Rejonowy; + Łódź,
plac Dąbrowskiego; + Lublin, Sąd Okręgo-
wy; + Mikołów, sąd w Mikołowie; + Mińsk
Mazowiecki; + Myślibórz, Sąd Rejonowy,
ul. Niedziałkowskiego 6; + Nowy Sącz, Sąd
Rejonowy; + Nowy Targ, ul. Ludźmierska
29; + Nowy Tomyśl, plac Niepodległości; 
+ Olkusz, Sąd Rejonowy, niedziela godz. 17;
+ Olsztyn, Sąd Rejonowy; + Opole, Sąd
Okręgowy; + Ostróda, Sąd Rejonowy; 
+ Ostrów Wielkopolski, Sąd Rejonowy; 
+ Oświęcim, Rynek Główny; + Otwock, Sąd
Rejonowy w Otwocku; + Piła, Sąd Rejono-
wy; + Poznań, Stary Rynek; + Pruszków,
plac przed Sądem Re jonowym przy ul.
Kraszewskiego 22, od godz. 19 ; + Prze-
myśl, Sąd Rejonowy; + Puck, Sąd Rejono-
wy; + Puławy, Sąd Rejonowy; + Puszczy-
kowo, Rynek; + Radom, Marszałka Józefa
Piłsudskiego; + Rybnik, Sąd Okręgowy; 
+ Rzeszów, Sąd Okręgowy; + Sandomierz,
Sąd Rejonowy, godz. 20; + Sanok, Sąd Re-
jonowy; + Siedlce, Sądowa 2; + Siemiano-
wice Śląskie, Sąd Rejonowy; + Sierpc, Sąd
Rejonowy, ul. Wiosny Ludów 1; + Skiernie-
wice, Sąd Rejonowy; + Słupsk, Sąd Rejo-
nowy; + Sochaczew, Sąd Rejonowy; + So-
pot, Sąd Rejonowy,  1 Maja 10; + Sosno-
wiec, Sąd Rejonowy; + Stalowa Wola, Sąd
Rejonowy; + Starachowice, Sąd Rejono-
wy; + Stargard Szczeciński, Sąd Rejono-
wy, ul. W ojska Polskiego 19, godz. 19 ; 
+ Starogard Gdański, Sąd Rejonowy; 
+ Szczecin, plac Żołnierza; + Szczecinek,
Sąd Rejonowy, ul. Bohaterów Warszawy
42; + Szczytno; + Świdnica, Sąd Okręgo-
wy; + Świnoujście, Sąd Rejonowy, ul. Pa-
derewskiego; + Tarnów, Dąbrowskiego 27
(przed budynkiem Sądu); + Toruń, Sąd
Okręgowy; + Tuchola, przed sądem, ul.
Świecka, godz. 19; + Tychy, Sąd Rejono-
wy, ul. Budowlanych 33; + Wadowice, Sąd
Rejonowy, godz. 19; + Wałbrzych, Sąd Re-
jonowy, ul. Słowackiego 10; + Wałcz, pl.
Wolności; + Warszawa, Pałac Prezydencki;
+ Węgorzewo, koło sądu, ul. 3 Maja, godz.
18; + Wejherowo, Sąd Rejonowy; + Włocła-
wek, pl. Wolności, piątek godz. 17; + Wro-
cław, plac Wolności; + Wodzisław Śląski; 
+ Zakopane, ul. Gimnazjalna 13; + Zgierz,
Sąd Rejonowy;  + Złotoryja, Sąd Rejono-
wy; + Zielona Góra, Sąd Rejonowy; + Zło-
tów, pod sądem; + Żory, Sąd Rejonowy; 
+ Żywiec, ul. Tadeusza Kościuszki 39.

ZAGRANICA:
Chicago (Stany Zjednoczone), pod konsula-
tem; + Kopenhaga (Dania), pod polską am-
basadą; + Zagrzeb (Chorwacja), Krležin
Gvozd 3; + Dublin (Irlandia), pod polską am-
basadą; + Londyn (Wielka Brytania), pod
polską ambasadą. 

GDZIE
PROTESTUJEMY 

23 listopada 2017 r. Manifestacja
KOD przed Sądem Okręgowym

w Gdańsku przeciwko zmianom
w sądownictwie i ordynacji

wyborczej

Lech Wałęsa przemawia na demonstracji
przed Sądem Okręgowym w Gdańsku

22 listopada 2017 r. Działaczki Warszawskiego Strajku Kobiet i Obywateli RP na sejmowej galerii
dla gości podczas pierwszego czytania prezydenckiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym
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Wtorek 22 listopada 2017 r., pierwszy dzień
protestów przed Sejmem
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Co się wydarzyło 
od lipcowych
protestów?

MICHAŁ WILGOCKI

+ 25 lipca. Jednak tylko dwa weta.
Prezydent podpisuje trzecią ustawę
autorstwa Zbigniewa Ziobry – o ustro-
ju sądów powszechnych. Założenia
są proste: minister sprawiedliwości
przez sześć miesięcy może odwoły-
wać bez żadnych ograniczeń preze-
sów i wiceprezesów, a ich następcy
dostaną sześć miesięcy na wymianę
sędziów funkcyjnych. Kolejne mie-
siące pokażą, że Ziobro chętnie sko-
rzysta z tego przywileju i będzie wy-
mieniał prezesów. 
+ 30 lipca. Do ataku na prezydenta
przystępuje niepocieszony Zbigniew
Ziobro. „Albo prezydent przejdzie do
historii jako wielka postać, jako jeden
z przywódców dobrej zmiany, albo
polegniemy” – mówi w rozmowie z ty-
godnikiem „wSieci”.
+ 1 sierpnia. Sąd Najwyższy ustąpił
w sprawie koordynatora służb spe-
cjalnych Mariusza Kamińskiego i je-
go zastępcy Macieja Wąsika. Zawiesił
postępowanie, w którym miał orzec,
czy ich proces wróci na wokandę. 

Dlaczego SN tak zadecydował? Gdy
wcześniej orzekł, że prezydent An-
drzej Duda nie miał prawa ułaskawić
Mariusza Kamińskiego, marszałek
Sejmu uznał, że doszło do sporu kom-
petencyjnego między sądem a głową
państwa. Skierował więc wniosek do
przejętego przez PiS Trybunału Kon-
stytucyjnego o zbadanie, czy spór ma
miejsce. SN zawiesił postępowanie
w oczekiwaniu na decyzję TK.
+ 16 sierpnia. Środowiska sędziow-
skie: „Apelujemy do wszystkich pol-
skich sędziów. Nie wyrażajmy zgody
na objęcie stanowisk i funkcji w trybie
wynikającym z nowelizacji Prawa
o ustroju sądów powszechnych”.

29 sierpnia. Komisja Europejska
odrzuciła stanowisko Polski. Wcze-
śniej rząd odpowiedział jej, że ma nie
ingerować w system polskiego są-
downictwa. Witold Waszczykowski:

„Oczekujemy fachowego odniesienia,
a nie publicystycznych wystąpień”.
+ 7 września. Pierwsze medialne
wzmianki o kampanii „Sprawiedliwe
sądy”, którą zrealizuje za 8 mln zł Pol-
ska Fundacja Narodowa. Na jej czele
stanął Cezary Jurkiewicz, lider rad-
nych PiS w Warszawie. Na budżet fun-
dacji rzędu 100 mln zł zrzuciło się
17 największych spółek skarbu pań-
stwa. Jedno ze zleceń na kampanię
promującą reformę sądów dostało
dwoje byłych specjalistów od wize-
runku premier Beaty Szydło – Piotr
Matczuk i Anna Plakwicz. Swoją spół-
kę Solvere rejestrowali jeszcze jako
urzędnicy kancelarii premiera.

