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NIEZALEŻNE ZRZESZENIE STUDENTÓW  

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda 

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbieta Witek 

Marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej Tomasz Grodzki 

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki 

Władza sądownicza – sądy i trybunały 

 

 

zwracamy się z żądaniem do organów władzy Rzeczypospolitej Polskiej – Sejmu, Senatu, Prezydenta, 

Rady Ministrów, a także władzy sądowniczej – o wypracowanie rozwiązań mających na celu zapobiegnięcie 

dalszej eskalacji konfliktu społecznego. 

Niezależne Zrzeszenie Studentów jest organizacją tworzoną przez osoby o zróżnicowanych poglądach, 

dlatego w sposób szczególny dbamy o wzajemny szacunek. Pandemia COVID-19 sprawiła, że wszyscy jesteśmy 

narażeni na stres, obawiamy się o zdrowie i życie bliskich. W takiej sytuacji rolą organów publicznych jest przede 

wszystkim troska o sprawne funkcjonowanie służby zdrowia i zapewnienie obywatelom poczucia 

bezpieczeństwa. 

Uczelnie wyższe zastąpiły zajęcia stacjonarne kształceniem zdalnym. Studentki i studenci prowadzą 

akcje zachęcające do pozostawania w domach i przestrzegania reżimu sanitarnego. Jednocześnie podejmowane 

są tematy, w których społeczeństwo jest podzielone. Jedynie konsultacje społeczne i konstruktywny dialog mogą 

być źródłem racjonalnych rozwiązań dotyczących tak ważnej, ale jednocześnie trudnej kwestii. Aktualnie 

podejmowane kroki są katalizatorem protestów, które przy ograniczonym prawie do organizowania zgromadzeń 

mogą stanowić przyczynę lęku oraz niebezpieczeństwa dla zdrowia ich uczestników. Wyrażamy zrozumienie  

dla osób pragnących otwarcie wypowiadać swoje zdanie, do czego w systemie demokratycznym każdy  

ma prawo. Jednakże w obliczu pandemii niemożliwa jest organizacja zgromadzeń z zapewnieniem poczucia 

bezpieczeństwa uczestników. Fundamentem, na którym opiera się sprawowanie władzy jest odpowiedzialność, 

w tym przewidywanie skutków podejmowanych decyzji.  

W związku z tym zaznaczamy naszą dezaprobatę wobec działań nasilających panujące obecnie nastroje 

społeczne. W czasie, gdy stoimy przed wyzwaniem uporania się z pandemią poruszanie tematu aborcji oraz 

podejmowanie kroków prawnych z nią związanych jest skrajnie nieodpowiedzialne i wywołuje w pełni 

uzasadnione protesty. Różnorodności poglądów należy się szacunek, wobec czego kwestie wywołujące emocje 

powinny być rozwiązywane w formie konstruktywnej polemiki w czasie, gdy każdy może z poczuciem 

bezpieczeństwa wyrazić swoje zdanie. Uczulamy na wykazanie zrozumienia wobec protestujących i zadbanie  

o ich zdrowie w tym szczególnym czasie. 
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