
Chcesz mieć 
podstawowe prawa 
obywatelskie?
Zadbaj o praworządność, a ona zadba o Ciebie. 

Coraz rzadziej oglądasz telewizyjne wiadomości i zaglądasz 
na strony o polityce w gazetach, żeby się nie denerwować? 
Masz poczucie absurdu, gdy patrzysz na awantury i trans-
misje z Sejmu? Odechciewa Ci się w ogóle dyskusji o państwie 
i o tym, jakie obowiązuje w nim prawo, bo musisz mierzyć się 
z tysiącem zwyczajnych, codziennych wyzwań – domem, pracą, 
kryzysem po pandemii, szkołą, służbą zdrowia? Myślisz sobie, 
że nikt normalny nie ma już czasu na awantury o jakąś prawo-
rządność, bo politycy są daleko, a życie i biznes są tu, blisko?

Problem w tym, że politycy są bliżej, niż myślimy. 
A państwo i jego instytucje spotykamy codziennie, na 
każdym kroku. To nie jest dyskusja o tym, kto na kogo gło-
suje. Praworządność to nie kwestia poglądów politycz-
nych. Ani tego czy mamy ochotę o niej dyskutować, czy nie. 
To podstawa naszego bezpieczeństwa i stabilności naszych 
rodzin, naszych firm, naszych planów.

Na co komu praworządność? 
Wydaje Ci się, że to abstrakcyjna sprawa? 

Sprawdź na przykładach, dlaczego 
praworządność Cię dotyczy



Wyobraźmy sobie kilka przykładowych sytuacji…
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Spierasz się z urzędem skarbowym, który naliczył Ci o wiele za wysoki poda-
tek? Nie wdajesz się raczej w światopoglądowe dyskusje, ale nie wyobrażasz sobie, 
że w Polsce ktoś mógłby zakazać in vitro, bo to wtrącanie się ludziom w życie? 
A może masz kredyt frankowy i zastanawiasz się, czy nie pozwać banku o nie-
uczciwe przeliczanie opłat, bo czytałeś, że procesy są do wygrania? A czy wiesz, 
że w każdej z tych spraw stajesz do sporu z państwem lub jesteś od niego zależny? 
Od urzędu, urzędnika, sądu. Od tego, czy inny kraj uznaje nasze sądy.

Po kilku miesiącach okazuje się, że nie płacą czynszu. W mieszkaniu nikogo nie ma. 
Z pomocą prawnika ustalasz miejsce pobytu najemców we Francji i wnosisz sprawę do 
sądu w Polsce – domagasz się niezapłaconych należności. W toku sprawy okazuje się, że 
adwokat francuskiej pary podnosi, że jego klienci nie mogą odpowiadać jako strona przed 
polskim sądem, ponieważ istnieją uzasadnione wątpliwości co do tego, czy polskie sądy 
są niezawisłe, a zatem nie gwarantują Francuzom prawa do sprawiedliwego procesu. 
Sprawa dłuży się niemiłosiernie, a pieniędzy nie widać. Przypomniało Ci się, że słyszałeś 
w telewizji, że Unia Europejska wydawała stanowiska, że polski rząd nie może kontrolo-
wać sądów… I nagle okazuje się, że przez to ktoś może nie oddać Ci pieniędzy? Jak to?! 
Dokładnie tak. Inne państwa UE nie muszą ufać polskim sądom, jeśli nasze państwo 
nie będzie szanować prawa europejskiego.

Wynająłeś swoje mieszkanie w Gdańsku 
sympatycznej parze Francuzów pracujących w Polsce. 