Kampania, która miała uderzyć
w „sędziowską kastę” i przekonać Po-
laków do reform, okazuje się spekta-
kularną klęską – sędziowie udowad-
niają, że kierowane przeciw nim za-
rzuty (np. dotyczące... kradzieży kieł-
basy przez jednego z sędziów) są nie-
precyzyjne albo wprost nieprawdzi-
we.
+ 18 września. Prezydent przyjął ślu-
bowanie od Justyna Piskorskiego – sę-
dziego wybranego na miejsce zmar-

łego dublera Lecha Morawskiego.
Udział wuroczystości wzięła prof. Mał-
gorzata Gersdorf, pierwsza prezes Są-
du Najwyższego. Potem tłumaczyła:
„W trudnym okresie stresów i prze-
pracowania każdemu z nas zdarzają
się kroki podjęte bezref leksyjnie,
z przeoczeniem specyficznych uwa-
runkowań”.
+ 21 września. Wychodzi na jaw, że
w dużym śledztwie prokuratury do-
tyczącym wyłudzeń VAT przewija się
nazwisko prof. Michała Królikow-
skiego – prawnika i byłego wicemini-
stra sprawiedliwości w rządzie PO-
-PSL, który miał być jednym z dorad-
ców Andrzeja Dudy ds. reformy są-
dów. Królikowski był adwokatem jed-
nej ze spółek, a od jej członków przy-
jął milion złotych w depozyt adwo-
kacki. Królikowski w jednej z rozmów
sugeruje, że „prokurator generalny
idzie na wojnę z prezydentem”.
+ 25 września. Andrzej Duda pre-
zentuje swoje projekty ustaw o Sądzie
Najwyższym i Krajowej Radzie Są-
downictwa. Zaprasza też przedstawi-
cieli klubów parlamentarnych na roz-
mowy w sprawie zmiany konstytucji

– prezydent chce, jeśli parlament się
nie dogada, sam wskazywać członków
KRS. Opozycja nie zgadza się na po-
mysł, który ostatecznie upada.
+ Wrzesień-listopad. Konsultacje na
linii Nowogrodzka – Pałac Prezydenc-
ki. Najpierw Jarosław Kaczyński i An-
drzej Duda, a potem ich przedstawi-
ciele Paweł Mucha i Stanisław Piotro-
wicz negocjują zmiany w prezydenc-
kich projektach. Negocjują w tajem-
nicy – treści ustalonych poprawek nie
poznaliśmy do zamknięcia tego wy-
dania gazety.
+ 17 października. „Jesteśmy głęboko
zaniepokojeni konsekwencjami, jakie
reforma KRS może mieć dla trójpo-
działu władzy i niezależności sądow-
nictwa w Polsce. Zalecamy wycofanie
projektu” – napisała w opinii o refor-
mie Andrzeja Dudy Rada Konsulta-
cyjna Sędziów Europejskich przy Ra-
dzie Europy.
+ 24 października. Trybunał Konsty-
tucyjny z dublerami w składzie orze-
ka, że przepisy, na podstawie których
wybrano pierwszą prezes SN Małgo-
rzatę Gersdorf, są częściowo niekon-
stytucyjne. 

+ 27 października. Raport specjalne-
go sprawozdawcy ONZ Diego Garcii-
-Sayána. Według niego w Polsce do-
szło do „ataku na wymiar sprawiedli-
wości”, a zmiany w sądownictwie for-
sowane przez PiS „podważają rolę,
niezależność izasadę trójpodziału wła-
dzy”.
+ Listopad. Spór o asesorów między
KRS a Ministerstwem Sprawiedliwo-
ści. Rada wyraża sprzeciw wobec
265 kandydatów na „sędziów na pró-
bę”, którzy są absolwentami przejętej
przez ministerstwo Krajowej Szkoły
Sądownictwa i Prokuratury. Argu-
mentuje, że w ich dokumentacji bra-
kowało m.in. ważnych badań. 

Rada została postawiona w trud-
nej sytuacji – gdyby zdecydowała się
nie wyrażać sprzeciwu, usankcjono-
wałaby kandydatury osób z niepełną
dokumentacją. Ponieważ tego nie zro-
biła, minister Ziobro oskarżył ją o ruj-
nowanie karier młodym, zdolnym
prawnikom.

Rada decyduje się więc – po po-
czątkowym sprzeciwie – nakazać ase-
sorom uzupełnienie dokumentacji
i dopuszcza ich do zawodu. 
+ 22 listopada. Pierwsze czytanie pre-
zydenckich projektów ustaw. Poprawki
– wciąż nieznane. 
+ 23 listopada. Sejm rozpoczyna pra-
cę nad projektem PiS o ordynacji wy-
borczej. Projekt spotyka się z miaż-
dżącą krytyką Państwowej Komisji
Wyborczej, która alarmuje, że – jeżeli
zmiany wejdą w życie – wybory sa-
morządowe mogą się nie odbyć. 

REFORMA SĄDÓW JUŻ PO PIERW-
SZYM CZYTANIU.
Dziś posłowie PiS skierowali do dal-
szych prac prezydenckie projekty re-
formy SN i KRS. Wcześniej odrzucili
wnioski opozycji, która domagała się
odrzucenia obu projektów w pierw-
szym czytaniu. 

We wtorek projektami zajmie się
komisja Stanisława Piotrowicza. 

Tego dnia oficjalnie poznamy po-
prawki, które Andrzej Duda uzgad-
niał z Jarosławem Kaczyńskim. Cho-
ciaż chodzi o jeden z najważniejszych
organów w państwie, Pałac Prezy-
dencki dotąd nie ujawnił uzgodnio-
nych zmian.�

KALENDARIUM BATALII O SĄDY

Zmiany w ustawie o Krajowej
Radzie Sądownictwa
sprowadzają się do tego, by
wygasić kadencje członków
obecnej Rady,
a w następnym kroku
zdominować politycznie
organ, który stoi na straży
niezależności sądów
i niezawisłości sędziów. 

MICHAŁ WILGOCKI

KRS decyduje m.in. o nominacjach
i awansach sędziowskich – ma wy-
łączne prawo do składania prezy-
dentowi wniosków o powołanie na
urząd sędziego. Zasiada w niej 25 osób:
czterech posłów (wybiera ich Sejm),
dwóch senatorów (wybiera Senat),

przedstawiciel prezydenta, minister
sprawiedliwości, pierwszy prezes Są-
du Najwyższego, prezes Naczelnego
Sądu Administracyjnego, a także 15 sę-
dziów wszystkich szczebli.

Właśnie tej piętnastki dotyczą
zmiany, które proponuje prezydent
Andrzej Duda. Do tej pory sędziów
wybierali sami sędziowie – teraz ma
to robić parlament. Kandydatów na
sędziów do KRS może zgłosić 2 tys.
obywateli lub 25 sędziów.

Od zawetowanej w lipcu ustawy
Zbigniewa Ziobry propozycja prezy-
denta różni się tylko większością, ja-
ką ci sędziowie mieliby być wybiera-
ni. Ziobro chciał zwykłej większości,
by PiS nie musiał się z nikim dogady-
wać. Prezydent proponuje 3/5. Żeby
zdobyć taką większość, PiS musiałby
się dogadać z Kukiz’15, kołem Wolni
i Solidarni Kornela Morawieckiego,
a także posłami niezależnymi. 

Jednak niezależnie od tego, jaką
większością sędziowie będą wybie-
rani, konstytucjonaliści zwracają uwa-
gę, że Sejm w ogóle nie ma prawa do-
konywać takiego wyboru. 

Art. 187 konstytucji wskazuje, że
posłów do KRS wybiera Sejm, a se-
natorów – Senat, natomiast punkt
dotyczący sędziów brzmi: „Piętna-
stu członków wybranych spośród
sędziów Sądu Najwyższego, sądów
powszechnych, sądów administra-
cyjnych i sądów wojskowych”. PiS
wyciąga stąd wniosek, że nie ozna-
cza to wprost, że sędziów mają wy-
bierać sędziowie. Dlatego jego zda-
niem można tę kompetencję przy-
znać Sejmowi.

Do tej pory sędziowie wchodzą-
cy w skład KRS wybierani byli na za-
zębiające się kadencje. Niektórym
sędziom kończą się one nawet w ro-
ku 2020. 

