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BIULETYN KOMITETU OBRONY DEMOKRACJI

WYDANIE

SPECJALNE

KAMPANIA
Zwracam się do Pana Prezydenta, aby ten dialog 
zainicjował, aby był właśnie tym arbitrem na sce-
nie politycznej, aby nie opowiadał się po żadnej ze 
stron sporu, ale aby prowadził do porozumienia.
/Andrzej Duda do Prezydenta Bronisława Komorowskiego o 
ustawie górniczej, styczeń 2015/

PREZYDENTURA
Rozwiązania prawne muszą być przyjęte tam, gdzie 
cały spór się zaczął, powinno to zostać naprawione 
w polskim Sejmie i Senacie.

/Prezydent Andrzej Duda zapytany czy podejmie się włącze-
nia w rozstrzygnięcie sporu o TK; maj 2016/

KAMPANIA
Zwracam się do Pana Prezydenta, aby tej ustawy re-
alizowanej w szybkim trybie, ścieżką bez konsultacji 
społecznych, bez szukania jakiegokolwiek porozu-
mienia do tej pory, aby tej ustawy nie podpisywał.
/Andrzej Duda do Prezydenta Bronisława Komorowskiego  
o ustawie górniczej, styczeń 2015/

PREZYDENTURA
Praca Sejmu nad listopadową ustawą o Trybunale 
Konstytucyjnym trwała jeden tydzień.  W tym cza-
sie nie wprowadzono do niej żadnych poprawek. 
W nocy z 19 na 20 listopada Senat przyjął ustawę. 
Prezydent Andrzej Duda podpisał ją rankiem, ko-
lejnego dnia.

KAMPANIA
[...] zawsze tylko podpisywał te ustawy, które przy-
niesiono mu z Sejmu, które przeprowadzał rząd Do-
nalda Tuska […] To jest rola prezydenta? Prezydent 
notariusz rządu? Ja takiej prezydenturze mówię nie!
/Andrzej Duda o Prezydencie Bronisławie Komorowskim/

PREZYDENTURA
Prezydent Duda zawetował dotąd cztery ustawy 
– wszystkie uchwalone przez Sejm poprzedniej 
kadencji. Spośród ustaw uchwalonych przez Par-
lament obecnej kadencji do końca lipca podpisał 
wszystkie 129. 

KAMPANIA
Jesteśmy jednym narodem,  
w jednym kraju. […] Nasza fla-
ga powiewa zawsze tam, gdzie 
jesteśmy wspólnie. My dzisiaj tą 
wspólnotę musimy odbudować.
/Andrzej Duda w spocie wyborczym, 
maj 2015/

PREZYDENTURA
Czas najwyższy, abyśmy po-
wiedzieli, że tu, w Polsce, to my 
jesteśmy ludźmi pierwszej kate-
gorii. My!

/Wystąpienie Prezydenta Andrzeja 
Dudy w Otwocku; marzec 2016/

PREZYDENTURA 
Z PERSPEKTYWY KAMPANII

I W ŚWIETLE RZECZYWISTOŚCI

KAMPANIA
Polacy potrzebują właśnie roli arbitra. Odpowiedzialnej, spo-
kojnej, z otwarciem, z zaproszeniem do Pałacu Prezydenc-
kiego, z powiedzeniem "Proszę państwa, przyjdźcie, ja także 
wezmę na siebie współodpowiedzialność za rozwiązanie tego 
sporu”. Bo taka jest rola Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

/Andrzej Duda podczas protestów górników; styczeń 2015/

PREZYDENTURA
Prezydent Andrzej Duda nie odpowie-
dział na prośby, by podczas strajku  
w Centrum Zdrowia Dziecka pojawił się 
w szpitalu i przyspieszył zakończenie 
sporu.
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KAMPANIA
A jak PDT wraca z Wrocławia na weekend 
do Sopotu? 8h w pociągu? 6h autem? Czy 
może rządowy samolot 1h (już bez kamer)?
/Andrzej Duda o Donaldzie Tusku na Twitterze; 
maj 2015/

