Warszawa, dn. 24 lipca 2017

Szanowny Panie Prezydencie!
W imieniu Stowarzyszenia KoLiber pragnę pogratulować roztropnej
i odważnej decyzji, by zawetować przyjęte w pośpiechu przez Parlament projekty
ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym. Cieszę się, że wsłuchał
się Pan w głos licznych środowisk, które popierając ideę gruntownej reformy wymiaru
sprawiedliwości

zgłaszały

jednocześnie

merytoryczne

zastrzeżenia

do

zmian

proponowanych przez obóz rządzący. Słuchając dzisiaj Pana wystąpienia doceniłem
fakt, że jego przesłanie niemal w stu procentach pokrywa się z treścią naszego apelu
z poprzedniego tygodnia. Uważam, że bardzo trafnie zdiagnozował Pan główne
zagrożenia płynące z przyjętej nowelizacji, a także słusznie zwrócił Pan uwagę na
niedopuszczalność tak niechlujnego i kontrowersyjnego procedowania ustaw o tak
wielkiej wadze. Cieszę się, że potrafił Pan przeciwstawić się radykalnej twarzy
własnego obozu politycznego i podjąć decyzję, która pozwoliła na uspokojenie
zanadto już rozgrzanych emocji naszej wojny plemiennej.
Mam

nadzieję,

że

jesteśmy

właśnie

świadkami

przełomowych

momentów Pańskiej prezydentury. Wierzymy, że nie raz jeszcze sprawi Pan, że tak
jak dziś będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy dumni z poparcia, jakiego
w 2015 roku ówczesny Prezes Stowarzyszenie KoLiber udzielił Panu podczas wyborów
prezydenckich.
Jak słusznie Pan zauważył, reformy o charakterze ustrojowym powinny
być

szeroko

konsultowane

z

Obywatelami,

a

nie

uzgadniane

w

cieniach

ministerialnych gabinetów. Mieliśmy w przeszłości okazje wspólnie pracować nad
programem „Wizja dla młodego pokolenia”, który przyjął Pan jeszcze, jako kandydat
na urząd Prezydenta RP. Mam nadzieję, że tę współpracę uda się kontynuować przy
pracy nad reformą ustrojową dla Rzeczpospolitej Polskiej, a eksperci naszego
Centrum Analiz będą mieli okazje do zabrania głosu podczas szerokich konsultacji,
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jakie zapowiedział Pan podczas dzisiejszego wystąpienia. Niniejszym zgłaszamy
zatem chęć merytorycznego wsparcia i gotowość do wzięcia udziału w dyskusji na
temat gruntownej reformy nie tylko wymiaru sprawiedliwości, ale również innych
elementów naszego ustroju tak, byśmy wszyscy mogli z pełnym przekonaniem
powiedzieć, że żyjemy w państwie prawa z realnym trójpodziałem nawzajem się
równoważących władz.
Podsumowując raz jeszcze gratuluję odwagi i dziękuję za to weto, na
które czekali również Obywatele życzliwie nastawieni do Pańskiej prezydentury.
Jednocześnie w imieniu całej społeczności KoLibra apeluję do wszystkich Polaków,
żeby wznieśli się ponad podziały partyjne i wspólnie wsparli prace nad przemyślaną
reformą wymiaru sprawiedliwości.
Z wyrazami szacunku
Prezes Stowarzyszenia KoLiber
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