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1. Czy partia, z której Pan kandyduje, w swoim programie wyborczym zawarła kwestię 

poprawy regulacji prawnych? Jeśli tak to jakich? 

Podstawowym postulatem jest uchwalenie nowej Konstytucji z większościową ordynacją wyborczą, 

obligatoryjnym referendum i systemem prezydenckim. Program zakłada również reformę systemu 

podatkowego przez obniżenie podatków i składek obciążających tych, co dopiero wchodzą na rynek 

pracy, polskie rodziny oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Wreszcie program proponuje dużą 

reformę wymiaru sprawiedliwości, rozpoczynając ją od zmian dotyczących zawodu sędziego. 

2. W jakim zakresie chciałby Pan przeprowadzić reformę wymiaru sprawiedliwości? 

Podstawą reformy wymiaru sprawiedliwości powinna być zmiana regulacji dotyczących zawodu 

sędziego, który powinien być ukoronowaniem kariery prawniczej. Sędziami powinni zostawać wybitni 

prawnicy, doświadczeni adwokaci, radcowie prawni, notariusze czy doktorzy nauk prawnych. Co 

więcej, rozprawy z zasady powinny się toczyć w trybie ciągłym, dzień po dniu. Należy też 

przyspieszyć publikację orzeczeń wszystkich sądów w Internecie.  

3. Jakie kwestie prawne, Pana zdaniem, są niekorzystne dla obywatela i wymagają poprawy? 

Kluczowym problemem jest nieświadomość obywateli co do podstaw kultury i praktyki prawnej, 

które obowiązują w naszym kraju. Pokutują przekonania o skutku braku doręczenia w przypadku 

nieodebrania przesyłki, co przysparza obywatelom wielu poważnych problemów. Co więcej, nawet 

najprostsze pisma, bywają czasem ubrane w taką formę, że przeciętny obywatel nie ma szans zadbać o 

swój interes, a kiedy przychodzi do prawnika, to jest już za późno. Potrzebne są więc dwa rozwiązania 

– edukacja szkolna w przedmiocie podstaw prawnych, na poziomie szkoły średniej oraz system 

pouczeń przyjaznych dla obywatela. 

4. W jakich kwestiach Pana zdaniem posłowie/senatorowie powinni wesprzeć Adwokaturę? 

Konieczne wydaje się przede wszystkim przywrócenie adwokaturze pozycji poważnego partnera w 

procesie legislacyjnym, z którego opinią należałoby się liczyć, a nie wyłącznie formalnego petenta lub 

lobbysty, jak często to się dzieje w praktyce. Należy wprowadzić w życie art. 1 ustawy o adwokaturze, 

który wskazuje, że jest ona powołana również do kształtowania prawa, a nie tylko do jego stosowania.  

5. Jak chciałby Pan rozwiązać kwestię taks adwokackich za pomoc prawną z urzędu? 

Uważam, że powinny być one ukształtowane za pomocą mnożników, które odwoływałyby się do 

kwoty płacy minimalnej. Mnożnik byłby uzależniony od poziomu trudności sprawy. Takie 

rozwiązanie pozwoliłoby na dostosowanie odpowiedniego wynagrodzenia za usługi adwokackie 

świadczone z urzędu do aktualnej sytuacji rynkowej. 

6. Jakie inne działania w zakresie prawa chciałby Pan podjąć? 

Wszelkie działania mające na celu ochronę kultury prawnej i duchowego dziedzictwa, w którym jest 

zakorzeniona kultura polska, oraz rozwijać te wartości w życiu publicznym i w systemie prawnym. 

W szczególności chcę strzec przyrodzonej godność człowieka, oraz działać na rzecz ochrony 

wynikających z niej praw człowieka i obywatela, zwłaszcza w zakresie: 

 



 prawnej ochrony niewinnego życia ludzkiego  na wszystkich etapach jego rozwoju, 

 poszanowania małżeństwa, jako związku kobiety i mężczyzny, rodziny, macierzyństwa i 

rodzicielstwa oraz promowania rozwiązań prawnych służących ich ochronie, 

 ochrony praw rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoim sumieniem i przekonaniami, 

 prawnej ochrony dzieci przed demoralizacją i deprawacją, 

 poszanowania w przestrzeni publicznej duchowego dziedzictwa Narodu, w którym 

zakorzeniona jest kultura polska oraz 

 przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, dyskryminacji i marginalizacji osób lub grup 

społecznych z powodu ich przywiązania do tradycyjnych wartości. 
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