KAMPANIA
Kompetencje Trybunału powinny być rozszerzone, 
aby Trybunał mógł interweniować w takich spra-
wach, kiedy Konstytucja jest naruszana w działaniu 
organów administracji publicznej, w działaniu po-
między organami. 
/Andrzej Duda o Trybunale Konstytucyjnym; maj 2015/

PREZYDENTURA
Prezydent Andrzej Duda podpisał już trzy ustawy 
dotyczące TK, ostatnią 30 lipca 2016. Paraliżuje 
ona Trybunał Konstytucyjny, burzy zasadę trójpo-
działu władzy i otwiera drogę do nieskrępowanej 
Konstytucją dyktatury jednej partii.

KONST Y TUCJA

KAMPANIA
Jeżeli Polacy wybiorą mnie na urząd Prezydenta 
RP przy moim urzędzie zostanie powołana Naro-
dowa Rada Rozwoju. Wejdą w jej skład eksperci.
[...] Będziemy wypracowywali projekty ustaw.
/Wystąpienie na Konwencji Prawa i Sprawiedliwości; 
luty 2015/

PREZYDENTURA
Nie wydaje się, by aktywność Rady była bardzo 
duża, a w szczególności, żeby to, co robi, miało 
duży wpływ na podejmowane później decyzje.

/Prof. Witold Orłowski, członek Rady Rozwoju i główny 
ekonomista PwC; maj 2016/

KAMPANIA
Wystarczy podwyższyć kwotę wolną do ośmiu tysięcy 
[…] I to trzeba zrobić i ja deklaruję, że to będzie zro-
bione. [...] Ustąpię z urzędu, jeśli nie złożę projektów 
dotyczących wieku emerytalnego i kwoty wolnej.
/Andrzej Duda kilkukrotnie w kampanii wyborczej/

PREZYDENTURA
Projekty trafiły do Sejmu pod koniec listopada 
ubiegłego roku, jednak utkwiły w sejmie, który 
przeprowadził dotąd jedynie ich pierwsze czy-
tania. Sejmowe propozycje zmian odbiegają też 
znacznie od obietnic prezydenckich.

PREZYDENTURA
Newsweek obliczył, że podczas 7 miesięcy prezydentury 
Andrzej Duda pokonał trasę Warszawa – Kraków rządowym 
Embraerem 23 razy. Często z błahych powodów jak zawody 
narciarskie czy wizyta w sanktuarium w Ludźmierzu. Łącz-
ny koszt tych podróży szacuje się na ok. 730 tys. zł.

NARUSZENIA
PRZYSIĘGA PREZYDENCKA (art. 130) 

Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierno-
ści postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie 
godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Pań-
stwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą 
dla mnie zawsze najwyższym nakazem.

Art. 126 
2. Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem 
Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa 
państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego te-
rytorium. 
3. Prezydent Rzeczypospolitej wykonuje swoje zadania w za-
kresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach.

Art. 173 
Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od in-
nych władz.

Art. 195.
1. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w sprawowaniu 
swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji.

Art. 190
5. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego zapadają więk-
szością głosów.

Prezydent podpisał szereg ustaw, które były niezgod-
ne z Konstytucją, z czego – jako doktor prawa – powinien 
zdawać sobie sprawę. Niektóre z tych ustaw – jak grud-
niowa ustawa o TK, już zostały formalnie uznane za nie-
konstytucyjne. Także inne działania prezydenta prowa-
dziły do „falandyzacji” prawa, jak choćby ułaskawienie 
nieskazanych prawomocnym wyrokiem kolegów z partii. 

Prezydent wstrzymując się z odebraniem przysięgi od 
prawidłowo wybranych sędziów i odbierając ją od innych 
przekroczył swoje uprawnienia ingerując w funkcjono-
wanie niezawisłego w świetle Konstytucji Trybunału. 

W grudniu 2015 r. podpisał ustawę, która wprowa-
dzała w TK obowiązek głosowania większością 2/3 gło-
sów. Ten zapis jest nieuprawnioną nadinterpretacją usta-
wy zasadniczej. W Konstytucji bowiem jasno określona 
jest zwykła, a nie kwalifikowana większość.
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