
Szanowny Panie Prezydencie, 
 
zwracam się do Pana w związku z trwającą od kilku dni dyskusją nt. nowelizacji ustawy o dostępie do 
informacji publicznej. Wbrew temu co można słyszed z ust opozycji  (zarówno tej z lewej, jak i z 
prawej strony) oraz organizacji pozarządowych (poczynając od Helsioskiej Fundacji Praw Człowieka, 
przez Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, aż po Stowarzyszenie Wolnego Słowa) 
będąc Panem podpisałbym tą ustawę. Proszę nie dad się przekonad krytykom od lewej do prawej 
strony sceny politycznej, ani z dołu ani z góry struktury społecznej. 
 
Proszę podpisad tą ustawę! 
 
 Dlaczego? Po pierwsze, co jest złego w zgłaszaniu przez senatora poprawki, w treści 
identycznej z tą, którą wcześniej chciał wprowadzid rząd, ale mu się to nie udało i którą sejmowa 
komisja odrzuciła? 
Przecież senator Rocki korzystał ze swoich praw i wykonywał obowiązki senatora zgodnie z 
procedurami. Czasem tak trzeba, żeby sprawę załatwid skutecznie - zgodnie z przysłowiem "psy 
szczekają, karawana idzie dalej", prawda? Zarzut, że większośd sejmowa głosowała za przyjęciem 
poprawki, którą wcześniej jej komisja zaopiniowała negatywnie - także jest nietrafiony, bo każdy 
może się mylid, czy zmienid zdanie. 
 
 Po drugie, bez tej poprawki ustawa z pewnością bardzo utrudniała pracę zarówno Panu, 
Paoskiej Kancelarii, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - z nim samym na czele, i setkom tysięcy 
urzędników i funkcjonariuszy publicznych w całej Polsce. Wcześniej trzeba było dbad, aby to co się 
dzieje w urzędach nadawało się do upublicznienia. 
Teraz wystarczy, że minister, albo nawet zwykły urzędnik powoła się na ważki interes gospodarczy 
Paostwa i będzie mógł dalej spokojnie robid swoje nie martwiąc się, że ktoś mu patrzy na ręce, albo 
zagląda w dokumenty. Z punktu widzenia ogromnej rzeszy obywateli pracujących w instytucjach i 
wykonujących zadania publiczne - ta poprawka jest z pewnością od dawna wyczekiwanym ratunkiem 
od stresu wywołanego świadomością (samej możliwości) bycia kontrolowanym i to (o zgrozo!) przez 
przypadkowych obywateli. Rząd (a raczej senator Rocki) zrobił w ten sposób wielką przysługę tej 
grupie społecznej i na jej wdzięcznośd sobie zasłużył. Pan także może przyłożyd do tego rękę i byd 
wspominany przez cały aparat paostwowy jako ten Prezydent RP, który przywrócił pierwotny status 
urzędnika - pokazał kto tu jest władza, a kto tu jest społeczeostwo. 
 
 Po trzecie, najwyższy czas utrzed nosa tym aktywistom kryjącym się pod różnymi szyldami. 
Już dośd narobili wstydu Premierowi zmuszając go w sądzie do ujawnienia stenogramu, na którym 
rozmawiał o Tarczy Antykorupcyjnej. Przecież to jest skandal, że Premier musi się z takich rzeczy 
tłumaczyd. Jak tu rządzid w takich warunkach? Wiem, że od Pana także domagają się ujawnienia 
ekspertyz w sprawie OFE. No i po co? Przecież jak taka ekspertyza wyglądała to Pana sprawa. Czy ona 
była czy nie, to też niczyj interes przecież. Jak Pan chciał podpisad ustawę to przecież Pana sprawa 
dlaczego. I jak tu żyd Panie Prezydencie? 
 
 W związku z tym, najlepiej dla Pana i wielu innych osób będzie, jak Pan zignoruje te protesty 
ze wszystkich stron, zarzuty niekonstytucyjności, czy ukrywania czegoś przez rządzących i nie 
oglądając się na nic podpiszę tą ustawę. Polacy będą to Panu pamiętad! 
 
Z poważaniem, 
----/do wiadomości SLLGO/ 
 