Jesteś rodzicem, widzisz, co dzieje się w szkole Twojego dziecka – 3-zmianowy plan lekcji, 
obiady wydawane od 10:30, lekcje do 19:00. Po prostu nie możesz nie powiedzieć „nie”. 
Wraz z innymi rodzicami protestujecie pod Sejmem, który jest otoczony barierkami. 
Widzisz, że Policja odgradza kordonem protestujących od dziennikarzy relacjonujących 
protest, co utrudnia im rozmawianie z protestującymi. Wieczorem oglądasz telewizję 
publiczną, w której o protestach nie ma ani słowa. Czy na pewno jest ci wszystko jedno, 
czy media są wolne i niezależne czy kontrolowane przez polityków, którzy blokują 
niewygodne dla siebie tematy?

Pierwszy raz angażujesz się publicznie, 
bierzesz udział w proteście przeciwko reformie edukacji. 
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Wiesz, że to będzie trudny rozwód, będziecie się kłócić o ustalenie opieki nad dziećmi
i o podział majątku. Potrzebujesz adwokata, ale nikt z renomowanych kancelarii zajmują-
cych się rozwodami i prawem rodzinnym nie chce Cię reprezentować – wszyscy boją się, 
że polityk zemści się, że spotkają się z represjami, dyscyplinarkami. Kiedy politycy mogą 
bezkarnie nadużywać władzy w prywatnych celach, a prawnicy przestają być nieza-
leżni, każdy z nas może znaleźć się pod ścianą. 

Zarówno Ty, jak i kierowca BOR naruszyliście przepisy prawa drogowego. Prokuratura 
wszczyna postępowanie. Nie chce Cię reprezentować żaden adwokat, media milczą 
o sprawie, oprócz lokalnej gazety. Czy chciałbyś mieć teraz do czynienia z rządem, który 
w żelazny sposób przestrzega zasady niezawisłości sądów, czy z takim, który 
uważa, że „w ważnych sprawach trzeba w sądach zrobić porządek”, żeby orzekały 
po myśli polityków?

Chcesz rozwieść się z mężem, 
który jest wysoko postawionym politykiem. 

Niesiesz własnoręcznie wykonany transparent. Uważasz, że protestujesz w obronie demo-
kracji i standardów ochrony praw człowieka. Stoisz w tłumie wśród tysięcy osób. Podobno 
blisko Sejmu ktoś zaczął ze złości uderzać o barierki, jest zamieszanie, ale Ty stoisz daleko. 
Atmosfera gęstnieje. Nagle policjanci zatrzymują Ciebie i kilkadziesiąt innych osób 
za czynny udział w zbiegowisku. Na komisariacie policjanci nie dopuszczają Cię 
do kontaktu z adwokatem, każą podpisać protokół przesłuchania i oświadczyć, że nie 
będziesz wnosić zażalenia. Twoja rodzina nie wie, gdzie jesteś, Ty sam jesteś przerażony. 
Abstrakcja? Na pewno? 

Rzadko się decydujesz na większe zaangażowanie, 
ale uznałeś, że rząd przesadził i decydujesz się iść 
na marsz w obronie praw kobiet.

Jesteś kierowcą, zderzyłeś się z rządową kolumną samochodów.

protest!
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Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników (International Bar Association, IBA), 
wiodąca na świecie organizacja prawnicza działająca w 170 krajach, ruszyła z polską 
odsłoną kampanii informacyjnej – w prosty sposób, na wziętych z życia przykładach, 
tłumaczy, dlaczego praworządność ma znaczenie na co dzień, dla każdego: dla emeryta, 
studenta, przedsiębiorcy czy rodzica. I dlaczego warto pilnować, by nikt nie naruszał 
naszych wolności. To może się wydawać skomplikowane, ale sprawa jest prosta.

Przykłady można mnożyć. Na co komu praworządność? 
Praworządność jest po to, by każdy z nas – znajdując się 
w podobnej sytuacji, nie musiał bać się, że w starciu 
z państwem, urzędem czy politykiem jest skazany na porażkę. 

