
Warszawa, ___ lipca 2017 roku 
 

 
 
Szanowny Pan  
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Doktor Nauk Prawnych Andrzej Duda 

 
 
 
Szanowny Panie Prezydencie, 
 
 
             Jako obywatel Rzeczypospolitej Polskiej szanujący wynik demokratycznych wyborów parlamentarnych 
oraz prezydenckich ale jednocześnie znający Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady ustrojowe 
Naszego kraju, Polski – wyrażam radykalnie głębokie zaniepokojenie treścią przepisów uchwalanych przez 
Polski Sejm.  
 
Dotyczy to obecnie: 
 
- nowelizacji przepisów dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa; 
- nowelizacji przepisów dotyczących ustroju sądów powszechnych; 
- ustawy o Sądzie Najwyższym. 
 
             Jako obywatel Rzeczypospolitej Polskiej nie mam wątpliwości, iż wymiar sprawiedliwości wymaga 
reformy. Znamienne jest jednak, iż żaden z przepisów zawartych w kilkudziesięciostronicowym pakiecie 
uchwalonych ustaw nie wprowadza ani jednej normy „reformującej”. 
 
             Jedną z podstawowych zasad ustrojowych Demokratycznego i Wolnego Państwa Prawa jest 
niezależność  Sądów. Zasad podstawowych, ponieważ to właśnie Sądy orzekają w sprawach tak istotnych – jak 
nasza wolność, własność, wolność i bezpieczeństwo naszych dzieci, rodziców, bliskich, nasz majątek, nasze 
prawa i wolności, nasza prywatność, wolność gromadzenia się, demonstrowania, wolność naszego życia. 
 
Upolitycznione Sądy to ingerencja w moje / nasze prawa. Ingerencja w Polski ustrój. Ingerencja w Polskę. 
Ingerencja w Konstytucję. Ingerencja w bezpieczeństwo moje i każdego innego Polaka. 
 
              Czuję się zobowiązany przypomnieć Panu Prezydentowi, iż złożył Pan Przysięgę. Przysięgał Pan, Panie 
Prezydencie – że dochowa Pan wierności Polskiej Konstytucji. Przysięgał Pan – mówiąc:  
 
"Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam 
wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i 
bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym 
nakazem".  
 
               Nie wolno Panu Prezydentowi dopuścić do upolitycznienia Sądów, naruszenia zasady Trójpodziału 

Władzy – ale także naruszenia złożonej przez Pana przysięgi i Pana zobowiązania wynikającego z art. 126 ust. 2 

Konstytucji – stania na straży Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

Panie Prezydencie, bardzo proszę wyjrzeć przez okno Pałacu, Naród na Pana patrzy Panie Prezydencie. To jest 

TEN CZAS. 

Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej,  

 

____________________________ 