W prezydenckiej nowelizacji czy-
tamy natomiast, że kadencje wszyst-
kich sędziów KRS wygasają dzień po
wyborze ostatniego z 15 sędziów.
Oznaczałoby to de facto wygaszenie
kadencji obecnych członków Rady
przed upływem ich określonej w kon-
stytucji kadencji. Nowy 15-osobowy
skład parlament wybierałby już na
kadencję wspólną. 

Wiele emocji wzbudziła też pro-
pozycja prezydenta, nazywana przez
media „metodą Tomasza Rzymkow-
skiego”. W skrócie – zakłada ona, że
gdy Sejm przez trzy miesiące nie zbie-
rze większości 3/5, brakujących sę-
dziów wybiera się według zasady „je-
den poseł, jeden głos”. Oznaczałoby
to, że wszyscy brakujący sędziowie
byliby wybierani w jednym głoso-
waniu, ale poseł mógłby zagłosować
tylko na jednego. Do KRS wchodzi-
liby ci z największym poparciem. 

Ta propozycja – choć prezydent
już zapowiedział, że się z niej wyco-
fa – wciąż jest w projekcie ustawy, nad
którym pracuje Sejm. Z nieujawnio-
nych do tej pory poprawek PiS wy-
nika, że w drugim kroku sędziowie
będą wybierani... zwykłą większo-
ścią. To oznacza, że prezydent jedy-
nie utrudni i opóźni przejęcie wła-
dzy w KRS przez rządzącą partię – ale
tego nie uniemożliwi. 

PiS zresztą nie musi wybrać
wszystkich 15 sędziów – do uzyska-
nia większości w KRS wystarczy 
mu ośmiu, bo oprócz nich w skład
Rady wchodzą jeszcze Krystyna
Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz
(oraz dwóch posłów opozycji), dwaj
senatorowie PiS i – z urzędu – mini-
ster sprawiedliwości Zbigniew
 Ziobro. Wybór ośmiu sędziów wy-
starczy, by w KRS mieć 13 z 25 gło-
sów. �

Ilu sędziów trzeba do zdobycia większości w KRS?
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Jeśli parlament zaakceptuje
prezydencką reformę
sądownictwa, najważniejszy
sąd w kraju zostanie
uzależniony od Andrzeja Dudy.

ŁUKASZ WOŹNICKI

Sąd Najwyższy nadzoruje orzecznic-
two sądów powszechnych, rozpozna-
je kasacje, stwierdza ważność ogólno-
polskich wyborów. To sędziowie Sądu
Najwyższego orzekli w maju, że pre-
zydent Duda nie miał prawa ułaskawić
Mariusza Kamińskiego. Prezydent do-
tąd nie uznał tego orzeczenia. 

Teraz Sąd Najwyższy, jaki znamy,
przestanie istnieć.

SN miał się stać kolejną po Trybu-
nale Konstytucyjnym zdobyczą Pra-
wa i Sprawiedliwości cztery miesiące
temu. Plany pokrzyżowały ogólno-
polskie protesty w obronie wolnych
sądów, w ich wyniku prezydent zawe-
tował pisowskie reformy SN oraz Kra-
jowej Rady Sądownictwa. Wrócił zwła-
snymi projektami, w których zaadap-
tował część rozwiązań PiS. Pomimo
różnic oba projekty, PiS i prezydenta,
sprowadzają się do tego samego: za-
pewniają rządzącym politykom więk-
szą władzę nad sędziami. „Projekt po-
nad miarę zwiększa uprawnienia wła-
dzy wykonawczej kosztem niezależ-
ności SN” – ostrzega zespół ekspertów
prawnych Fundacji Batorego.

1 | „Ingerencja 
w zasób kadrowy”,
czyli czystka

Na 74 stronach prezydent zmieścił licz-
ne „nowatorskie” rozwiązania. Pierw-
szym ma być „ingerencja w zasób ka-
drowy”. Duda chce obniżyć wiek przej-
ścia sędziów SN w stan spoczynku
z 70 do 65 lat, a także zapewnić sobie
prawo decydowania, którzy sędziowie
będą mogli orzekać dłużej. Prezydent
twierdzi, że zmiany umożliwią usu-
nięcie sędziów, którzy wPRL byli zwią-
zani z PZPR. Ale nic nie stoi na prze-
szkodzie, by usunął wszystkich sę-
dziów, którzy skończyli 65 lat. Odejść
mogą 34 osoby, wtym sześciu sędziów
z Izby Wojskowej, którą prezydent za-
mierza zlikwidować. 

Wśród usuniętych sędziów będzie
pierwsza prezes SN prof. Małgorzata
Gersdorf. W konstytucji zapisano, że
jej kadencja trwa sześć lat (do 2020 r.),

ale ona sama skończyła 65 lat przed kil-
koma dniami. „Osoba powołana na sta-
nowisko pierwszego prezesa SN mo-
że zajmować to stanowisko tylko do
czasu przejścia w stan spoczynku”
– czytamy w prezydenckim projekcie.

2 | Upolityczniona KRS
wskaże nowych
sędziów

Po usunięciu części sędziów w SN bę-
dą mogły pojawić się nowe osoby. Dziś
w SN jest 11 wakatów. Po zmianach do
obsadzenia może być 45 stanowisk.
Prezydent chce stworzyć od zera dwie
nowe izby i obsadzić je nowymi ludź-
mi. Iloma? Sam to określi w nowym
regulaminie SN. Dziś to sędziowie
określają regulamin SN.

Wnioski o powołanie na sędziego
SN przedstawia prezydentowi Krajo-
wa Rada Sądownictwa (czytaj obok). 

Wymiana składu będzie miała
wpływ na wybór nowego pierwszego
prezesa, bo to sędziowie wybierają
kandydatów na to stanowisko.

3 | Co będzie się dziać po
odejściu Gersdorf

Wcześniej zostanie wdrożona pro-
cedura zapisana przez Dudę na wy-
padek, gdy pierwszy prezes odejdzie
w stan spoczynku z powodu wieku.
Prezydent powierzy kierowanie są-
dem wybranemu przez siebie sę-
dziemu SN. Ten będzie to robił do
czasu, aż prezydent powoła – na pod-
stawie nowego regulaminu – co naj-
mniej dwie trzecie składu wszyst-
kich izb.

Dopiero wtedy Zgromadzenie
Ogólne Sędziów SN będzie mogło wy-
brać spośród siebie kandydatów na
pierwszego prezesa.

Dotąd Zgromadzenie wybierało
dwóch kandydatów i przedstawiało
ich prezydentowi, a ten wybierał
pierwszego prezesa. Teraz będzie mu-
siało wybrać pięciu, co ułatwi wybór
osoby odpowiadającej Andrzejowi
Dudzie. Nic nie stoi na przeszkodzie,
aby nowym pierwszym prezesem zo-
stała osoba dopiero co powołana do
SN.

„W SN nie będzie losowego przy-
działu spraw. Pierwszy prezes będzie
mieć prawo wyznaczania konkretne-
go sędziego do rozstrzygania kon-
kretnej sprawy w innej izbie. A po-
przez manipulowanie składami moż-
na wpływać na rozstrzyganie spraw”
– ostrzega SN.

4 | SN będzie mógł skazać
uniewinnionego

Zreformowany SN będzie rozpatry-
wał nowe skargi nadzwyczajne, które
umożliwią wzruszanie prawomoc-
nych wyroków wszystkich sądów. Pre-
zydent chce dać taką możliwość oso-
bom, które czują się skrzywdzone
przez wymiar sprawiedliwości. Skar-
gę będzie można wnieść za pośred-
nictwem różnych instytucji. Przez
pierwsze trzy lata od wejścia w życie
przepisów będzie można skarżyć wy-
roki, które zapadły od 1997 r. „Przez
ten czas każdy, kto w ciągu ostatnich
20 lat uzyskał korzystny dla siebie wy-
rok, może obawiać się jego uchylenia”
– zauważa SN. 

