
Adw. Iwona Kornaś-Pierzak, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, okręg wyborczy nr 13 

(Kraków), pozycja na liście: 17 

Swoją pracę w parlamencie chcę poświecić między innymi następującym zagadnieniom 

i problemom: 

1. upowszechnienia znajomości Konstytucji RP i Konwencji o Ochronie Praw Człowieka 

i Podstawowych Wolności wśród funkcjonariuszy państwowych, poprawa warunków pracy 

administracyjnych pracowników wymiaru sprawiedliwości, co jest słuszne, ale ma również 

przełożenie na jakość obsługi interesantów i sprawność działania sekretariatów; 

2. zmiana przesłanek przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej (cywilnej), aby wyrównać 

prawo dostępu do sądu oraz poszerzenie jej dopuszczalności przynajmniej o kategorię spraw gdzie 

podstawą materialną orzeczenia jest klauzula generalna (np. „ważne przyczyny” uzasadniające 

rozwiązanie umowy); 

3. zmiana Ustawy o lekarzu sądowym tak, aby dla profesjonalnych pełnomocników 

wystarczającym było zwolnienie lekarskie od pracy; 

4. dostosowanie warunków sanitarnych więzień i aresztów do zaleceń Rady Europy (np. 

możliwość codziennej łaźni); 

5. urealnienie stawek urzędowych tak, aby były adekwatne do społeczno-gospodarczych 

warunków, odpowiedzialności i czasu pracy lub zmiana systemu świadczenia pomocy z urzędu na 

np. zatrudnianych prawników przez Państwo, bądź gminy; 

6. ustawowe określenie warunków świadczenia pomocy prawnej obejmujące wszystkie 

podmioty (np. kancelarie prawne, kancelarie odszkodowawcze itp.), tak aby wyrównać szanse na 

rynku oraz chronić konsumentów przed nieuczciwymi praktykami; 

7. ochrona lokatorów z jednoczesnym egzekwowaniem od gmin ich obowiązków w 

zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych ich mieszkańców; 

8. zainicjowanie badań nad jakością uzasadnień orzeczeń, jako przyczynek do zmian 

przepisów proceduralnych; 

9.  wprowadzenie transparentnego procesu legislacyjnego, tak, aby rejestrowani byli 

inicjatorzy, piszący oraz autorzy wszelkich zmian projektów ustaw byli wiadomi, a wszelkie 

modyfikacje projektów ustaw jak i samych ustaw miały swoje uzasadnienie (poza dotychczas 

wymaganym określeniem kosztów budżetowych); 

10.  zainicjowanie badań przeprowadzonych przez niezależnych audytorów badań warunków 



pracy funkcjonariuszy służb mundurowych, tak, aby funkcjonariusz w pierwszej kolejności był 

pewien, że stoi za nim państwo i prawo a nie przełożony, „koledzy”, jakakolwiek presja mediów, 

emocji społecznych, a za sumienną pracę (niekoniecznie efektowną) jest należycie wynagradzany; 

11.  przeprowadzenie badań jakości pracy biegłych sądowych, tak, aby w dalszej perspektywie 

wypromować rzetelnych biegłych, a nie tych kategorycznych; 

12.  konieczna jest efektywna aktywność Państwa i samorządów lokalnych w pomocy rodzinom 

w rozwiązywaniu ich problemów, zanim dochodzi do zdarzeń kryminalnych oraz podejście 

kompleksowe, podobnie wsparcie dla osób bezdomnych, które pomimo wykazywanej aktywności, 

przedsiębiorczości nie mają szans na zmianę statusu społecznego (to wszystko przekładam się na 

obraz przestępczości); 

13. wprowadzenie centralnej ewidencji usług medycznych obejmującej wszystkie podmioty 

świadczące pomoc medyczną, tak, aby los pacjenta po przejściu progu szpitala był istotny, a nie 

tylko przeprowadzenie procedury medycznej oraz aby możliwa była analiza skuteczności placówek 

medycznych, zakażeń pacjentów itp.; 

14. budowa mieszkań komunalnych na wynajem, powrót do kas mieszkaniowych. 
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