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Celem Komitetu jest aktywne dzialanie na rzecz respektowania i egzekwowania 

Naturalnych Praw Czlowieka, Konstytucji i Demokracji w Polsce 

Teresa Garland Petycja ws REFERENDUM LUDOWEGO 

Ref. D167 2021 02 09 
2021r. 

PET Y C J A do tutejszej Rady Gminy 

o opini~ ws przeprowadzen ia REFERENDUM LUDOWEGO 

Polska dnia 9 II 

WnOSZilca petycjo:: Teresa Garland, skr.poczt.88, ul.Zwirki i Wigury 13A, 32-050 Skawina, mail: 
teresagariandartist@Rrotonmail.ch, Odpowiedz prosz~ przeslac Iistem poleconym za potwierdzeniem odbioru 

Rodo: Wyraiam zgod~ na publicznq publikacj~ moich danych koniecznych do realizowania petycji. 

Upowainiam wszystkich Polak6w do wysylania tej petycji do wszystkich gmin w Polsce. 

Zwracam si~ z petycjq do tutejszej Rady gminy by wyrazila opini~ ws przeprowadzenia BEZPOSREDNIEGO 
(podstawa : art.4 pkt.2 Konstytucji) Referendum Ludowego (nie mylic z obwarowanym prawnie w Kodeksie 
Wyborczym referendum konstytucyjnym) w celu dokonania przez obywateli polskich akceptacji jako Aktow WoH 
Narodu : Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski. 

Proponowane pytania referendalne: 

1.Czy zgadzasz si~ na wdroienie Nowego Kodeksu Wyborczego autorstwa Teresy Garland? 

2.Czy zgadzasz si~ na wdroienie w Polsce ustroju Prezydencko-Ludowego? 

W zalqcznikach przesylam: 

1.Uzasadnienie dla koniecznosci przeprowadzenia Referendum Ludowego w Polsce tj. Deklaracj~ Samostanowienia 
Narodu Polskiego. 

2.Metoda przeprowadzenia Referendum. 

3.Projekt Nowego Kodeksu Wyborczego autorstwa Teresy Garland 

4. Projekt Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego 



A poniiej wystqpienie bylego Posla na Sejm s.p. Janusza Sanockiego ws istniejqcego obecnie w Polsce, lamiqcego 
Konstytucj~ Kodeksu Wyborczego ktery w praktyce uniemoiliwia Polakom bezposrednio i indywidualnie kandydowac 
w wyborach: 

Zaczqc naleiy od tego ie w 2019 roku wybory do Sejmu byly niewaine gdyi obecna ordynacja wyborcza jest 
niezgodna z Konstytucjq z jej artykulami: 32,60,96. W tej sprawie na jesieni 2019 roku Posel Sanocki zaapelowal 
do Prezydenta RP Andrzeja Dudy aby ten wstrzymal si~ z ogloszeniem nowej kadencj i Sejmu i zwrecil si~ do 
Trybunalu Konstytucyjnego 0 zbadanie tej sprawy. Jednoczesnie zaapelowal do Senatu by rozpoczql inicjatyw~ 
ustawodawczq i zmienil istniejqcy Kodeks Wyborczy. Zredlo wideo na Youtube pt.: "Wystqpienia posla Janusza 
Sanockiego na ostatnim posiedzeniu 8. kadencj ii " httRS:/IWWW.v.outube.com/ watch?v=b22-Uav.htno 

Pomimo powainych wqtpliwosci co do demokratycznosci wyborew, pan Prezydent Andrzej Duda nowq kadencj~ 
Sejmu oglosil. 

Przytaczam wypowiedz tj . tresc wystqpienia pana Posla Janusza Sanockiego odnosnie niewainosci wyborow: 

,,13 X 2019r. odbyly si~ wybory parlamentarne. D ile w wyborach do Senatu kaidy obywatel mogl zglosie swojq 
kandydatur~, to w wyborach do Sejmu takiej moiliwosci polski obywatel nie ma. Panstwowa Komisja Wyborcza w 
orzeczeniu ktore wydala na moj wniosek 31 maja 2019r. stwierdzila ii obywatelowi, polski kodeks wyborczy nie 
przewiduje moiliwosci indywidualnego kandydowania na Posla, co w sposob oczywisty narusza polskq Konstytucj~: 
art.32, art.60. Polak ktory nie moie kandydowac indywidualnie zostal skazany na to ii 0 skorzystaniu ze swojego 
prawa biernego wyborczego, decydujq w praktyce oligarchie kilku partii politycznych. I w ten sposob zostalo 
zawlaszczone nam, odebrane nam prawo do kandydowania na Posla do Sejmu, a ta decyzja zJstala przekazana w 
r~ce Pana Kaczynskiego, Pana Schetyny i ich otoczenia . I w ten oto sposob Szanowni Panstwo, wszystkie "jedynki" 
z listy PISu i wszystkie "jedynki" z listy Platformy Obywatelskiej Koalicji, weszly do Sejmu w tych wyborach. 
Wszystkie. Trzy czwarte Poslow przyszlej kadencji, to b~dq osoby wybrane z pierwszego, drug iego i tam trzeciego 
miejsca. To ja stawiam pytanie: Kto wybral tych Poslow? ezy obywatele przy urnach? ezy tei liderzy partii 
politycznych? Bezwzgl~dnie odpowiedz jest prosta! liderzy partii politycznych! To znaczy ie zostaly naruszone 
zarowno artykul 96 Konstytucji i warunki jakim majq odpowiadae demokratyczne wybory, a mianowicie zostala 
naruszona " rownose" procesu wyborczego, bo to j edni obywatele decydujq KTO MOZE kandydowae a KTO NIE 
MOZE. Zostala naruszona "powszechnosc" prawa wyborczego, i " bezposredn iose". Skoro tak wiele przymiotnikow 
prawa wyborczego opisanych w artykule 96 Konstytucji zostalo naruszone, to trzeba stwierdzie wprost, ie wybory 
do Sejmu byly niewaine . Nie mogq bye bowiem waine wybory do Sejmu, przeprowadzone wedlug kodeksu 
Wyborczego ktory narusza Konstytucj~. W zwiqzku z tym, ja apeluj~ do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy -
Prezydenta Rzeczpospolitej, ktorego zadaniem glownym jest strzeienie Konstytucji, iiby wstrzymal si~ ze 
zwolywaniem nowego Sejmu i poparl i zwrocil si~ do Trybunalu Konstytucyjnego 0 pilne rozpatrzenie mojego 
wniosku 0 stwierdzenie niezgodnosci Kodeksu Wyborczego z Konstytucjq. Wybory do Sejmu byly niewaine! 
Obroncy tego systemu partyjnego wybierania Po slow, powolujq si~ cz~sto na to ii jest tam jeszcze piqty 
przymiotnik : "ie wybory majq bye proporcjonalne" w artyku le 96. Prawo i Sprawiedliwose otr<ymalo 43, prawie 44 
procent glosow, ale w Sejmie ma zdecydowanq wi~kszose, ma ponad 50 procent glosow. Natomiast w Senacie 
ktory byl wybierany jednomandatowo, jest tam 48 procent. Wi~c pytam si~: ktore wybory Sq bardziej 
proporcjonalne? ezy te prowadzone w okr~gach jednomandatowych czego efektem jest Sen at? ezy te prowadzone 
wedlug ordynacji tzw. proporcjonalnej ktora wcale ordynacjq proporcjonalnq nie jest. Podczas tego ostatniego 
mojego wystqpienia tutaj, apeluj~ do wszystkich obywateli ieby poparli niesutanny nasz wniosek 0 zmian~ systemu 
wyborczego ktory jest patologiczny, lamie konstytucj~, narusza prawa obywatelskie i prowadzi do obniienia jakosci 
Parlamentu. Prawdziwie legalnq Izbq w tej kadencji b~dzie Senat. Apeluj~ zatem do Senatu 0 podj~cie inicjatywy 
ustawodawczej w zakresie zmiany systemu wyborczego do Sejmu. Bez tej zmiany, Polska dalej b~dzie brnqe w 
bezsensowne konflikty, w chore partyjniactwo, w patologiczne uklady na styku spolek panstwowych oraz partii 
politycznych. Apeluj~ do Prezydenta iiby poloiyl kres temu bezprawiu." 

Jak dotychczas iaden sqd w Polsce ktory powinien byl stae na straiy sprawiedliwosci, demokracji i rzqdow prawa, 
nie uniewai nil Kodeksu Wyborczego a Sqd Najwyiszy wr~cz akceptowal zatwierdzajqc i legalizujqc swoimi 
uchwalami wszystkie dotychczasowe niedemokratyczne rzqdy po 1989 roku w Polsce. 

Wybory do Sejmu . Ustawa - Ordynacja wyborcza do Sejmu (rozdziaI1g, artykul160) Dz.U .nr 46, poz. 499, z dnia 
16 maja 2001r. jest niezgodna z Konstytucjq Rzeczypospolitej Polskiej z 1997r. 

UZASADNIENIE : 

l.Konstytucja RP stanowi: Art.96.2 "Wybory do Sejmu Sq powszechne, rowne, bezposrednie i proporcjonalne oraz 
odbywajq si~ w glosowaniu tajnym." 

Poniewai okreslenie "bezposrednie" wymienione jest przed "proporcjonalne", to conajmniej polowa poslow powinna 
bye wybierana w wyborach bezposrednich (wi~kszosciowych). 

2.0rdynacja wyborcza do Sejmu, wg wyiej wskazanej ustawy: 



Art.130 "Wybory do Sejmu Sq powszechne, rowne, bezposrednie i proporcjonalne oraz odbywajq si<;: w glosowaniu 
tajnym ll

, 

Art.160.1 "Wyborca glosuje tylko na jednq list<;: okr<;:gowq stawiajqc na karcie do glosowania znak "X" w kratce z 
lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatow z tej listy, przez co wskazuje jego pierwszenstwo do uzyskania 
mandatu" 

Przepis art. 130 ustawy jest powtorzeniem artykulu 96.2 Konstytucji. 

lednak art.160.1 ustawy wskazuje tylko wybory proporcjonalne. Wynika to wprost ze sposobu glosowania "tylko na 
jednq list<;: okr<;:gowq" oraz "wskazywanie pierwszenstwa". Taki sposob glosowania (wskazywaniai) jest 
charakterystyczny tylko i wylqcznie dla wyborow proporcjonalnych. Calkowicie pominiete Sq wybory "bezposrednie". 
Wedlug tylko takiego sposobu glosowania przeprowadzane Sq wybory do Sejmu. 

PODSUMOWANIE 

Wybory do Sejmu przeprowadzane Sq cz<;:sciowo niezgodnie z Konstytucjq, poniewai w Ustawie calkowicie 
pomini<;:te Sq okr<;:gi wyborcze wg ordynacji wyborczej bezposredniej (wi<;:kszosciowej). A to z kolei oznacza ie co 
najmniej polowa Poslow do Sejmu zostala "wybrana" i jest "wybierana" niezgodnie z Konstytucjqi 

Tym samym Sejm jest nielegalny, a uchwalone ustawy tak "wybranego" Sejmu Sq niewaine z mocy ustawy 
konstytucyjnej, ktora jest najwyiszym prawem RP. Z kolei rzqd jest nielegalny poniewai udzielane jest mu wotum 
zaufania (art.154.2 Konstytucji) przez nielegalny Sejm. 

Oczekuj<;: pilnego zaj<;:cia si<;: przez Rad<;: Gminy powyiszq petycjq gdyi jest to priorytet. Polecam rowniei 
zaznajomic si<;: rowniez ze stanem demokracji w Polsce w artykule pt. "Demokracja do lamusa? Nic bardziej 
bl<;:dnego l " na stronie ; httRs; I/teresagarland. neon24. RiLRost/ 160270 ,demokracja-do-lamusa-nic-bardziej-blednegQ 

Z wyrazami szacunku 

Teresa Garland 

Tel. 697357009 

Zaprzysi<;:zony Prezydent Obywatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Spolecznego Komitetu 
Konstytucyjnego 

httRs; IIty.mczasowaradastanu20 19. wordRress. com/ 
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TYMCZASOWA RADA STANUNARODU POLSKIEGO 
SPOLECZNY KOMITET KONSTYTUCYJNY 

https:lltymczasowaradastanu2019 .wordpress.com/ 

Celem Komitetu jest aktywne dzialanie na rzecz respektowania i egzekwowania 
Naturalnych Praw Czlowieka, Konstytucji i Demokracji w Polsce 

Ref. D 167 2021 02 09 Polska dnia 9 11 2021 r. 

