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OŚWIADCZENIE 

 

Drogie Wyborczynie i Drodzy Wyborcy, 

 

przez media przetacza się dyskusja o dzisiejszym głosowaniu w sprawie zmiany w porządku 
obrad Sejmu. Głosowanie numer 23, o którym mowa, nie było ujęte w harmonogramie dzisiejszego 
posiedzenia. Zgodnie z prawem, ale niezgodnie z podstawowymi standardami parlamentaryzmu, 
pani Marszałkini Elżbieta Witek skorzystała ze swoich prerogatyw i przeprowadziła je w ciągu kilku 
sekund od jego ogłoszenia. 

W tym czasie wraz z grupą innych posłanek i posłów stałam obok mównicy sejmowej, zapisując 
się u pracownika Służby Porządkowej Sejmu do zabrania głosu w dyskusji dotyczącej niszczącego 
polskie sądownictwo poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów 
powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym. Uważałam, że głos opozycji w tej dyskusji musi 
stanowczo wybrzmieć, nie tylko na ulicy, tak jak to miało miejsce wczoraj, ale również z sejmowej 
mównicy. Proszę zauważyć, że zgodnie z regulaminem Sejmu na takie zgłoszenie parlamentarzyści 
mają kilka, kilkanaście minut. W przeciwnym wypadku nie będziemy mieli możliwości zabrania głosu. 

W trakcie głosowania byłam zatem na Sali Posiedzeń, jednakże ze względu na krótki czas 
pomiędzy ogłoszeniem, a przeprowadzeniem glosowania, nie miałam fizycznej możliwości podejścia 
do maszynki do głosowania, włożenia do niej swojej karty i zagłosowania, nad czym bardzo ubolewam. 

Na swojej stronie na portalu Facebook umieszczę video prezentujące ten fragment posiedzenia 
Sejmu. Widać na nim w jakim tempie głosowanie było przeprowadzone i gdzie zastała mnie informacja 
o jego przeprowadzaniu. 

Stanowczo sprzeciwiam się demolowaniu polskiego sądownictwa i nigdy nie podniosę ręki 
za zmianami, które pozostają nie tylko w sprzeczności z Konstytucją czy z prawem europejskim, 
ale ze wszelkimi standardami demokratycznego państwa prawa. Taka jak od wielu lat stoję na ulicy 
w obronie demokracji, sądownictwa, praw kobiet i wolności człowieka, tak i w Parlamencie będę 
kontynuować swój bój o praworządność. 
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