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ABOLICJI ZA WYBORY KOPERTOWE 
 

Sejm RP, głosami polityków PiS przegłosował tzw. ustawę abolicyjną dotyczącą bezkarności samorządowców, 
którzy przekazali Poczcie Polskiej spisy wyborców, przy usiłowaniu złamania konstytucji RP i przeprowadzenia 
przez Jacka Sasina wyborów kopertowych. Takie działanie nie ma nic wspólnego z etyką, ale przede wszystkim   
z praworządnością. 

Żyjemy w demokratycznym państwie prawa, którego fundamentem jest respektowanie zasad sprawiedliwości 
społecznej. Polki i Polacy muszą wiedzieć, że ich prawa nie będą łamane, zaś ich dane osobowe, będą 
administrowane z najwyższa starannością. 

Cała ta sprawa jest bulwersująca, zaś zdaniem części prawników przepisy zwalniające z odpowiedzialności, za 
przekazanie list wyborczych bez podstawy prawnej, zostały tak napisane, aby objęły także przedstawicieli władz 
centralnych. 

Tym samym sprawy, które trafiły już do sądów, a dotyczące „wyborów kopertowych” zostałby umorzone,              
a nowe postępowania nie zostałyby wszczęte.  

W uzasadnieniu napisano, że "działanie nakierowane na realizację konstytucyjnych obowiązków nigdy nie może 
być interpretowane jako niezgodne z prawem, tym bardziej jako naruszające samą ustawę zasadniczą. Rażąco 
niesprawiedliwe jest to, że wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, którzy działali w zaufaniu do władzy 
ustawodawczej oraz władzy wykonawcze, muszą obecnie mierzyć się z kolejnymi postępowaniami karnymi, 
których przedmiotem jest przekazanie spisów wyborców operatorowi wyznaczonemu, a więc Poczcie Polskiej". 
Ustawodawca stwierdził, że procesy były niedopuszczalne, a postępowania winny być umorzone, a działania 
wójtów, burmistrzów i prezydentów były legalne. 

To budzi ogromne podejrzenie, że twórcy ustawy stawiają się ponad wymiar sprawiedliwości, ale też ponad 
Konstytucję, a więc ustawę zasadniczą. Jest to niemoralna ingerencja w niezależność sądów, w wymiar 
sprawiedliwości, ale też pokazuje, że rządzący mogą po prostu wszystko. Władza wykonawcza nie może                  
w państwie prawa, wkraczać w jurysdykcję władczy sądowniczej, to pogwałcenie wszelkich zasad, w tym 
trójpodziału władzy, które legły u podstaw budowy demokratycznej Polski. 

Do dzisiaj nie ma jasnych sformułowań kto i jak odpowie za wydanie niemal 76 milionów złotych  
z kieszeni podatników za wybory, do których nie doszło. Przegłosowana przez posłów PIS ustawa gwarantuje im 
na tym polu bezkarność. Przedstawicielom partii rządzącej bliżej jest do białoruskiego systemu sprawowania 
władzy niż do demokratycznych standardów krajów Europy Zachodniej.  

Na sam koniec należy zadać pytanie, czy naprawdę chcemy, aby „wyroki” zapadały w Warszawie na                                   
ul. Nowogrodzkiej? Czy jeden człowiek ma być ponad prawem? Mówimy temu stanowcze NIE! 

 


