
 
 

Wrocław, 12.01.2018r. 
 
W związku z wezwaniem mnie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie na dzień 12 stycznia 
2018 roku - w charakterze podejrzanego -  o popełnienie przestępstwa z art. 222 par. 1 kk. 
podczas kontr-miesięcznicy smoleńskiej, oświadczam co następuje. 
 
Sprawująca obecnie władzę w Polsce koalicja Prawa i Sprawiedliwości przeprowadziła w trybie 
niezgodnym z Konstytucją RP zmianę ustroju naszego państwa z demokratycznego na system 
autorytarny.  
 
Notariuszem dla tego haniebnego procesu stał się urzędujący Prezydent RP. 
 
Partia rządząca zdetonowała filary demokratycznego państwa prawa, które w 
demokratycznych warunkach stanowią ochronę i gwarancję uczciwości państwa wobec 
obywateli.  
 
W latach 2015-2017 Polska i Polacy zostali pozbawieni podstawowych konstytucyjnych praw i 
instytucji: Trybunału Konstytucyjnego, prawa do wolnych zgromadzeń, niezależnych i wolnych 
sądów oraz niezależnej prokuratury, w tym najważniejszych instytucji wymiaru 
sprawiedliwości – Sądu Najwyższego oraz Krajowej Rady Sądownictwa, mających zgodnie z 
Konstytucją RP stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.  
 
Władza ingeruje w prawo do wolnych i uczciwych wyborów oraz prawa do godności, równości 
i szacunku we własnym kraju oraz za granicą.  
 
Policja, która powinna stać na straży wolności i bezpieczeństwa obywateli, staje się 
współczesnym oddziałem ZOMO.  
 
Niezależni prokuratorzy zostali podwładnymi funkcjonariusza partyjnego w funkcji 
Prokuratora Generalnego, Zbigniewa Ziobry, sprawującego równocześnie władzę nad sądami, 
będącymi ostatecznym narzędziem do wymierzania kar wobec wolnych obywateli. 
 
Wobec doręczonego mi wezwania Prokuratury Okręgowej w Warszawie, w celu 
przedstawienia mi zarzutów, oświadczam: 
 
1. Nowelizacja Prawa o zgromadzeniach, wprowadzająca pierwszeństwo dla tzw. manifestacji 
cyklicznych, jest niezgodna z obowiązującą Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej 
 
2. 10 czerwca 2017 roku zostałem bezprawnie zatrzymany przez funkcjonariuszy policji w 
trakcie legalnej manifestacji zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Obywatele RP”.  
 
3. Wezwanie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie z dnia 3 stycznia 2018 roku w 
charakterze podejrzanego, które mi doręczono, ma charakter politycznej represji, 
przygotowanej na polecenie funkcjonariuszy Prawa i Sprawiedliwości. 
 



 
 
4. Sąd, pomimo osobistej uczciwości sędziów do niego delegowanych, który w przyszłości 
miałby rozpatrywać zarzucany mi przez prokuraturę czyn, w związku z ustawami sądowymi 
podpisanymi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę w lipcu oraz grudniu 2017 roku, działał 
będzie na mocy przepisów niezgodnych z Konstytucją RP. Instytucja ta nie ma zatem podstaw 
prawnych ani moralnych do orzekania w sporze między państwem a obywatelami, których 
prawa podstawowe zostały naruszone przez ustawodawcę (Sejm i Senat) oraz Prezydenta 
Polski. 
 
 Obecna sytuacja w Polsce, pamięć historyczna z czasów komunizmu, a także osobiste 
doświadczenia z czasów „Solidarności” oraz dramatycznego dla naszego państwa Stanu 
Wojennego, są powodem, dla którego nie stawię się na wezwanie władzy stawiającej się 
ponad prawem.   
 
Dzisiejsze czasy wymagają od nas, obywateli, jednoznacznej postawy w obronie Konstytucji i 
wartości demokratycznego państwa prawa. 
 
Władysław Frasyniuk 
 
 