SN po zbadaniu skargi będzie mógł
uchylić zaskarżone orzeczenie i prze-
kazać sprawę do ponownego rozpa-
trzenia sądowi niższej instancji albo
samemu orzec co do istoty sprawy.
„Nie będzie przeszkód, by skazał oskar-
żonego, który prawomocnym wyro-
kiem sądu powszechnego został unie-
winniony, co jest sprzeczne z prawem
oskarżonego do odwołania się od wy-
roku skazującego” – ostrzega SN.

5 | Do czego może służyć
skarga nadzwyczajna?

Do wzruszenia wyroków sądów okrę-
gowych, które rozstrzygają protesty
wyborcze związane z wyborami sa-
morządowymi. Do zakwestionowa-
nia wyroków, w których sądy samo-
dzielnie oceniły konstytucyjność prze-
pisów. Tzw. rozproszoną kontrolę kon-
stytucyjną sądy zaczęły stosować po
sparaliżowaniu TK przez PiS. Teraz
prezydent chce zobligować SN, by
– w przypadku wątpliwości konstytu-
cyjnych, z którymi się spotka podczas
badania skarg – zawsze musiał się zwra-
cać się z pytaniem do kontrolowane-
go przez PiS Trybunału.

SN ostrzega, że skargi będzie moż-
na użyć do zmiany dotychczasowego
orzecznictwa SN z ostatnich 20 lat.
A prawo do jej wnoszenia dostaną
m.in. grupy 20 senatorów lub 30 po-
słów, co umożliwi wykorzystywanie
skargi do celów politycznych.

W rozstrzyganiu skarg mają wspól-
nie z sędziami uczestniczyć ławnicy.
Przedstawiciele społeczeństwa ma-
ją też orzekać w sprawach dyscypli-
narnych sędziów. Wybierze ich Senat
(PiS ma w nim większość). By zostać
ławnikiem, wystarczy wykształcenie
średnie.

6 | Wpływy PiS i Dudy
pozostaną na
dziesięciolecia

Skargi będzie rozstrzygać utworzona
od zera Izba Kontroli Nadzwyczajnej
i Spraw Publicznych. Jej drugim za-
daniem będzie orzekanie w„sprawach
publicznych”, w tym o ważności wy-
borów. Orzeczenia będą wydawać zu-
pełnie nowi sędziowie powołani przez
Dudę przy udziale upolitycznionej
KRS. Obecna większość rządząca mo-
że w ten sposób obsadzić na dziesię-
ciolecia najważniejszą z punktu wi-
dzenia ustroju państwa izbę.

Dużą niezależność dostanie druga
nowa i obsadzona od zera Izba – Dys-
cyplinarna (ID). Będzie prowadziła
sprawy dyscyplinarne, m.in. wobec
sędziów SN i sędziów sądów po-
wszechnych w drugiej instancji. Dziś
rozpatruje je wydział dyscyplinarny
SN. ID będzie finansowo i organiza-
cyjnie niezależna od SN. Jej prezes bę-
dzie miał odrębną kancelarię. Prezy-
dent powoła go bez pytania pierwsze-
go prezesa o zdanie.

„Zarówno IKNiSP, jak i ID to będą
dwa odrębne sądy sprawujące kon-
trolę nad sądami powszechnymi i Są-
dem Najwyższym. Będą uprawnione
do sprawowania wymiaru sprawie-
dliwości, chociaż nie wspomina o nich
Konstytucja, która to określa” – ostrze-
ga SN.

7 | Ziobro powoła
oskarżyciela i sędziego

W projekcie Dudy zapisano również
nowe uprawnienia dla Zbigniewa Zio-
bry. Dotyczą nie SN, który prezydent
chce zostawić sobie, ale postępowań
dyscyplinarnych wobec sędziów. Du-
da zmienia regulujące je przepisy przy
okazji reformy SN. 

Prezydent chce przerwać kaden-
cję rzeczników dyscyplinarnych i ich
zastępców, czyli oskarżycieli w po-
stępowaniach przeciw sędziom. Dziś
wybierają ich KRS oraz kolegia sądów
apelacji i okręgów. Jeśli reforma wej-
dzie w życie, jednych i drugich będzie
powoływał Ziobro.

Jeśli rzecznik dyscyplinarny nie
znajdzie podstaw do wszczęcia po-
stępowania wobec sędziego, Ziobro
będzie mógł go do tego zmusić, zgła-
szając sprzeciw. Ziobro dostanie rów-
nież prawo powołania „nadzwyczaj-
nego rzecznika ministra sprawiedli-
wości” do prowadzenia sprawy kon-
kretnego sędziego. Jego powołanie

wyłączy z czynności rzecznika sę-
dziów. To Ziobro będzie powoływał
sędziów do orzekania w sądach dys-
cyplinarnych pierwszej instancji. „Za-
równo oskarżyciel, jak i członkowie
sądów dyscyplinarnych mogą być uza-
leżnieni od ministra” – ostrzega SN.

Sam prezydent będzie mógł usta-
nowić „nadzwyczajnego rzecznika
dyscyplinarnego” do sprawy kon-
kretnego sędziego SN, wyłączając
rzecznika SN.

8 | Obwiniony sędzia
w gorszej sytuacji 
niż oskarżony

„Celem jest zwiększenie efektywno-
ści” – tak Andrzej Duda tłumaczy zmia-
ny w postępowaniach dyscyplinar-
nych. Według sędziów w rzeczywi-
stości zwiększona będzie „represyj-
ność”, a obwiniony sędzia znajdzie się
w gorszej sytuacji niż oskarżony w po-
stępowaniu karnym. 

Taki będzie efekt m.in. pomysłu Du-
dy, który chce, by sąd dyscyplinarny
mógł prowadzić postępowanie pomi-
mo usprawiedliwionej nieobecności
obwinionego lub jego obrońcy. „To in-
kwicyjność sprzeczna z prawem do
obrony i Europejską Konwencją Praw
Człowieka” – alarmują sędziowie.

Przeciw obwinionym sędziom bę-
dzie można wykorzystać dowody zdo-
byte z naruszeniem prawa (np. z nie-
legalnych podsłuchów, prowokacji)
oraz w wyniku stosowania kontroli
operacyjnej przez służby. „W postę-
powaniach wykorzystywane będą na-
rzędzia używane do ścigania spraw-
ców najcięższych przestępstw. Sto-
sowanie kontroli operacyjnej stano-
wi zagrożenie dla tajemnicy narady
sędziowskiej” – ostrzega SN.

Duda: Odbuduję autorytet
władzy sądowniczej
„Reforma powinna przyczynić się do
zwiększenia bezpieczeństwa praw-
nego obywateli oraz odbudowy au-
torytetu organów władzy sądowni-
czej” – przekonuje prezydent. 

Sędziowie SN: „To przemyślana
konstrukcja prawna, która umożliwi
weryfikację orzecznictwa SN oraz
pociąganie sędziów do odpowie-
dzialności za ich działalność orzecz-
niczą. Ma na celu nowe, całkowicie
odmienne ukształtowanie wymiaru
sprawiedliwości w Polsce wbrew ja-
snym i jednoznacznym regulacjom
Konstytucji”. �

Szczegóły przejęcia Sądu Najwyższego

W czyje ręce myśmy 
oddali kraj?
Wczoraj skończyłem pisać dwie opi-
nie dla Biura Analiz Sejmowych oce-
niające prezydenckie ustawy o SN
i KRS. Jeśli chcecie sobie wyrobić zda-
nie na temat jakości tych projektów,
posłuchajcie tej historii. 

Prezydencki projekt skraca kon-
stytucyjnie chronioną czteroletnią ka-
dencję członków KRS, bo wybiera no-
wych, a starym dziękuje. Jednak w do-
brym orwellowskim stylu mówi, że nie
neguje zasady czteroletniej kadencji,
bo – jak czytamy wuzasadnieniu  Proje -
ktu – „wsprzeczności ztą zasadą [ zasadą
czteroletniej kadencji] byłoby  ustanowie -
nie w ustawie np. trzyletniej  kadencji”.

