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DEMOKRATYCZNY WYBÓR POLAKÓW
Prawo i Sprawiedliwość jako pierwsze zdobyło samodzielną większość  
w polskim Sejmie, niższej izbie parlamentu

  Wybór obywateli był jednoznaczny. Prawo i Sprawiedliwość jest pierwszą w historii Polski partią, która w demokratycznych wyborach 
zdobyła większość w polskim Sejmie i ma niekwestionowany mandat do sprawowania władzy. Uzyskała 235 z 460 mandatów poselskich.  

  Prawo i Sprawiedliwość konsekwentnie wprowadza w życie reformy, które pod hasłem „dobrej zmiany” obiecało Polakom. To oni 
opowiedzieli się za przywróceniem niezależności mediów publicznych i pluralizmu w Trybunale Konstytucyjnym, reformą prokuratury  
i obniżeniem wieku emerytalnego, darmowymi lekami dla starszych osób i wielkim społecznym projektem wspierania rodzin „500 zł  
na dziecko”. 

  Zgodnie ze standardami Unii Europejskiej i Rady Europy Prawo i Sprawiedliwość w pełni respektuje prawa opozycji do 
współdecydowania o losach państwa. Przedstawiciele opozycyjnych ugrupowań zajmują 12 z 27 stanowisk przewodniczych i 55  
ze 112 stanowisk wiceprzewodniczących komisji sejmowych, w tym ważne stanowisko szefa Komisji Spraw Zagranicznych. Prezesem 
najważniejszej instytucji kontrolnej wobec rządu – Najwyższej Izby Kontroli – jest polityk opozycyjnej Platformy Obywatelskiej. 
Poprzednia większość wskazała także Rzecznika Praw Obywatelskich. Polacy mają nieskrępowane prawo wyrażania swoich opinii, czego 
dowodem są legalne manifestacje osób krytycznych wobec rządu.

Sejm, niższa izba polskiego parlamentu

Liczba mandatów zdobytych w kolejnych wyborach przez największe partie
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PRZYWRÓCENIE PLURALIZMU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

  Poprzednia większość sejmowa – na dwa tygodnie przed wyborami do nowego parlamentu, 8 października ubiegłego roku –  wymieniła jedną 
trzecią Trybunału Konstytucyjnego. Intencją było zmonopolizowanie tej instytucji. Wybrała pięciu nowych sędziów na miejsce członków Trybunału, 
których kadencja upływała dopiero po wyborze nowego Sejmu. Odebrał tę decyzję nowej większości parlamentarnej, dysponującej aktualnym 
demokratycznym mandatem. 

  Poprzednia większość sejmowa zapewniła sobie w ten sposób przewagę aż 14 na 15 sędziów Trybunału. Złamała podstawową zasadę 
pluralizmu sądów konstytucyjnych, wbrew zaleceniom Europejskiej Komisji na Rzecz Demokracji przez Prawo, zwanej Komisją Wenecką, która 
stwierdziła, że „partia rządząca nie powinna mieć możliwości obsadzenia wszystkich stanowisk sędziów wedle swojego wyboru”. Decyzję podjęto na 
mocy ustawy, która – jak stwierdził sam Trybunał – była częściowo sprzeczna z konstytucją. 

  Nowy parlament podjął działania naprawcze. 2 grudnia wybrał pięciu sędziów zamiast osób, które poprzedni parlament dwa miesiące wcześniej 
wyznaczył na mocy ustawy częściowo sprzecznej z konstytucją. Prawo i Sprawiedliwość przywróciło pluralizm w Trybunale, ale nie zapewniło sobie 
przewagi w tej instytucji. Zaledwie 5 z 15 obecnych członków Trybunału Konstytucyjnego to osoby wskazane przez nową parlamentarną 
większość. Jeden sędzia to kandydat partii, których nie ma już w parlamencie, wybrany m.in. głosami Prawa i Sprawiedliwości w 2007 roku.

Było (od 8 października 2015 roku):

Jest (od 2 grudnia 2015 roku):
sędzia wybrany przy poparciu  
większości posłów  
Platformy Obywatelskiej

sędzia wybrany przy poparciu  
większości posłów  
Prawa i Sprawiedliwości 

LEGENDA



STOP ŁAMANIU WOLNOŚCI MEDIÓW!

Prawo i Sprawiedliwość podejmuje działania, które mają przywrócić 
ład medialny w Polsce i zagwarantować niezależność dziennikarzy.