Wejście do lasu jest zabronione pod groźbą wysokiej kary. Mieszkasz niedaleko lasu i nie 
wyobrażasz sobie z niego nie korzystać, zwłaszcza że od kilku tygodni nie wychodzisz 
z domu nigdzie indziej. W dodatku Twoje dziecko potrzebuje świeżego powietrza. Mimo 
zakazu postanawiasz wychodzić z synem do lasu. Niestety, dostajesz mandat w wysokości 
kilkudziesięciu tysięcy złotych. Tłumaczysz się policjantowi, ale to nic nie daje. Czujesz się 
pokrzywdzony, bo okazuje się, że od tych kar można się odwołać tylko na drodze 
sądowej i jednocześnie masz nadzieję, że sąd, do którego trafisz, będzie niezależny 
od nacisków.

W czasie epidemii władza wprowadza surowe 
ograniczenia korzystania z niektórych 
praw i wolności, w tym wolności przemieszczania. 

Publikujesz nagrania w swoich mediach społecznościowych. Pewnego dnia szpital wypo-
wiada Ci umowę o pracę w związku z informowaniem społeczeństwa o brakach środków 
ochrony osobistej na oddziale, na którym pracujesz. Jak to, a gdzie wolność słowa? 
Przecież mówiłeś prawdę, a ludzie mają prawo to wiedzieć. Oczywiste wydaje Ci się pójście 
ze sprawą do mediów i do sądu pracy. Ale zaraz – do tego musiałbyś mieć gwarancję, 
że i media, i sąd są niezależne od kontroli polityków i nie staną od razu po ich stronie…

Jako pracownik służby zdrowia uważasz za swój obowiązek
 informowanie o przebiegu epidemii oraz 
o brakach w zaopatrzeniu placówek medycznych



Wolność słowa i zgromadzeń 
Kiedy chcemy się sprzeciwić jakiejś polityce władz, możemy pokojowo protestować, 
zrzeszać się w stowarzyszeniach i działać na rzecz spraw, które są dla nas ważne.

Praworządność to zbiór elementów. Razem tworzą fundament tego, jak powinno 
być zorganizowane nasze państwo. To jak budowla z klocków – jeśli wyjmiemy 
jeden, upada cała konstrukcja. Łatwo zobaczyć, kiedy system przestaje funkcjono-
wać, bo praworządność działa tylko wtedy, gdy nienaruszone są wszystkie jej filary: 

Kiedy wiemy, że praworządność działa lub nie działa?

Wolne media 
Media dostarczają nam informacji na istotne tematy. Dziennikarze nie obawiają się 
ujawniać informacji, które są ważne dla nas wszystkich, nawet gdy te informacje 
są niewygodne dla władzy. Media przedstawiają różne punkty widzenia.

Nieskorumpowani urzędnicy 
Nasze państwo działa przejrzyście, działają w nim mechanizmy, 
które ograniczają korupcję, nepotyzm, załatwianie spraw dzięki „koneksjom”.

Równość wobec prawa 
Jesteśmy równo traktowani, nikt nie jest dyskryminowany 
ze względu na wiek, rasę, wyznanie czy niepełnosprawność.

Niezawisłe sądy 
Sędziowie rozpatrują sprawy bez nacisków politycznych czy ze strony biznesu. 
Nie mamy wrażenia, że bardziej sprzyjają jednej ze stron rozstrzyganej sprawy. 

Wolne wybory 
Politycy, którym powierzamy rządzenie, są wybierani w wolnych, równych, 
powszechnych, tajnych i bezpośrednich wyborach.

Prawo do sprawiedliwego procesu 
Kiedy wchodzimy w spór z urzędem lub władzami, nie stoimy na z góry przegranej 
pozycji, a państwo działa na zasadach domniemania naszej dobrej wiary. Możemy się 
odwołać od wyroku sądu lub od decyzji organu administracji.

Niezależni prawnicy
Nasze prawo do uczciwego procesu jest szanowane, co oznacza, że mamy prawo do tego, 
żeby w sądzie reprezentował nas specjalista – adwokat czy radca prawny, a żaden obrońca, 
stając po stronie obywatela przeciwko aparatowi władzy, nie musi obawiać się represji. 
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Zadbaj o praworządność, a ona zadba o Ciebie.
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W praworządnym państwie politycy, którzy rządzą, są w swoich działaniach ograniczani przez prawo. 
Różne instytucje, w tym sądy, kontrolują ich działania. Istnieją standardy stanowienia nowego prawa. Państwo 
przestrzega też międzynarodowych zobowiązań, na które się zgodziło. 

A co się dzieje, gdy praworządność przestaje działać? 
Wówczas nikt z nas nie może być pewien, że zostanie potraktowany przez własne państwo sprawiedliwie i uczciwie, 
z poszanowaniem praw i wolności. A w wymiarze międzynarodowym – w pełni funkcjonująca praworządność, 
potwierdzona przez UE i inne podmioty międzynarodowe, ma kluczowe znaczenie dla inwestycji zagranicz-
nych i konkurencyjności kraju. Kto będzie inwestował w państwie, w którym majątek jest przedmiotem zmien-
nych i arbitralnych decyzji podejmowanych przez polityków? Jaki obcokrajowiec podda się wyrokowi sądu, 
którego niezawisłość można podważyć?

Praworządność, choć jest niewidoczna, a czasem trudna do zdefiniowania, jest niezbędna jak powietrze – 
często orientujemy się, ile znaczy dla każdego z nas, dopiero gdy nam jej zabraknie. To ona stwarza warunki, 
w których obywatele mogą czuć się bezpieczni i chronieni we własnym państwie, to ona buduje zaufanie między 
ludźmi i zaufanie do instytucji, to ona pozwala nam także – dzięki wspólnym zasadom między państwami – rozwijać 
relacje, handel i inwestycje międzynarodowe. Gdy jej nie ma, nikt nie może być niczego pewien. Praworządność 
to fundament naszego społeczeństwa. Tak jak nasze budynki, które zawaliłyby się bez odpowiednich funda-
mentów, tak praworządność działa tylko wtedy, gdy nienaruszone są wszystkie jej filary: wolność słowa 
i zgromadzeń, wolne media, wolne wybory, równość wobec prawa, niezawisłe sądy, prawo do sprawiedliwego 
procesu, niezależni prawnicy i nieskorumpowani urzędnicy. To wszystko bezpieczniki, które chronią nas, 
obywateli, przed ograniczaniem naszej wolności i nadużyciem wobec nas siły – przez państwo i władzę. Jeśli 
jeden z tych filarów znika, system się wali. Dlatego wszyscy powinniśmy pilnować, by nikt ich nie naruszał. To jak 
kupienie ubezpieczenia.

Co konkretnie oznacza naruszenie praworządności dla Ciebie i Twoich bliskich 
– jeśli jesteś studentem, emerytem, rodzicem czy też po prostu, świadomym obywatelem? 
Wejdź na www, przeczytaj ludzkie historie i zobacz, dlaczego dotyczy to także Ciebie: 
https://nacokomupraworzadnosc.pl

A co się dzieje, gdy któraś z zasad praworządności jest łamana? 
Gdy media przestają być niezależne, gdy tracimy wolność protestu, gdy sądy są kontrolowane 
przez polityków? Obejrzyj krótkie filmy na https://nacokomupraworzadnosc.pl/czym-jest-praworzadnosc/
i zobacz, jak łatwo państwo może się wtedy obrócić przeciwko nam.

JESTEŚ PRZEDSIĘBIORCĄ? JESTEŚ NA EMERYTURZE 
ALBO SIĘ DO NIEJ ZBLIŻASZ?

MASZ 20 KILKA LAT? JESTEŚ RODZICEM?CHCESZ MIEĆ PODSTAWOWE 
PRAWA OBYWATELSKIE?