Stosując to genialne myślenie, trze-
ba by przyjąć, że ustawa skracająca

kadencję konkretnego Prezydenta RP
w trakcie jej trwania oraz zarządzają-
ca nowe wybory prezydenckie nie na-
ruszałaby zasady pięcioletniej kadencji
prezydenckiej, o ile nie wprowadza-
łaby do ustawy ogólnej regulacji, że
kadencja Prezydenta RP jest na przy-
kład trzyletnia.

Niekonstytucyjność dla tych pa-
nów to sprzeczność między zdaniem
wziętym z konstytucji a zdaniem
wziętym z ustawy, a nie brak możli-
wości pogodzenia skutku działania
ustawy z konstytucją.

Czyli, że jeśli konstytucja mówi,
że Rzeczpospolita Polska zapewnia
ochronę życia, to ustawa pozwalają-
ca strzelać do ludzi jest konstytucyj-
na, o ile nie zawiera zdania „Rzecz-
pospolita Polska nie zapewnia ochro-
ny życia”.

W czyje ręce myśmy oddali kraj?
Czas umierać...

Prof. UW Marcin Matczak, konstytucjonalista,
wpis na Facebooku w środę wieczorem,

publikujemy za zgodą autora 

Tak, to list do Ciebie, 
20-30-latku. Prośba
o kroplę nadziei 
Za cicho krzyczymy! Za mało je-
steśmy wkurzeni! Tak wielu moich
rówieśników mówi, że są apoli-
tyczni. 

Mam takie kwaśno-gorzkie prze-
myślenia, że tak naprawdę my, Pola-
cy, zasługujemy na rządy PiS.

Zasługujemy, żeby rządzili nami
ludzie, którzy chcą rządzić nami cał-
kowicie, mówić nam, co mamy my-
śleć, kogo lubić, kogo nie. Kazać po-
licji zaglądać do naszych pochw i od-
bytów. Defraudować nasze pienią-
dze na kampanie w swoim własnym
interesie. Zastraszać, nie pozwalać
korzystać z przestrzeni publicznej,
w której odbywają się rządowe ma-
nifestacje. My na to wszystko zasłu-
gujemy.

A wiecie dlaczego?
Bo jeszcze za cicho krzyczymy!

Bo za mało jesteśmy wkurzeni! Bo
w tym kraju jest tak wielu moich ró-

wieśników, którzy mówią, że są apo-
lityczni, że odcinają się od polityki
i wiadomości z nią związanych.

Uważam, ze w czasach, w których
żyjemy, nie ma czegoś takiego jak apo-
lityczność. Mówienie, że się nie inte-
resuje polityką, znaczy, że jest się
ignorantem i ma się gdzieś kraj, w któ-
rym się żyje. Byle ciepła woda była
w kranie!

Kiedy zaczną się przeciwko nim
buntować?

Jak z kranu już popłynie zimna
woda? Kiedy ich paszport nie będzie
pozwalał im wyjechać nigdzie? Kie-
dy zawłaszczony sąd skaże ich nie-
sprawiedliwie?

Może niektórzy nie wiedzą,
o czym mówię, bo nie czytają wia-
domości.

Drodzy Rówieśnicy, obudźcie
się, znajdźcie czas między podró-
żami, żeby podpisać petycję. Znajdź-
cie czas między studiami a siłownią,
żeby pójść i krzyczeć bądź potrzy-
mać transparent, że nie chcecie ta-

kiego kraju, który was nie szanuje.
Znajdźcie czas po obejrzeniu serialu
na Netf lixie, żeby zrobić przelew
choć na 5 zł – organizacji, która wal-
czy o to, żeby pozostawić edukację
antydyskryminacyjną w polskich
szkołach.

Czy naprawdę przestaliście 
marzyć? A może nigdy nie zaczęli-
ście?

„Nie palcie komitetów, twórzcie
swoje” – jak by to powiedział Jacek
Kuroń. 

„Ja się złem nie zajmuję, bo moż-
na się nim pobrudzić. Ja dobrem zło
chcę zwalczać” – jak by to powiedziała
Janina Ochojska.

Rówieśnicy! Przebudźcie się, za-
działajcie, albowiem pięknie jest być
częścią czegoś większego. Choćby
narodu. Pokochajcie swój kraj i ludzi,
którzy w nim mieszkają. Walczmy
o to, żeby był miejscem, w którym
chce się żyć, a nie uciekać.

Jakub Urbaniak, rocznik ’89, 
list do wyborcza.pl 

WYBORCZA 
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Mamy prawo dokumentować
działania policjantów, znać
ich nazwiska i numery
służbowe. Mamy prawo do
adwokata i zawiadomienia
najbliższej osoby,
a wszystkie czynności
muszą być protokołowane.

WOJCIECH CZUCHNOWSKI

Wyjaśniamy, jak zabezpieczyć się przed
nadużyciami ze strony władzy. Pomógł
nam w tym mecenas Jacek Dubois.

1. Czy policjant 
może nas zatrzymać? 

Policja ma prawo zatrzymać osobę,
którą podejrzewa o popełnienie prze-
stępstwa lub czynu zabronionego.
Musi też istnieć obawa ucieczki, ukry-
cia się, zacierania śladów. Można tak-
że zatrzymać osobę stanowiącą za-
grożenie dla życia i zdrowia innych.
Może do niego dojść, gdy inne środ-
ki (np. wezwanie do zaprzestania
określonej czynności czy opuszcze-
nia danego miejsca) są bezcelowe lub
nieskuteczne. Maksymalny czas za-
trzymania to 48 godzin.

2. Jakie dane 
podać policjantom? 

Takie jak w dowodzie osobistym, przy
czym legitymowanie i zatrzymanie
to sprawy różniące się zasadniczo.
Ostatnio praktyka policyjna jest ta-
ka, że legitymuje się poprzez zatrzy-
manie. To nadużycie, bo jeśli nie
utrudniamy legitymowania, to ma-
my prawo się domagać, by przebie-
gło bez naruszania naszej wolności.
Zatrzymanie pod pozorem legity-
mowania można zaskarżyć do sądu.

3. Czy musisz mieć/
pokazać dowód osobisty? 

Nie ma obowiązku noszenia dowo-
du, ale dobrze go mieć i okazać poli-
cjantowi, by nie dawać pretekstu do

przetrzymania nas w celu ustalenia
tożsamości.

4. Co grozi za niepodanie
danych osobowych? 

Odmowa nie jest zagrożona karą. Ale
odmawiając podania danych, nara-
żamy się na to, że policja może nas
zatrzymać do czasu ustalenia tożsa-
mości. Może nas też przeszukać, by
sprawdzić, czy nie mamy dokumen-
tów lub materiałów ułatwiających
identyfikację. Podanie fałszywych
danych jest karalne, a policja może
bardzo łatwo zweryfikować, czy mó-
wimy prawdę.

5. Czy mamy prawo żądać
nazwiska, numeru
i legitymacji policjanta?

Funkcjonariusz powinien się przed-
stawić z imienia, nazwiska i stopnia.

Powinien też na żądanie okazać legi-
tymację, a na mundurze mieć na-
szywkę z nazwiskiem.

6. Czy możemy żądać
przybycia dowódcy
policjanta? 

Tak, ale jeśli policjant uzna, że dzia-
ła w ramach przysługujących mu
uprawnień, nie musi spełnić tego żą-
dania.

7. Czy policjant ma prawo
zabronić nam filmowania
interwencji? 

Nie ma przepisu zabraniającego do-
kumentowania zdarzeń publicznych.
Jeżeli policjant nam tego zabrania,
pytamy go o podstawę prawną. Fil-
mowanie jest dobrym sposobem na
zabezpieczenie się przed naduży-
ciami i fałszywymi oskarżeniami,

np. o napaść na funkcjonariusza.
W komisariacie czy w radiowozie
zwracajmy uwagę, czy są kamery
– jeśli nie, domagajmy się przepro-
wadzenia czynności przy monito-
ringu.

