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Oświadczenie skierowane do marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego
Szanowny Panie Marszałku!
13 października na czterdziestym ósmym posiedzeniu Sejmu nie dopuścił Pan do przedstawienia wniosku
formalnego przez posła Sławomira Nitrasa, a później, skutecznie wykorzystując decydującą siłę własnego
głosu, doprowadził Pan do ukarania tegoż posła karą obniżenia o 1/2 uposażenia na okres 3 miesięcy.
To skandaliczny i niestety nie pierwszy przykład woluntarystycznego traktowania przez Pana Marszałka
prawa i stawiania siebie w roli jego swobodnego interpretatora. Z oczywistych względów nie był Pan
w stanie stwierdzić przed wysłuchaniem wypowiedzi posła Nitrasa, czy niewygłoszona jeszcze wypowiedź
spełnia kryteria wniosku formalnego, czy ich nie spełnia. Zatem jeśli ktoś nie dopełnił formalności, to
właśnie Pan.
Jednak to nie błąd w prowadzeniu obrad Sejmu jest w tym przypadku najbardziej niepokojący, ale
skuteczne doprowadzenie do ukarania posła za domaganie się prawa do głosu, które każdemu posłowi
gwarantuje Regulamin Sejmu. To niedopuszczalne, by marszałek Sejmu, którego najważniejszym zadaniem
jest stanie na straży praw i godności Sejmu, wykorzystywał swoją pozycję do zamykania ust posłom,
a później jeszcze wykorzystywał Regulamin Sejmu do nękania tychże posłów dotkliwymi karami
finansowymi. Protestujemy przeciwko takim praktykom, jako że parlament jest ostatnim miejscem,
w którym można tolerować ograniczenie wolności słowa będącej podstawą demokracji parlamentarnej. Rolą
marszałka jest sprawne przewodniczenie obradom, a nie wykorzystywanie swoich uprawnień w celu
ograniczenia swobody wypowiedzi.
W roku 2017 minęło 200 lat od niesławnego Sejmu Niemego. Nie zgadzamy się, by był to wzorzec, ku
któremu dąży polska demokracja, dlatego oczekujemy, że zrewiduje Pan decyzję o ukaraniu posła
Sławomira Nitrasa i w przyszłości udowodni, że potrafi Pan kierować obradami Sejmu zgodnie z prawem
i niezbywalnymi zasadami demokracji.
Grażyna Sztark
Maciej Grubski
Tomasz Grodzki
Barbara Zdrojewska
Jerzy Fedorowicz
Barbara Borys-Damięcka
Andrzej Kobiak
Waldemar Sługocki
Wiesław Kilian
Jerzy Wcisła
Jadwiga Rotnicka
Mieczysław Augustyn
Piotr Wach
Piotr Zientarski
Piotr Florek

