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Petycja w sprawie niewolnych wyborów
do Parlamentu Europejskiego w Polsce
Sygnatariuszami petycji są kandydaci i wyborcy w polskich wyborach do Parlamentu Europejskiego
przeprowadzonych 26 maja 2019 r. Proces wyborczy był obarczony następującymi wadami.
1. Podczas trzyletniego okresu poprzedzającego dzień wyborów, polskie media państwowe prowadziły
propagandę polityczną na wielką skalę na rzecz rządzącej partii Prawo i Sprawiedliwość (PiS) i
dyskryminowały inne siły polityczne; działania te kosztowały budżet państwa około 600 milionów
euro;
2. W tym samym okresie wydatki reklamowe spółek skarbu państwa miały charakter dyskryminacyjny na
wielką skalę: bez wyraźnego powodu spółki te kupowały dużo więcej reklam w mediach
popierających partię u władzy niż w innych mediach.
3. Oprotestowanie ważności wyborów przed sądami krajowymi na podstawie dwóch powyższych
punktów było niemożliwe, co wynika z następujących okoliczności:
3.1 protesty takie są ustawowo uznawane za niedopuszczalne (art. 82 § 1 kodeksu wyborczego);
3.2 rozstrzygnięcie w sprawie ważności wyborów zostało podjęte przez sędziów Sądu
Najwyższego powołanych przez władze polityczne z naruszeniem polskiej konstytucji,
sędziowie ci nie dają gwarancji niezależności, które można uznać za dostateczne zgodnie z
prawem Unii Europejskiej.
Każda z tych trzech wad jest skutkiem działań polskich władz i stanowi naruszenie zasady wolnych
wyborów zapisanej w art. 1 ust. 3 aktu z 1976 r.1
Te wady procesu wyborczego są efektem kompleksowych działań zmierzających do likwidacji demokracji
w Polsce. Warto odnotować, że zakup 14 gazet regionalnych oraz ponad 100 lokalnych gazet i
informacyjnych portali internetowych przez państwo polskie jest obecnie w toku i istnieje realne
zagrożenie, że media te zostaną przyłączone do państwowej machiny propagandowej. Projekt ustawy
dotyczący podatku od reklamy jest obecnie przedmiotem dyskusji w polskim rządzie. Podatek ten, jeśli
zostanie wprowadzony, prawdopodobnie pogorszy sytuację finansową mediów prywatnych i tym samym
zwiększy możliwości mediów państwowych w zakresie propagandy politycznej.
Uzasadniona jest obawa, że w przyszłości zarówno wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce, jak i
wybory do władz polskich będą coraz mniej wolne, aż w końcu w Polsce w pełni uformuje się dyktatura.
Niektóre inne państwa członkowskie podążają tą samą drogą. Parlament Europejski musi podjąć
zdecydowane działania, aby temu zapobiec, i zachęcić Komisję Europejską do podjęcia podobnych działań.
Ponadto omawiane tu naruszenia zasady wolnych wyborów rzucają cień na legitymację demokratyczną
Parlamentu. Również z tej przyczyny Parlament musi podjąć zdecydowane działania.

O co wnosimy
Sygnatariusze petycji wnoszą o to, by Parlament raczył podjąć następujące działania:
a. by poprosił polski rząd o zajęcie stanowiska w sprawie niniejszej petycji;
b. by poprosił Komisję Europejską o zbadanie propagandy i dyskryminacji politycznej ze strony
polskich mediów państwowych (punkt 1 powyżej) oraz dyskryminacyjnych wydatków na reklamę
ze strony polskich spółek skarbu państwa (punkt 2 powyżej);
1

Act concerning the election of the Members of the European Parliament by direct universal suffrage of 20 September 1976
(as amended), available here: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:01976X1008(01)-20020923
Przekład polski: Akt dotyczący wyborów członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich
http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/dokumenty/wybory_pe.pdf

c. by zwrócił się do Komisji Europejskiej o przeprowadzenie działań na podstawie art. 258 TFUE, tj.
o wydanie uzasadnionej opinii na temat problemów opisanych w niniejszej petycji, a następnie, o
ile będzie to konieczne, o wniesienie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej tak,
aby problemy te zostały rozwiązane jak najszybciej, a w każdym razie na czas przed kolejnymi
wyborami do Parlamentu Europejskiego.
Sygnatariusze petycji są obywatelami Unii Europejskiej i figurowali w spisie wyborców w wyborach z 26
maja w Polsce.
Sygnatariusze przyjmują za swoje uzasadnienie petycji, które Marcin Skubiszewski (ul. Czeska 7 m. 8, 03902 Warszawa, Polska, tel. +48 883 188 969, mm@skubi.net) przedstawi w oddzielnym dokumencie, i
wyznaczają Marcina Skubiszewskiego na swojego przedstawiciela.
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