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Załącznik do wniosku – lista wybranych argumentów 

 

W uzasadnieniu podajemy jedynie najgłośniejsze sygnały, że partia PiS nie respektuje 

zasad oraz prawa ustanowionego Konstytucją. Są to między innymi afery, często na skalę 

międzynarodową, takie jak: 

• wykorzystywanie programu Pegasus do inwigilowania i szpiegowania obywateli 

oraz członków opozycji w czasie kampanii wyborczej – podejrzenie oszustwa 

wyborczego; 

• bezpodstawna reasumpcja głosowania nad tzw. Lex TVN, gdy partia PiS nie 

uzyskała spodziewanej większości; 

• ułaskawienie przez Prezydenta Andrzeja Dudę Mariusza Kamińskiego i trzech 

funkcjonariuszy CBA po tym, jak zostali skazani nieprawomocnym wyrokiem sądu 

rejonowego, podczas gdy lege artis mógł to zrobić dopiero po uprawomocnieniu się 

orzeczenia; 

• stosowanie polityki i narracji anty-unijnej bezpośrednio godzącej w członkostwo w 

Unii Europejskiej; 

• przeprowadzenie i wydanie ogromnej ilości pieniędzy na organizację kopertowych 

wyborów parlamentarnych, które ostatecznie się nie odbyły;  

• niedochowanie procedur przy uchwalaniu prawa w czasie pandemii COVID-19; 

• narażanie zdrowia i życia obywateli RP przez prowadzenie polityki 

antyszczepionkowej – ogromny wzrost liczby zakażeń i zgonów; 

• nielegalne decyzje o zakazie pracy dla sędziego Tuleji; 

• znacząca ingerencja w Polski wymiar sądownictwa; 

• unieważnienie kontraktu na Caracale na rzecz polsko – ukraińskiej produkcji, która 

nigdy nie powstała; 

• wyłudzanie pieniędzy z budżetu państwa – komisja smoleńska; 

• odcięcie od funduszy osób pokrzywdzonych (np. kobiet doznających przemocy, 

dziecięcy telefon zaufania); 

• zniszczenie wieloletniego dorobku i tradycji hodowli koni arabskich w Polsce; 

• afera Podkarpacka – śmierć świadka Dawida Kosteckiego; 

• zniszczenie WP przez odwołanie doświadczonych dowódców, praktycznie 

rozwiązanie jednej z najlepszych jednostek antyterrorystycznych czyli GROM-u; 

• finansowanie organizacji faszyzujących i osób sprzyjających władzy; 

• Polska Fundacja Narodowa; 
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• Głosowania w Sali Kolumnowej; 

• Nieprawidłowości w wydawaniu funduszy celowych. Np. Fundusz 

Sprawiedliwości; 

• Afera bilboardowa – kampania „Sprawiedliwe sądy”; 

• Nepotyzm - udokumentowane nagminne przypadki nepotyzmu wśród działaczy PIS 

i członków ich rodzin; 

• Konflikt prawny na arenie międzynarodowej, brak respektowania wyroków TSUE; 

• Reforma sądownictwa niezgodna z prawem międzynarodowym – Izba 

Dyscyplinarna; 

• Międzynarodowy konflikt dyplomatyczny i katastrofa ekologiczna – Turów; 

• Wypadek kolumny rządowej premier Szydło – manipulowanie danymi i zeznaniami 

świadków, w tym SOP, służb specjalnych i prokuratury; 

• Niedokończony blok energetyczny w Ostrołęce; 

• Farma trolli w Ministerstwie Sprawiedliwości; 

• „maile prawdy” ministra Dworczyka; 

• Wspieranie finansowe kampanii wyborczej Mateusza Morawieckiego przez firmy  

i organizacje państwowe; 

• Upolitycznienie mediów publicznych i dotacje budżetowe na działalność 

propagandową TVP; 

• Wprowadzenie stanu wyjątkowego w konflikcie białoruskim i zakaz dostępu 

dziennikarzom do strefy; 

• „Nowy Ład”  - bubel prawno – podatkowy. 
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