8. Czy i kiedy policjantom
wolno przeprowadzić
rewizję osobistą? 

Rewizja jest dopuszczalna, gdy po-
licjant ma uzasadnione podejrzenie,
że mamy przy sobie przedmiot za-
broniony prawem, mogący być do-
wodem w sprawie lub pochodzący
z przestępstwa. Drugi przypadek:
gdy funkcjonariusz ma uzasadnio-
ne podejrzenie, że dokonaliśmy czy-
nu zabronionego. Rewizja nie jest
czynnością dowolną, a podstawą do
niej nie może być np. głośne śpie-
wanie. Ustawa o policji mówi też, że

przy przeszukaniu należy zachować
umiar i szanować godność przeszu-
kiwanej osoby. Powinna tego doko-
nywać osoba tej samej płci, a z prze-
szukania musi być sporządzony pro-
tokół.

9. Jak skutecznie odmówić
poddania się 
takiej rewizji? 

Jeżeli policjant się uprze, to nie da
się tego uniknąć. Można jednak zło-
żyć oświadczenie, że uważamy tę
czynność za zbędną, domagać się, by
zatwierdził ją prokurator, przypil-
nować, by w protokole znalazły się
nasze zastrzeżenia. Przy czynnej od-
mowie policjant ma prawo do użycia
środków przymusu bezpośrednie-
go. To też może być potem ujęte w za-
żaleniu.

10. Czy od razu
przyjmować mandat? 

Przyjęcie mandatu karnego oznacza
przyznanie się do wykroczenia. Je-
żeli naszym zdaniem mandat jest nie-
słuszny, możemy odmówić jego przy-
jęcia. Wtedy sprawa trafia do sądu
– tam warto mieć adwokata.

11. Kogo zawiadomić 
przy próbie
zatrzymania? 

Policja musi umożliwić nam kontakt
z adwokatem i powiadomienie naj-
bliższej osoby o zatrzymaniu. Musi-
my mieć prawo do pomocy medycz-
nej. Do czasu przybycia adwokata
możemy odmówić udziału w takich
czynnościach jak przesłuchanie. Kon-
takt z prawnikami pracującymi pro
bono ułatwiają organizatorzy prote-
stów, a w niektórych miastach rady
adwokackie organizują dyżury praw-
ników. W Warszawie można dzwo-
nić pod numer 503 723 143.

12. Co, jeśli nie zapłacimy
grzywny? 

W takim wypadku sąd zamieni ją na
prace społeczne lub areszt. �

Poradnik na protesty. 
Jak się zachować, gdy cię zatrzymają?

24 lipca 2017 r. przed siedzibą PiS w Warszawie. Interwencja policji podczas protestu Obywateli RP
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W Polsce toczy się 
619 postępowań wobec
protestujących przeciw
polityce rządu.

MAGDALENA KURSA

To procesy sądowe, a także przesłu-
chania na policji. Senator Bogdan
Klich (PO): – Ten raport jest przeło-
mowy. Pokazuje, że przeciętny oby-
watel w państwie PiS nie może czuć
się bezpieczny, gdy chce skorzystać
ze swych praw, np. do zgromadzenia.

Dane te pochodzą z raportu przy-
gotowanego przez organizacje poza-
rządowe pt. „O działaniach aparatu
przymusu państwowego wobec
sprzeciwiających się niekonstytu-
cyjnym działaniom władzy, wycince
Puszczy Białowieskiej czy faszyzacji
życia publicznego w Polsce”.

– Te dane powinny też motywować
innych do bezwzględnej solidarno-
ści z represjonowanymi. Taka soli-

darność pozwoliła w latach 70. na in-
tegrację opozycji przeciw bezpraw-
nym działaniom ówczesnej władzy.
Dziś demokraci też powinni stwo-
rzyć jedną drużynę w obronie war-
tości fundamentalnych – apeluje se-
nator Klich.

Najczęstszy zarzut:
zakłócenie spokoju
publicznego 
Dokument jest bardzo precyzyjny
– wskazuje dokładnie, ile osób i z ja-
kich paragrafów zostało oskarżonych.
Protestującym zarzuca się najczę-
ściej zakłócenie spokoju publiczne-
go. Najwięcej, bo aż 275 spraw doty-
czy 52 artykułu kodeksu wykroczeń
– obwiniani z niego są przede wszyst-
kim uczestnicy kontrmiesięcznic,
którzy protestują przeciw noweliza-
cji prawa o zgromadzeniach pu-
blicznych.

Z kolei 119 osób zostało obwinio-
nych z art. 90 kodeksu wykroczeń za
blokady wjazdów i wejść do Sejmu,
a także za blokadę wjazdu na Wawel.

120 osób jest obwinionych z art.
157 za protest przeciwko wycince
Puszczy Białowieskiej poprzez m.in.
pokojowe blokowanie harwesterów.

Artykuł zawsze się znajdzie 
Generalnie zarzuty przeciw niepo-
kornym formułowane są na podsta-
wie kodeksu wykroczeń oraz kodeksu
karnego. Protestującym zarzuca się
wykroczenia przeciwko porządkowi
i spokojowi publicznemu (artykuły
51, 52, 63a kodeksu wykroczeń), wy-
kroczenia przeciwko instytucjom
państwowym, samorządowym i spo-
łecznym; wykroczenia przeciwko bez-
pieczeństwu i porządkowi w komu-
nikacji; szkodnictwo leśne, polne
i ogrodowe (art. 157 kodeksu wykro-
czeń); przestępstwa przeciwko wol-
ności (art. 193 kodeksu karnego) czy
przestępstwa przeciwko działalno-
ści instytucji państwowych oraz sa-
morządu terytorialnego (art. 224, 226
kodeksu karnego).

– Chcemy, by wszyscy, którzy
sprzeciwiają się władzy i których spo-

tykają za to mandaty, wezwania na
policję czy do sądu, wiedzieli, że nie
są sami – mówi Agnieszka Wierzbic-
ka z Warszawskiego Strajku Kobiet,
jedna z autorek raportu.

Zaznacza, że rzeczywista skala re-
presji jest znacznie wyższa, bo raport
powstał tylko na bazie statystyk two-
rzonych przez Obywateli RP, orga-
nizacji kobiecych zaangażowanych
w protesty uliczne oraz na podsta-
wie zgłoszeń od represjonowanych
osób, w tym od stawiających bierny
opór wobec wycinki drzew na tere-
nie Puszczy Białowieskiej.

Na moich oczach deptali,
kopali kobiety 
Pełne dane może mieć tylko policja
( jeśli chodzi o protesty w Puszczy
Białowieskiej – Lasy Państwowe). Do-
stępu do tych danych organizacje po-
zarządowe nie mają. Raport nie
uwzględnia też mandatów karnych,
które demonstrujący przyjęli. Za-
wiera natomiast analizę Kajetana
Wróblewskiego, a także relacje re-

presjonowanych. Oto jedna z nich na-
desłana przez osobę proszącą o ano-
nimowość:

„Podczas słynnej nocy z 16 na
17 grudnia 2016 roku pod Sejmem
znalazłem się wśród blokujących wy-
jazd od strony ul. Matejki, którędy
uciekał prezes Kaczyński w samo-
chodzie premier Szydło. Zdążyłem
usiąść na jezdni właściwie już w mo-
mencie ataku policji, która torowała
im drogę. Brutalna interwencja prze-
prowadzana była przez kompletnie
niewyszkolonych w tym zakresie
funkcjonariuszy, którzy w dodatku
zachowywali się bardzo agresywnie.
Na moich oczach deptali, kopali, ni-
by przypadkiem, siedzące przy mnie
kobiety. Podczas oddzielania mnie
od reszty policjant tak mocno szarp-
nął mnie za prawą rękę, że wyrwał
mi ją z barku”. �

RAPORT OPRACOWAŁY AGNIESZKA WIERZBICKA
(WARSZAWSKI STRAJK KOBIET),

IWONA WYSZOGRODZKA (OBYWATELE RP) 
ORAZ PATRYCJA TOCKA (BIURO SENATORA BOGDANA

KLICHA)

Już setki osób przed sądami w całej Polsce



Rok przed wyborami
samorządowymi PiS 
chce zmienić reguły gry.
Eksperci alarmują, 
że to upolitycznienie 
lokalnej administracji.
Opozycja twierdzi, 
że PiS znalazł sposób 
na wygranie wyborów. 

AGATA KONDZIŃSKA
IWONA SZPALA

PiS proponuje zmiany w codzien-
nym sposobie funkcjonowania sa-
morządów. Zwiększa rolę radnych,
którzy od 2002 r., czyli wprowa-
dzenia bezpośrednich wyborów
wójtów, burmistrzów i prezyden-
tów, stracili na znaczeniu. Umac-
nia prawa opozycji, a z tymi bywa
różnie. Np. w Warszawie to rzą-
dząca PO wskazuje szefa komisji
rewizyjnej. Do tej części projektu
opozycja nie ma zastrzeżeń. Mó-
wi co innego: to bonusy, które ma-
ją osłodzić plany PiS związane
z okręgami wyborczymi. Chodzi
o likwidację jednomandatowych
okręgów w wyborach do gmin
i wprowadzenie małych, preferu-
jących duże partie okręgów w wy-
borach do sejmików. 

Od 2019 r. obóz władzy chce się
również pozbyć Państwowej Ko-
misji Wyborczej wobecnym kształ-
cie. Siedmiu zdziewięciu członków
PKW będzie wskazywał Sejm. Po-
litycy wskażą też szefa Krajowego
Biura Wyborczego (wybór ztrzech
kandydatów proponowanych przez
Sejm, Senat i prezydenta). Według
PiS reforma PKW ma „doprowa-
dzić do zwiększenia poczucia bez-
pieczeństwa istabilizacji”. Inny po-
gląd mają eksperci Fundacji Bato-
rego. W ich stanowisku czytamy
m.in., że „propozycje zgłoszone
w projekcie niosą ryzyko upoli-
tycznienia instytucji odpowiada-
jących za przygotowanie iprzebieg
wyborów oraz organizacyjnego
chaosu. Podważają też stabilność

reguł wyborów ibez odpowiedniej
debaty zmieniają drastycznie re-
guły rywalizacji o władzę”. 

Fundacja pyta o zmiany sposo-
bu wyboru PKW, bo z projektu
ustawy nie wynika, że ma to służyć
„przejrzystości i rzetelności pro-
cesu wyborczego”. Tymczasem
PKW to nie tylko wybory, ale też
kontrola finansowania partii poli-
tycznych i kontrola wydatków ko-
mitetów startujących wwyborach. 

„Zmiany w PKW oznaczałyby,
że przedstawiciele partii politycz-
nych będą sędziami we własnej
sprawie” – piszą eksperci Funda-
cji Batorego. 

Sławomir Neumann z PO mó-
wił, że projekt oznacza upartyj-
nienie samorządów. Np. zapisany
tam pomysł zmniejszenia okręgów
wyborczych (szczególnie dotknie
to sejmiki województw) to w prak-
tyce wprowadzenie 20-proc. pro-
gu wyborczego. – Żaden mały ko-
mitet tego progu nie przekroczy.
To ubezwłasnowolnienie suwere-
na, upisowienie samorządu – mó-
wił Neumann. Złożył ofertę komi-
tetom wyborców: wszyscy znajdą
miejsca na listach Platformy Oby-
watelskiej, która dziś jako jedyna
spełnia wymogi ordynacji propo-
nowanej przez PiS. – Pogonimy
wam kota w wyborach samorzą-
dowych – mówił poseł PO. 

Andrzej Maciejewski od Kuki-
za opisał projekt jako ładne ja-
błuszko z trucizną w środku, któ-
ra zabija obywatelskość. I ogłosił,
że kukizowcy rozjeżdżają się po
Polsce, będą w każdej gminie „bu-
dzić obywateli”. 

Marek Sowa z Nowoczesnej
krytykował kolejny pomysł PiS – by
kandydaci startujący do samo-
rządu nie musieli być zameldo-
wani wmiejscu, zktórego chcą kan-
dydować. 

Kosiniak-Kamysz mówił, że PiS
chce ukraść samorządy Polakom.
– Wybraliście kantowanie Polaków,
a i tak przegracie – rzucił. 

Wczesnym popołudniem po-
słowie przeslali projekt do pracy
w komisjach. �

Czeka nas walka o przepisy wyborcze 
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GDAŃSK
PAWEŁ | 26 PROC.ADAMOWICZ
(niezależny)

JAROSŁAW | 24 PROC.WAŁĘSA
(PO)

KACPER | 21 PROC.PŁAŻYŃSKI
(PiS)

WROCŁAW
ALICJA | 24 PROC.CHYBICKA
(PO)

MIROSŁAWA | 16 PROC.STACHOWIAK-
-RÓŻECKA (PiS) 

JACEK | 12 PROC.SUTRYK 
(poparcie Rafała Dutkiewicza)

KRAKÓW
JACEK | 40 PROC.MAJCHROWSKI
(niezależny)

MAŁGORZATA | 20PROC.WASSERMANN
(PiS)

ŁUKASZ | 9 PROC.GIBAŁA
(niezależny)

KATOWICE*

MARCIN | 52 PROC.KRUPA
(niezależny)

JERZY | 14 PROC.POLACZEK 
(PiS)

ALEKSANDER | 8 PROC.USZOK
(RAŚ)

POZNAŃ
JACEK | 37PROC.JAŚKOWIAK
(PO)

RYSZARD | 22PROC.GROBELNY
(niezależny)

TADEUSZ | 12PROC.ZYSK
(PiS)

ŁÓDŹ
HANNA | 56 PROC.ZDANOWSKA
(PO)

WALDEMAR | 9 PROC.BUDA
(PiS)

KATARZYNA | 9PROC.LUBNAUER 
(Nowoczesna)

34 PROC. 18 PROC. 9PROC.

RAFAŁ
TRZASKOWSKI 
(PO)

PATRYK
JAKI 
(poparcie PiS)

RYSZARD
KALISZ 
(SLD)

Sondaż telefoniczny (CATI) zrealizowany na zlecenie „Gazety Wyborczej” przez firmę KANTAR w dniach
8-21.11.2017 na reprezentatywnej próbie mieszkańców danego miasta wśród osób wwieku 18+. Wielkość
próby N=800 w każdym mieście, miks telefonów stacjonarnych i komórkowych. *Katowice: Sondaż tele-
foniczny (CATI) zrealizowany na zlecenie „Gazety Wyborczej” przez Otawa Group (Grupa Doradcza Sp.
z o.o. Sp. k. w Katowicach) w dniach 6-21.11.2017 na reprezentatywnej próbie mieszkańców Katowic
wśród osób w wieku 18+. Wielkość próby N=500 

S O N D A Ż  P R E Z Y D E N C K I  W  „ W Y B O R C Z E J ”  i T O K  F M
z  d z i s i e j s z e j  „ G a z e t y  W y b o r c z e j ”

+ Zlikwidować okręgi jedno-
mandatowe w wyborach do
rad gmin. 
+ W wyborach do se jmików
wojewódzkich wprowadzić
trzymandatowe okręgi wy-
borcze. Oznacza to, że w ta-
kim okręgu mandaty zdobędą
tylko partie z przynajmniej
15-proc. poparciem. Ta zmia-
na uderza w mniejsze ugru-
powania. 
+ W ciągu dwóch miesięcy od
wejścia w życie ustawy PKW
ma powołać 16 wojewódzkich
komisarzy i 380 powiatowych.
Dziś komisarzy jest 51, są po-
woływani przez PKW na wnio-
sek ministra sprawiedliwości.
Do tej pory musieli to być sę-
dziowie, teraz wystarczy wy-
kształcenie prawnicze. Nie ma
zapisów zakazujących przyna-
leżności partyjnej. Kadencja
obecnych komisarzy wyga-
śnie. 
+ W ciągu trzech miesięcy wo-
jewódzcy komisarze mają do-
konać podziału na okręgi wy-
borcze. Dziś okręgi wyznacza-
ją rady gmin. PKW ostrzega:
„Podział na okręgi wybor cze
powinien być poprzedzony
wszechstronną analizą uw a-
runkowań społecznych w da-
nej jednostce samorządu tery-
torialnego. Wiedzy w tym za-
kresie komisarze wyborczy
nie posiadają”. 
+ PiS chce zmienić szefa Krajo-
wego Biura Wyborczego, któ-
rego dziś po wołuje PKW na
wniosek jej przewodniczące-
go. Teraz PKW miałaby wybie-
rać spośród kandydatów zgło-
szonych przez pr ezydenta,
Sejm i Senat. �

CO PIS 
CHCE ZMIENIĆ
W ORDYNACJI?

m a g a z y n r e p o r t e r ó w

d u ż y  f o r m a t

W PONIEDZIAŁEK Z „WYBORCZĄ” MAGAZYN REPORTERÓW „DUŻY FORMAT”

Strzelać do żubrów nie pozwolimy! 
– mówi Rafał Kowalczyk, dyrektor Instytutu Biologii
Ssaków PAN w Białowieży
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RUCH OPORU 
W PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

33726868

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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Bądźmy razem.
Dobrze poinformowani.

Dołącz do nas. 

33726858

O G Ł O S Z E N I E   W Ł A S N E   W Y D A W C Y

„Alarm! Ostry spór
z Ukrainą, izolacja w Unii
Europejskiej, odejście 
od rządów prawa
i niezawisłości sądów, atak
na sektor pozarządowy
i wolne media – strategia PiS
czy plan Kremla? 
Zbyt podobne, by spać
spokojnie”.

DOMINIKA WIELOWIEYSKA
STANISŁAW SKARŻYŃSKI

To zaledwie dwa i pół zdania, trzy-
dzieści cztery słowa, dwieście trzy-
naście znaków ze spacjami. Ale nie
rozmiar się liczy, tylko autor. Donald
Tusk napisał to po polsku na swoim
prywatnym koncie twitterowym,
a nie na profilu szefa Rady Europej-
skiej. I zaczęło się.

– Uderzać! – rozkazał wielki mistrz
Ulrich von Junginen pod Grunwal-
dem. Fragmentem filmu „Krzyżacy”
„Wiadomości” TVP zakończyły ma-
teriał komentujący twitta. PiS-owski
„przekaz dnia” był jednoznaczny:
„Tusk ewidentnie gra na Niemcy, a ką-
sek z tego otrzymują jeszcze Rosja-
nie. Wpisuje się w politykę antypol-
ską, dzielącą Polaków” – napisał par-
tyjny harcownik Dominik Tarczyń-
ski. „Donald Tusk jako szef Rady Eu-
ropejskiej nic dla Polski nie zrobił.
Dzisiaj, wykorzystując swoje stano-
wisko do ataku na polski rząd, ata-

kuje Polskę” – zatweetowała Beata
Szydło.

– PiS boi się powrotu Tuska do Pol-
ski – mówi nam Ludwik Dorn, wice-
premier w rządzie Jarosława Ka-
czyńskiego.

– Jeszcze nie spotkałem boksera,
który lubiłby wchodzić do ringu
z przeciwnikiem, z którym tyle razy
przegrał – dodaje Roman Giertych,
koalicjant Kaczyńskiego w latach
2006-07.

Janusz Lewandowski, wieloletni
współpracownik Tuska, uważa ostat-
ni tweet za „sygnał o wiele mocniej-
szy niż dotychczasowe” wypowie-
dzi przewodniczącego Rady Euro-
pejskiej o Polsce. Ale zapytany, czy
oznacza to powrót do polskiej poli-
tyki, odpowiada, że nie wie. – Wra-
ca odwieczne przekleństwo geopo-
lityczne Polski, czyli osamotnienie
na arenie międzynarodowej. I trze-
ba temu przeciwdziałać ze wszyst-
kich sił – mówi eurodeputowany PO.
Dlatego tweet Tuska równie dobrze
mógł być tylko wyrazem troski i spo-
rej wiedzy Tuska o ofensywie pro-
pagandowej Kremla skierowanej
przeciwko Unii Europejskiej, także
w Polsce, dlatego czuł się w obo-
wiązku przestrzec przed tym pol-
skie elity polityczne.

– Ja bym chciała, żeby wrócił, ale
jego tweet to mocny sygnał ostrze-
gawczy, a nie sygnał o powrocie. Pew-
na jestem jednego: po zakończeniu
kadencji szefa RE nie pójdzie na po-
lityczną emeryturę: nie wiem, czy to
będzie polska polityka, czy unijna

– zastanawia się Małgorzata Kidawa-
-Błońska, wicemarszałek Sejmu z PO.

– Nie wierzyłem w to, ale teraz wie-
rzę, że może wrócić – twierdzi inny
polityk PO. – Ludzie w Platformie
znów zaczęli się na niego orientować,
mają nadzieję, że może pojawić się
już przed wyborami parlamentar-
nymi.

Skrzyżowanie wyborczych ka-
lendarzy w Polsce i Unii Europejskiej
wygląda tak: Donald Tusk szefem Ra-
dy Europejskiej będzie do końca li-
stopada 2019 roku. Na kampanię
przed wyborami parlamentarnymi
jesienią 2019 roku po prostu nie zdą-

ży. Mógłby za to swobodnie wystar-
tować w wyborach prezydenckich
rok później. 

Jednak Rada Europejska na-
stępcę Tuska wybierze już w czerw-
cu 2019 roku – o ile ta funkcja nie zo-
stanie połączona ze stanowiskiem
szefa Komisji Europejskiej – więc
nie można wykluczyć, że przerwie
pracę tuż po wyborach nowego sze-
fa Rady i wróci do Polski, by jedno-
czyć opozycję. Będzie miał wtedy
62 lata.

Był najdłużej urzędującym pre-
mierem w III RP. Szefem partii, któ-
ra po podwójnej porażce w 2005 ro-

ku przez dziewięć kolejnych lat wy-
grywała z PiS-em wybory.

W 2019 roku kończy się kadencja
przewodniczącego Rady Europej-
skiej. Wśród części polityków Plat-
formy Obywatelskiej panuje prze-
konanie, że Tusk długo rozmawiał
z Angelą Merkel i Emmanuelem Ma-
cronem (wspólnie zwanymi „ma-
krelą”) i ani kanclerz Niemiec, ani
prezydent Francji nie mają nic prze-
ciwko temu, by Tusk wrócił do Polski
wcześniej i pokonał w wyborach par-
lamentarnych Jarosława Kaczyń-
skiego. 

Wręcz przeciwnie, Tusk mógłby
liczyć na ich wsparcie, bo partnerzy
w Unii chcieliby, aby Polska była part-
nerem przewidywalnym, wspierają-
cym jedność Unii w sytuacji zagro-
żenia populizmem i nacjonalizmem
oraz ekspansji Kremla. Władimir Pu-
tin marzy o tym, aby Unia Europej-
ska była jak najbardziej skłócona i po-
dzielona. Na rękę jest mu brexit oraz
wewnętrzna wojna instytucji unij-
nych z Polską i Węgrami.

Nieoficjalnie politycy PO mówią,
że alternatywą dla scenariusza po-
wrotu do Polski jest walka o stano-
wisko szefa Komisji Europejskiej. Ta-
kie głosy pojawiają się w Europejskiej
Partii Ludowej, do której należy w eu-
roparlamencie Platforma. Jaki sce-
nariusz jest najbardziej prawdopo-
dobny? �

Czytaj też w najbliższą sobotę
i niedzielę w „Magazynie

Świątecznym Gazety Wyborczej”. 

34 słowa, których boi się PiS

Czy Donald Tusk wróci do polskiej polityki i poprowadzi opozycję? 
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