
Jesteś rodzicem?

Zadbaj o praworządność, a ona zadba o Ciebie. 

Czy o małe, czy o całkiem dorosłe dzieci, 
troszczymy się zwykle bardziej niż o siebie... 

Coraz rzadziej oglądasz telewizyjne wiadomości i zaglądasz na 
strony o polityce w gazetach, żeby się nie denerwować? O pań-
stwie masz ostatnio do powiedzenia głównie tyle, że nikt nie 
zarządził sensownie edukacją w czasie pandemii? Gdy kątem oka 
patrzysz na polityków i relacje z Warszawy, w codziennym biegu 
pomiędzy pracą, dbaniem o dom i służbą zdrowia, gdy wciąż nie 
możesz dostać się do lekarza, masz coraz częściej ochotę powie-
dzieć: „Dajcie mi święty spokój z publicznymi sprawami. Kłóćcie się 
sami, sami sobie dyskutujcie. Nikt normalny nie ma czasu, awantury 
o jakąś praworządność. Politycy są daleko, a życie jest 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 głosuje. Praworządność to nie 
kwestia poglądów politycznych. To podstawa naszego bezpie-
czeństwa – każdego z nas, bez względu na to, ile mamy lat, czy 
chodzimy do kościoła i gdzie mieszkamy. A przede wszystkim – 
to kwestia bezpieczeństwa naszych dzieci. 

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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Od lat masz swoją firmę, płacisz ZUS, a kiedy urodziłaś dziecko, nagle okazało się, 
że nie dostajesz zasiłku? Masz dziecko z rzadką chorobą i wiesz, że należy mu się 
refundowany lek, a szpital odmawia podania go? A może Twoja dorosła córka pro-
wadzi firmę i nagle kontrahent z zagranicy zniknął, nie płacąc jej faktur? W każdej 
z tych sytuacji chciałbyś bronić swoich praw, prawda? 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 w Polsce.

Stacja postanowiła, że w nowej ramówce będzie mniej czasu antenowego poświęcać 
sprawom politycznym i społecznym, a więcej rozrywce i sportowi. Biznes to biznes. Co się 
stanie, gdy rząd będzie miał nad mediami tak dużą władzę, że będzie w stanie wymu-
sić na nich milczenie w niewygodnych tematach? Jak możemy wtedy, jako rodzice, 
wpływać na polityków, którzy w Warszawie decydują o reformach, nie widząc zatłoczo-
nych korytarzy szkół i lekcji kończących się o 19:00?

Prywatny nadawca, komercyjna stacja telewizyjna, dostał 
w sądzie milionową karę za rzekomo stronnicze relacjonowanie 
protestów rodziców przeciwko zmianom w systemie edukacji.

Ślub wzięliście w Polsce. Macie dwójkę dzieci. Po kilku latach rozstaliście się, sąd przyznał 
Wam obojgu prawo do opieki nad dziećmi. Twój były mąż, Irlandczyk, nie chce wyrazić 
zgody na to, żeby dzieci pojechały na miesiąc wakacji za granicę z Tobą i Twoim nowym 
partnerem. Wnosisz sprawę do sądu opiekuńczego o wydanie zastępczej zgody na wyjazd 
dzieci za granicę. Były mąż wynajął znanego adwokata, który doradził mu, żeby powołał 
się na brak ochrony jego prawa do sprawiedliwego procesu ze względu na uzasadnione 
obawy wobec niezależności sądu, który ma rozpatrzyć sprawę. Co prawda słyszałaś coś 
w telewizji, że Unia Europejska przestrzega rząd przed naruszaniem praworządno-
ści… Ale nagle okazuje się, że przez to Ty możesz mieć problem z ustaleniem opieki 
nad dzieckiem? Jak to?! Dokładnie tak. Inne państwa UE nie muszą ufać naszym sądom, 
jeśli nasze państwo nie będzie szanować prawa polskiego i europejskiego…

Wyjechałaś do Irlandii, znalazłaś tam pracę, 
związałaś się z Irlandczykiem. 
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Wiesz, że ta terapia to dla Ciebie jedyna szansa na dziecko, sama jesteś też mamą chrzest-
ną malucha przyjaciółki, którego bez in vitro nie byłoby na świecie. Nie zgadzasz się z tym, 
żeby ktoś zabraniał tej metody! Ale nie możesz przeciwko temu protestować, bo rząd zaka-
zał brania udziału w zgromadzeniach pod groźbą surowych kar administracyjnych. 
Myślisz sobie: jak to, ktoś ma wtrącać się w życie prywatne ludzi i jeszcze zakazać prote-
stów? Odpowiedz sobie na pytanie: czy wyobrażasz sobie dziś w Polsce taką sytuację? 
Jeśli tak, to uważaj – to znak, że praworządność może być naruszana. 

