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STANOWISKO POROZUMIENIA INICJATYW OBYWATELSKICH 

WOBEC KOLEJNYCH DECYZJI RZĄDU 
 

Z rosnącym zaniepokojeniem obserwujemy rozwój sytuacji związanej z epidemią 
COVID-19 i kolejne decyzje władz, które wprowadzają elementy stanu 
nadzwyczajnego, unikając jednocześnie jego oficjalnego ogłoszenia. Nasz niepokój 
narasta w obliczu nieporadności wprowadzanych środków i przerzucania ich ciężaru 
na obywateli, w tym szczególnie na przedsiębiorców, służby medyczne, zaopatrzenie 
i organizacje pozarządowe. Decyzje podejmowane przez rząd są krytycznie oceniane 
nawet przez jego zaplecze polityczne. W świetle tych ocen zauważamy, że: 
 

1. Rozwiązania zaproponowane w ramach „tarczy antykryzysowej” są głęboko 
niewystarczające. Rząd i Sejm nie wziął pod uwagę opinii ekspertów i ludzi 
nauki, wyrażonych także w poprawkach zgłoszonych przez Senat. Jest 
oczywiste, że takie działania związane są z brakiem realnych możliwości 
budżetowych. Spowodowała to polityka rozdawnicza, w tym także szczodre 
i niczym nieuzasadnione nagradzanie samych siebie oraz zapewnianie 
częstych i wysokich odpraw funkcjonariuszom i sympatykom zjednoczonej 
prawicy zatrudnianych w spółkach skarbu paostwa. Na przestrzeni ostatnich 
lat poważne kwoty są wydatkowane na wspomaganie instytucji kościelnych, 
w tym imperium Tadeusz Rydzyka, a także telewizji publicznej – będącej 
ośrodkiem nachalnej propagandy władz. Pochłonęło to ogromne środki 
finansowe, które mogłyby byd wykorzystane dziś na ratowanie gospodarki 
i obniżanie kosztów społecznych trwającego kryzysu.  

2. Rząd i Sejm, zamiast zajmowad się opracowaniem programu, który ułatwiłby 
obywatelom życie w czasie i po pandemii, zajmują się głównie 
przekonywaniem nas o możliwości przeprowadzenia wyborów w ich 
majowym, konstytucyjnym terminie. Jeżeli tak by się stało uważamy, że 
kandydaci prodemokratyczni powinni się z nich wycofad, 
a prodemokratycznie zorientowana częśd społeczeostwa zbojkotowad je. 
Nie możemy bowiem ich legitymizowad naszą aktywnością wyborczą 
i obecnością na listach wyborczych, niosącymi za sobą groźbę zwiększenia 
liczby zakażonych, ofiar śmiertelnych i zapaści, a może rozpadu systemu 
opieki zdrowotnej w całym kraju. 

3. Wyrażamy nasze pełne poparcie dla odważnego stanowiska tych 
prezydentów miast, burmistrzów, wójtów i starostów, którzy otwarcie 
informują o poważnych problemach i braku możliwości organizowania 
wyborów w czasie epidemii. Uzasadniają to swoją troską i obawą o zdrowie 
i życie mieszkaoców. W tym kontekście za niedopuszczalne uważamy próby 
zastraszania ich groźbami wprowadzenia zarządów komisarycznych, 
podejmowane także przez wicemarszałka Sejmu RP. Jednocześnie 
apelujemy do pozostałych samorządów, żeby solidarnie odmówiły 
współpracy przy realizacji tych szaleoczych planów i kierowały się przede 
wszystkim naszym dobrem i bezpieczeostwem, bo to my, Obywatele 
powierzyliśmy Wam te stanowiska i płynącą z nich odpowiedzialnośd. 

2. Federacja Inicjatyw 
Oświatowych 

3. Forum Chrześcijaosko-
Demokratyczne 

4. Forum Długiego Stołu 

5. Forum Dyskusyjne 
"Prosto z Mostu" 

6. Fundacja DOM 

7. Fundacja My 
Obywatele UE 

8. KOD Mazowsze 

9. KOD Podhale 

10. KOD Warszawa Wawer 

11. Konwersatorium im. 
A.F. Modrzewskiego 

12. Obywatele RP 

13. Obywatelski Ruch 
Demokratyczny 

14. Ostrowski Spacer 
Protestacyjny "Łaocuch 
Światła" 

15. Polska Dialogu, Zgody 
i Przyzwoitości 

16. Porozumienie 
Młodzieży 
Demokratycznej 

17. Ruch Pedagogów 
Społecznie 
Zaangażowanych 

18. Stowarzyszenie DON 

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

20. Stowarzyszenie Homo 
Viator 

21. Stowarzyszenie 
Komitety Obywatelskie 

22. Stowarzyszenie 
Obserwatorium 
Wyborcze 

23. Stowarzyszenie 
"TARCZA" 

24. Think-tank Sekcja 
Programowa 

 
 


