
NOWE PRZEPISY

W TWOIM ŻYCIU



Ustawy wprowadzane przez obecny rząd często łamią nasze oby-

watelskie prawa i wolności. Być może nie do końca rozumiemy,  

w jaki sposób przepisy te wpływają na nasze życie, ale możemy 

się o tym przekonać w najmniej oczekiwanym momencie...

USTaWY O TRYbUNalE KONSTYTUCYjNYM
Trybunał Konstytucyjny pilnuje, aby ustawy, czyli prawo uchwala-

ne przez Parlament, były zgodne najważniejszą ustawą – Konsty-

tucją. Aby nie naruszały Twoich wolności. 

Ustawy PiS, dotyczące Trybunału  Konstytucyjnego, zmierzają 

do sparaliżowania działalności tej ważnej instytucji pilnującej na-

szych obywatelskich praw. Tak utrudniają jego pracę, że – gdyby  

tymi ustawami kierowali się sędziowie – Trybunał nie mógłby wy-

dawać wyroków. Umożliwiłoby to uchwalanie prawa, łamiącego 

Konstytucję,  wolności i godność obywateli Polski. 

Trybunał Konstytucyjny w dniu 9 marca 2016 r. uznał pierwszą z PiS- 

owskich ustaw za niezgodną z Konstytucją. Rząd do dzisiaj, po upły-

wie ponad 4 miesięcy, nie opublikował tego wyroku Trybunału – mimo 

że był zobowiązany uczynić to niezwłocznie – łamiąc Konstytucję. 

USTaWa INWIgIlaCYjNa
Ustawa, która mocno narusza Twoje prawa i wolności. Daje Policji 

i tajnym służbom bardzo szerokie uprawnienia do śledzenia oby-

wateli, to znaczy do stosowania podsłuchów telefonicznych, do 

pobierania billingów, do identyfikowania i lokalizowania telefonów 

komórkowych. Łamie przez to Twoje prawo tajemnicy korespon-

dencji i Twoje prawo do prywatności. 

Ustawa zezwala na takie czynności, nie zobowiązując ani służb, ani 

Policji do uzyskania zgody niezawisłych sądów. Pozwala to na in-

wigilowanie osób, które są niewygodne, a nie – podejrzane.



USTaWa aNTYTERRORYSTYCZNa
Ustawa, która jeszcze mocniej narusza Twoje prawa obywatelskie. 

Daje Policji, wbrew Konstytucji i obowiązującym Kodeksom (Kar-

nemu i Postępowania Karnego) jeszcze większe niż ustawa inwi-

gilacyjna, możliwości śledzenia obywateli. Dopuszcza możliwość 

zatrzymania każdego z nas na 14 dni, nawet bez wystarczających 

dowodów. Dopuszcza wydanie zakazu zgromadzeń publicznych 

czyli spotkań, marszy i demonstracji. Umożliwia natychmiastową 

deportację osób z zagranicznym paszportem, nawet bez wyraźne-

go uzasadnienia. Nie ma w tej ustawie przepisów, umożliwiających 

nadzór niezawisłych sądów nad czynnościami Policji i tajnych służb. 

USTaWa O PROKURaTURZE
To prawo, które podporządkowuje – niezależną do tej pory – Pro-

kuraturę politykom. Umożliwia przełożonym, przede wszystkim 

Prokuratorowi Generalnemu i jednocześnie Ministrowi Sprawiedli-

wości, wtrącanie się w czynności podejmowane przez prokuratora 

prowadzącego sprawę. Decyzje szeregowego prokuratora mogą 

być zmienione przez szefa na każdym etapie prowadzonego śledz-

twa. Narusza to konstytucyjną zasadę Twojego zaufania do prawa. 

Ustawa umożliwia podanie do wiadomości publicznej (na przykład 

w mediach) materiałów śledztwa, na każdym jego etapie. Łamie 

to tajemnicę śledztwa. Umożliwia też skompromitowanie każdej 

osoby, przez ujawnienie niesprawdzonych zarzutów wobec niej, 

przed ich weryfikacją przez niezawisły Sąd. 

USTaWa O ZIEMI
Prawo, które reguluje kupno i sprzedaż nieruchomości rolnych. 

Szczegółowe przepisy tej ustawy głęboko naruszają Twoje prawa 

obywatelskie. Wykluczają kupno gruntu rolnego przez osobę, któ-



ra nie jest rolnikiem indywidualnym. W wielu punktach naruszają 

prawo dziedziczenia, ingerują w związki rodzinne. 

Szczegółowe przepisy ustawy zmuszają właściciela do osobiste-

go uprawiania kupionej ziemi rolnej przez 5 lat, naruszając Twoją  

wolność wyboru miejsca pobytu i zamieszkania. Przydzielają bar-

dzo szerokie uprawnienia państwowej Agencji Nieruchomości 

Rolnych, która będzie podejmować niekontrolowane przez nikogo 

decyzje dotyczące zgody (lub nie) na sprzedaż i kupno każdej nie-

ruchomości rolnej. 

Więcej informacji:

Biuro Kod Śląskie, ul. Staromiejska 6/10e, 40-013 Katowice

tel. 729055226

www.kodslaskie.pl

slaskie@ruchkod.pl

www.ruchkod.pl

www.przegladdemokratyczny.pl