Budynek należy do gminy. Mieszkańcy w ramach konsultacji obywatelskich zagłosowali, 
żeby powstało w nim przedszkole. Urząd był zobowiązany uwzględnić ten wybór. 
A jednak… Przeważyły koneksje i interes znajomego burmistrza. Brzmi znajomo? 
To przykład korupcji. A przyzwolenie na korupcję to jasny znak, że praworządność jest 
zagrożona.

Parlament po raz kolejny chce uchwalić ustawę 
ograniczającą dostęp do in vitro w Polsce. 

Potrzebujesz adwokata, ale nikt z renomowanych kancelarii zajmujących się rozwodami 
i prawem rodzinnym nie chce Cię reprezentować – wszyscy boją się, że polityk zemści się, 
ścigając ich represjami i dyscyplinarkami. Gdy politycy mogą nadużywać władzy 
w prywatnych celach, a prawnicy przestają być niezależni – w podobnej sytuacji, 
pod ścianą, może się znaleźć każdy z nas…

Chcesz rozwieść się z mężem, który jest wysoko postawionym 
politykiem. Wiesz, że to będzie trudny rozwód, będziecie się 
kłócić o ustalenie opieki nad dziećmi i o podział majątku.

Właściciel sieci hoteli, dzięki układom z burmistrzem, 
dostaje w użytkowanie pod hotel zabytkowy budynek z ogrodem.

IN VITRO
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Oboje macie dobre prace, polskiego uczyliście się jeszcze przed wyjazdem i kontynuujecie 
naukę w Polsce. Wasz syn jednak nie mówi jeszcze biegle po polsku i jest z tego powodu 
wyśmiewany i atakowany przez uczniów w szkole. Interweniujecie najpierw u wychowaw-
cy, a następnie u dyrektora. Kiedy to nie przynosi skutku, przenosicie syna do innej szkoły
 i składacie skargę do sądu w związku z dyskryminacją. Ale sąd ignoruje fakt, że wyzwiska 
odnosiły się do ukraińskiej narodowości syna i nie dostrzega w zaistniałej sytuacji zacho-
wania dyskryminującego. W praworządnym państwie ludzie są równi wobec prawa. 
Pewnego dnia może się okazać, że znajdziesz się w jakiejś szczególnie narażonej na 
nierówne traktowanie mniejszości. Dobrze mieć pewność, że w naszym kraju prawo 
chroni każdą osobę.

Przychodzisz pod sąd rejonowy w swojej miejscowości. Protestuje Was garstka, ale 
spotykacie się regularnie. Pewnego dnia widzisz, że plac przed sądem jest otoczony barier-
kami. Jak to? Ktoś może zabrać Ci wolność słowa, zabronić protestu, jak za komuny?

Jesteście młodym małżeństwem z Ukrainy, 
które niedawno przyjechało do Polski.

Martwisz się, już nawet nie o siebie, ale o dzieci. Wszyscy mówią o tej sprawie. Starosta nie 
zakwalifikował inwestycji jako mogącej potencjalnie znacząco oddziaływać na środowi-
sko, choć ustawa obligowała, żeby przeprowadził postępowanie w tej sprawie. Żadna 
tajemnica – starosta ma towarzyskie powiązania z podwykonawcą inwestycji. Obaj blokują 
w dodatku publikacje w lokalnych mediach, które boją się stracić reklamy od tej firmy… 
Masz prawo bronić się przed truciem, ale w praktyce – gdy naruszane są zasady prawo-
rządności, gdy pojawia się korupcja i brak wolnych mediów, nie masz szans…

Obok Twojego osiedla jest budowana ferma, która będzie 
zatruwać środowisko i wpływać uciążliwie na życie mieszkańców. 

Ważna jest dla Ciebie Konstytucja 
i bierzesz udział w protestach w obronie sądów.

KONSTYTUCJA
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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.

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. 

Rodzisz dziecko i czekasz, aż zostanie Ci wypłacony zasiłek macierzyński. Po jakimś czasie 
dostajesz pisma z ZUS-u z odmową wypłaty zasiłku oraz informacją, że nie przysługuje Ci 
prawo do odwołania się. Okazuje się, że jedyna możliwa forma reakcji to od razu proces 
sądowy z ZUS-em. Masz poczucie, że zostałaś niesłusznie potraktowana, a po drugiej 
stronie masz ogromny urząd z wielkim zespołem doświadczonych prawników, którzy 
doskonale wiedzą, jak wyłapać najdrobniejsze formalne uchybienia. Czy nie chciałabyś 
mieć pewności, że nawet w przypadku sprawy przeciwko urzędowi, masz prawo do 
sprawiedliwego procesu?

Od lat masz swoją firmę i zawsze 
terminowo płacisz składki ZUS. 



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?


