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1. Aleja Kultury  
PETYCJA OBYWATELI  

uczestników Porozumienia Inicjatyw Obywatelskich 

 

Świadomi zagrożenia dla zdrowia i życia obywateli, które niesie panująca 

epidemia, żądamy od władz paostwowych przesunięcia terminu wyborów 

prezydenckich co najmniej do jesieni. Gromadzone na potrzeby pięciuset tysięcy 

członków komisji wyborczych w całym kraju środki ochrony osobistej, trzeba 

natychmiast przekazad do dyspozycji szpitali, ratowników pogotowia, strażaków 

i  policji.  

W imieniu ofiar zarażonych wirusem w toku przygotowao i procedur 

wyborczych, także związanych z już przeprowadzonymi wyborami 

uzupełniającymi, będziemy dochodzili odpowiedzialności karnej i konstytucyjnej 

wobec decydentów. 

Apelujemy do wszystkich organizacji obywatelskich o powstrzymanie się od 

delegowania przedstawicieli do komisji wyborczych z uwagi na troskę o ich 

zdrowie. Musimy tak postąpid, niezależnie od decyzji o udziale w wyborach, jaką 

podejmą politycy. 

Apelujemy do obywateli o podejmowanie wspólnych działao, od poziomu 

sublokalnego i lokalnego, aby nikt nie pozostał bez potrzebnej pomocy. 

Domagamy się pełnej i rzetelnej informacji o stanie i przygotowaniu lokalnych 

placówek służby zdrowia do walki z epidemią oraz informacji o ilości osób 

zakażonych i zmarłych w poszczególnych miejscowościach (odnotowujemy 

przypadki zakazu podawania informacji wprowadzane przez wojewodów). 

Oczekujemy ścisłej współpracy działaczy samorządowych z obywatelami 

w każdej gminie i powiecie w egzekwowaniu pełnej i prawdziwej informacji od 

urzędników i podawanie ich do publicznej wiadomości. 

 

      Warszawa 25.03.2020 

PS. Solidaryzujemy się z akcją Obywateli RP, z dnia 26 marca br, traktując ją jako 
wyraz obywatelskiej odpowiedzialności w sytuacji, która wymaga od nas 
zdecydowanej reakcji. 
Wszelkie środki represyjne - jeśli władza zdecydowałaby się je podjąd wobec 
uczestników pikiety pod Sejmem - będziemy uważad za kontynuację przez 
rządzących cynicznej polityki realizacji interesów obozu władzy pod pretekstem 
ochrony ładu publicznego. 

2. Forum Chrześcijaosko-
Demokratyczne 

3. Forum Długiego Stołu 

4. Forum Dyskusyjne 
"Prosto z Mostu" 

5. Fundacja DOM 

6. KOD Małopolska 

7. KOD Mazowsze 

8. KOD Podhale 

9. KOD Warszawa Wawer 

10. Konwersatorium im. 
AFM 

11. My Obywatele Unii 
Europejskiej 

12. Obserwatorium 
Wyborcze 

13. Obywatele RP 

14. Obywatelski Ruch 
Demokratyczny 

15. Ostrowski Spacer 
Protestacyjny "Łaocuch 
Światła" 

16. Porozumienie 
Młodzieży 
Demokratycznej 

17. Ruch Pedagogów 
Społecznie 
Zaangażowanych 

18. Stowarzyszenie DON 

19. Stowarzyszenie Homo 
Viator 

20. Stowarzyszenie 
Komitety Obywatelskie 

21. Stowarzyszenie 
Europejska Demokracja 
– Nadzieja i Otwartośd 
(SEDNO) 

22. Stowarzyszenie 
"TARCZA" 

23. Think-tank Sekcja 
Programowa 

 

 


