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Wszystkie Urzqdy Grn in, PDwiat6w

Xluby Posclskie, Premier Mateusz
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w interesie publisznym w zakresle zmiany przepis6w prawa

l)ziirlalqr r,r'irnieiiu lvlasnynr, na zasadzie art. 2 ust. 1 usta$'y z dnia '11 lipca 2014 roku o petyciach, skladam

rjrri|iszaperyciqwintercsiopubliczn].,mipostul iqozmianqprzepisdlsanggS2ustawyzdniaBgrudniaZ0lTr.o
sEdzi('Najrryiszym w sten spos6b, aby iego treid brznriala: Jkarg? nodzw!-czajnq moie wnieii Prokurotor Generolny,

Rzeczntk I'row Obywotelskich oraz w zakresie swojej wloiciwoici, Prezes Prokuratorii Generolnej Rzeczypospolitej polskiej,

Rzecznik l'ttw Dziecka, Rzecznik Prow Pacjento, Przewodniczqcy Komisji Nodzoru Finonsowego, Rzecznik l'inansowy,

llreenik Molych i Srednich Przedsigbiorcdw i Prezes tirzQdu Ochrony Konkurencji i Konsumentdw, o takie odwokot lub
radca proyaltq@IelgllajgqySBIgaESgJggg o w sorqwach wlasnoici pnemlstowei toklE rzecznlk potentow!,.

U23sadnienie

Obccnic przcpis art 89 $ 2 ustawy z dnia B grudnia 20L7 r. o S4dzie Najwyiszym stanolvi, te Jkor.g€
tttdzwlcz1inq nroie wnieit Prokurutar Genereln-v, Rzecznik Praw Obywotelskich orcz w zakresie swojej wlolciwoici, Prezes

P.akuratorii Ctltlerulnel llzeczlpospolitej l'olskiej, Rzecznik Prout Dziecka, kecznik Praw Pacjenca, Przewodniczqcy Komisji

Nudzoru l:inorcoweuo, llzecznik Finonsowy, R?,ccznik Mulycll iSre<lnit:h Pnedsigbiorcdw i Prezes Urzqdu Ochrony

Kurkuretrcji i Konsunrcntdn". Niemniej jctlnak takq skargq oie moie zloiyd ani adwokat, arti radca prawny ani rzecznik

patentr)wy. Uwaiam, ie to powinno siq zmienit, tak aby mogli tak4 skargQ napisaf w inrieniu swoich klientow zar-uwno

adrvokaci iak iradcorvie prarvni albo rzccznicy patentowi. Z n)oiego skromnego doiwiadczenia iyciowego wynika,2e
pr.r6by kier'owan('do tych podmiot6w. kt6rzy ohecnie mogq takq skargq !{,nie(i sq odrnorvne, a co za tym idzie strona nie

nra moilivJo3c: zaskarienia orzc..zcnia sqdu Iprawa do sEdu - art. 45 Konstytucii Rp).

I'akittr prostym przykladem, ktdry m{rgQ podae iest sprawa podhalaiska, ktora zostala upubliczniona na

stronie internetowej: d n

gtlzie po dokonatriu REFORMY WYMIARU SPRAWIELIWOSCI, a v., szczeg6lnosci po reformie Sedu NajwyZszego - ren

S,qD lvydal nielrrillc (rrzcrzcnie. ktrirc njc zostalo przez l)rokurature Kraiow4 zaskarrone nowym prawem - skargq
'ri,{17i1'v('?,ilnq (io Sq(lu NitiwyZszego.:r sady niZszcl lnstancii lvydawaly orzeczenia na osobq nieiylqcQ.

-B3tdz-!L 
proszQ r6wniei o po.mojlklclrdka{!a i!9dgeCg,_k_0ryJ-pd-gjtqiejle-uE-UhllSznlf nlara_foru!0

il nt

0,iZ!&It w Wal szawie. Dotyczy to nie tylko lednej sprar.vy.

Postuluie wszystkich do utworzenia zwiqzku zawodowego zawod6w zaufania publlcznego

{dzicrnikarzv, adwi)katow, radcriw prawnych, rekarzy, itp.) aby6my byri solidarni w czasre, gdy kogoi spotka, to
c(, rnnie spotk.lo, gdy iako adwokat bronilanr osobq, gdzie Sqdy wydawaly orzeczenia na osobq nieiyiqca. W tym
rnrcjscu lvyririi)nl zgo(lq na uiawlltellic na stroni(: inrernel(llvei tDoich r]anych osobowych.
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