Prawo i Sprawiedliwość, zgodnie z zasadami wolności wypowiedzi i informacji 
wyrażonymi między innymi w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej, 
wprowadza reformy, które zapewnią demokratyczną kontrolę nad mediami 
publicznymi i ich pluralizm. Chce przeciwdziałać drastycznym przypadkom 
łamania wolności mediów i szykanom wobec dziennikarzy, które miały miejsce, 
gdy władzę sprawowała poprzednia koalicja rządowa: 

  W czerwcu 2010 roku – w dwa miesiące po katastrofie samolotu, w której 
zginął wywodzący się z przeciwnego obozu politycznego prezydent  Lech 
Kaczyński – pełniący obowiązki głowy państwa Bronisław Komorowski i 
ówczesna większość parlamentarna doprowadzili do rozwiązania pluralistycznej 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, odpowiedzialnej za ład medialny  
w Polsce. Efektem była wymiana władz publicznych mediów, a także odwołanie 
kilkudziesięciu znanych, niezależnych wobec władzy dziennikarzy. 

  W listopadzie 2012 roku pracę stracili szefowie i dziennikarze niezależnego, 
opiniotwórczego dziennika „Rzeczpospolita” i poczytnego tygodnika „Uważam 
Rze”, które poprzedni rząd przekazał w ręce zaprzyjaźnionego biznesmena. 
Dymisje były konsekwencją artykułu, który stawiał w wątpliwość rządowe 
ustalenia śledztwa w sprawie katastrofy samolotu z prezydentem. 

  Latem 2014 roku pół tysiąca pracowników publicznej Telewizji Polskiej 
zostało zwolnionych i zmuszonych do zatrudnienia się w zewnętrznej firmie  
na upokarzających warunkach. Wielu straciło pracę bezpowrotnie. 

  W czerwcu 2014 roku agenci służb specjalnych wdarli się do redakcji 
jednego z największych tygodników w Polsce „Wprost” i próbowali wydrzeć 
redaktorowi naczelnemu przenośny komputer z nagraniami kompromitującymi 
ówczesny rząd. Redakcja została przeszukana na wniosek ówczesnego ministra 
spraw wewnętrznych, który był jednym z bohaterów kompromitujących nagrań. 

  Ponad 80 dziennikarzy i prawników, którzy zajmowali się sprawą 
obciążających poprzedni rząd nagrań, znalazło się na podsłuchu. Służby specjalne 
wykorzystywały tajnych współpracowników, żeby inwigilować niezależne 
redakcje. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura.

18 czerwca 2014 roku. Agenci służb specjalnych wydzierają 
redaktorowi naczelnemu tygodnika „Wprost” komputer z 
obciążającymi ówczesny rząd nagraniami.



PRZYWRÓCENIE OBIEKTYWIZMU TELEWIZJI PUBLICZNEJ

Prawo i Sprawiedliwość reformuje Telewizję Polską, która jako instytucja publiczna jest zobowiązana 
obiektywnie prezentować różne opcje polityczne i różne punkty widzenia. Do tej pory rażąco faworyzowała 
polityków i partie, reprezentujące poglądy krytyczne wobec tych, które zdobyły poparcie Polaków w wyborach 
prezydenckich i parlamentarnych w 2015 roku. 

Dobitnie świadczy o tym czas antenowy poświęcony poszczególnym partiom i politykom na antenie publicznej 
telewizji informacyjnej TVP Info. Z zestawień, dokonanych przez samą telewizję, wynika na przykład, że w 
listopadzie 2015 roku na prezentowanie działalności i poglądów opozycyjnej partii Nowoczesna, która zdobyła w 
wyborach poparcie 7,6 proc. głosujących, TVP Info poświęciła ponad sześć razy więcej czasu niż na relacje dotyczące 
prezydenta Andrzeja Dudy, który zyskał poparcie prawie 51,6 proc. Polaków uczestniczących w wyborach.
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TELEWIZJA PRZED ZMIANAMI: CZAS ANTENOWY POŚWIĘCONY W TVP INFO WYBRANYM PARTIOM I POLITYKOM



OBYWATELE MAJĄ GŁOS

Czerwiec 2015 roku: 

zakaz prywatyzacji Lasów Państwowych i ograniczenie sprzedaży ziemi obcokrajowcom   

– 2 500 000 podpisów – do kosza! 

Marzec 2012 roku: 

utrzymanie krótszego wieku emerytalnego – 1 500 000 podpisów – do kosza! 

Listopad 2013 roku: 

zniesienie obowiązku szkolnego sześciolatków – 1 000 000 podpisów – do kosza!

Prawo i Sprawiedliwość przywraca Polakom prawo do decydowania o najważniejszych 
dla nich sprawach. Zniosło obowiązek posyłania do szkół sześciolatków, zgodnie  
z postulatem pod którym podpisał się prawie milion obywateli, a który odrzuciła 
poprzednia większość sejmowa. Dało rodzicom prawo wyboru, czy posyłać dzieci  
do szkół w wieku sześciu czy siedmiu lat. Chce wprowadzić zmiany, wedle których 
Sejm będzie miał obowiązek ogłaszać referenda, jeśli pod wnioskiem o ich zwołanie 
podpisze się ponad milion Polaków. Poprzednia większość parlamentarna odrzuciła 
wnioski o referenda obywatelskie, które poparło prawie pięć milionów obywateli:


