
   
 
 
 

 

 

Apel Forum Obywatelskiego organizacji pozarządowych 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zebrani przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz niezrzeszeni                         

obywatele RP, w Gdańsku w dniach 15 – 16 grudnia 2012 roku podejmują 

jednomyślnie decyzję o ustanowieniu wspólnej platformy dyskusji i współpracy 

pod nazwą  – „Forum Obywatelskie RP” 

Kryzys zaufania obywateli do władz państwowych jest faktem. Dziesiątki 

tysięcy obywatelskich zgłoszeń dotyczących nadużywania władzy przez 

funkcjonariuszy administracji państwowej, w tym zwłaszcza wymiaru 

sprawiedliwości – świadczą o nieprawidłowościach i wręcz patologiach 

drążących wiele sfer życia publicznego w  Polsce.  

Potwierdzają to  liczne wyroki przeciwko Polsce, stwierdzające 

naruszanie praw obywatelskich i ogólnoludzkich,  jakie zapadają w Europejskim 

Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu.  

Oczekujemy  od  władz działań w sprawach, wymagających szybkiej i skutecznej 

naprawy: 

1. Przestrzegania praw obywatelskich określonych w aktualnie 

obowiązującej Konstytucji przez władze. 

2. Konstruktywnego i harmonijnego współdziałania władz z obywatelami i 

reprezentującymi  ich stowarzyszeniami w działaniach prewencyjnych 

oraz naprawie wyrządzonych szkód w związku z działaniami 

funkcjonariuszy publicznych. 

 

3. Bezzwłocznego wprowadzenie prawa do nagrywania wszystkich spraw. 

Udziału organizacji społecznych w sprawach sądowych, o ile życzy sobie 

tego jeden z uczestników procesu.  

 



   
 
 
 

 

 

4. Uważamy za niezbędne powołanie parlamentarno-społecznej komisji do 

zbadania najbardziej drastycznych przypadków nadużywania władzy 

przez sędziów i prokuratorów, zgłoszonych przez organizacje społeczne, a 

także  ustanowienie instytucji Rewizji Nadzwyczajnej. 

 

5. Udzielenia organizacyjnego i finansowego wsparcia dla organizacji 

społecznych prowadzących kampanię na rzecz wzrostu świadomości 

społeczeństwa, dotyczącej wszelkich faktów naruszania prawa, godności 

obywateli oraz poczucia sprawiedliwości. Wymagać to będzie 

przyłączenia się konstytucyjnych władz państwowych do Kampanii 

Edukacji Obywatelskiej pod hasłem  „Szacunek do ludzi i prawa powinien 

być fundamentem, na którym budowane jest Państwo ” . 

 

6. Ograniczenie immunitetu sędziów oraz prokuratorów w zakresie ich 

odpowiedzialności zawodowej a  posłów i senatorów wyłącznie do ich 

aktywności politycznej. 

 

7. Przestrzeganie przez władze państwowe równości konstytucyjnej w 

zakresie traktowania podmiotów gospodarczych, a zwłaszcza w 

przedmiocie  udzielania im pomocy publicznej.  

 

8. Powstrzymanie się  przed pochopnym wprowadzeniem w życie uchwały               

Unii Europejskiej  w zakresie ustawodawstwa patentowego. 

 

9. Redukcji wydatków publicznych przeznaczonych na utrzymanie partii 

politycznych i tworzenia przestrzeni do zwiększania aktywności obywateli 

poza życiem partyjnym. 

 



   
 
 
 

 

 

Ponadto, uczestnicy Forum pozostając politycznie i ideologicznie niezależnymi i 

niezaangażowanymi, z życzliwością odnosi się do koncepcji stworzenia 

obywatelom zrównoważonego z partiami politycznymi, prawa do wyboru 

swoich przedstawicieli do Sejmu RP w Jednomandatowych Okręgach 

Wyborczych. 

  

Forum będzie podejmować wszelkie dopuszczone prawem działania, na rzecz 

obrony pokrzywdzonych obywateli, w tym również organizacji społecznych, 

udzielających im wszelkiego wsparcia.  

 

Oczekujemy od Pana Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu, Prezesa Rady 

Ministrów Rządu i Prezesa Sądu Najwyższego pełnego zrozumienia i wsparcia 

dla naszych poczynań.  

 

 

     

   

 

 

 

 



   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie  STOP  BEZPRAWIU 

 

  

  

 