PET Y C J A do tutejszej Rady Gminy 
o opiniy ws przeprowadzenia REFERENDUM LUDOWEGO 

WnoszlIca petycj~: Teresa Garland, skr.poczt.88 , ul.Zwirki i Wigury 13A, 32-050 Skawina, mail: 
teresagariandarti st@protonmail.ch, Odpowiedz proszy przeslac li stem poleconym za potwierdzeniem odbioru 

Rodo: Wyra:iam zgod~ na publicznq publikacj~ moich danych koniecznych do realizowania petycji. 

Upowazniarn wszystkich Polak6w do wysylania tej petycji do wszystkich gmin w Polsce. 

Zwracam s i ~ z petycjq do tutejszej Rady grniny by wyrazila opini~ ws przeprowadzenia BEZPOSREDNIEGO (podstawa: 
art.4 pkt.2 Konstytucji) Referendum Ludowego (nie mylic z obwarowanym prawnie w Kodeksie Wyborczym referendum 
konstytucyjnym) w celu dokonania przez obywateli polskich akceptacj i jako Aktow Woli Narodu: Nowego Kodeksu 
Wyborezego oraz Nowego Ustroju Prezydeneko-Ludowego dla Polski. 

Proponowane pytania referendalne: 
I.Czy zgadzasz s i~ na wdrozenie Nowego Kodeksu Wyborczego autorstwa Teresy Garland? 
2.Czy zgadzasz s i~ na wdrozen ie w Polsce ustroju Prezydeneko-Ludowego? 

W zalqcznikaeh przesylam: 
I.Uzasadnienie dla koniecznoSci przeprowadzenia Referendum Ludowego w Polsce tj. Deklaracj~ Samostanowienia Narodu 
Polskiego. 
2.Metoda przeprowadzenia Referendum. 
3.Projekt Nowego Kodeksu Wyborczego autorstwa Teresy Garland 
4.Projekt Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego 

A ponizej wystqpienie bylego Posla na Sejrn s. p. Janusza Sanockiego ws istniejqcego obeenie w Polsce, larniqcego 
Konstytuej~ Kodeksu Wyborezego kt6ry w praktyee uniemozliwia Polakorn bezposrednio i indywidualnie kandydowac w 
wyborach: 
Zaczqc nalezy od tego ze w 2019 roku wybory do Sejmu byly niewame gdyz obecna ordynacja wyborcza jest niezgodna z 
Konstytuej q z jej artykulami: 32, 60, 96. W tej sprawie na jesieni 2019 roku Posel Sanoeki zaapelowal do Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy aby ten wstrzymal s i~ z ogloszeniem nowej kadencji Sejmu i zwroci! sil' do Trybunalu Konstytueyjnego 0 

zbadanie tej sprawy. Jednoczesnie zaapelowa! do Senatu by rozpoezql inicjatyw~ ustawodawczq i zmienil istniejqcy Kodeks 
Wyborczy. Zr6dlo wideo na Youtube pI. : "Wystqpienia posla Janusza Sanoekiego na ostatnim posiedzeniu 8. kadencjii " 
https:llwww.youtube.comiwatch?v=b22-Uayhtno 
Pomimo powaznych wqtpliwosci co do dernokratyeznosci wybor6w, pan Prezydent Andrzej Duda nowq kadenejl' Sejrnu 
oglosi!. 
Przytaczam wypowiedZ tj . tresc wyst'lpienia pana Posla Janusza Sanockiego odnosnie niewaznosci wybor6w: 
,, 13 X 2019r. odbyly s i~ wybory parlamentarne. 0 ile w wyborach do Senatu kazdy obywatel m6g1 zglosie swojq 
kandydaturl', to w wyboraeh do Sejmu takiej mozliwosei polski obywatel nie rna. Panstwowa Komisja Wyborcza w 
orzeczeniu ktore wyda!a na rnoj wniosek 31 rnaja 20 19r. stwierdzi!a iz obywatelowi, polski kodeks wyborczy nie przewiduje 
mozliwosei indywidualnego kandydowania na Posla, co w sposob oczywisty narusza polskq Konstytucjy: art.32, art.60 . Polak 
ktory nie rnoze kandydowac indywidualnie zostal skazany na to iz 0 skorzystaniu ze swojego prawa biernego wyborczego, 
deeydujq w prak-ryce oligarch ie kilku partii politycznych. I w ten spos6b zostalo zawlaszczone nam, odebrane nam prawo do 
kandydowania na Posta do Sejmu, a ta decyzja zostala przekazana w ryce Pana Kaczynskiego, Pana Schetyny i ich otoczenia. 
I w ten oto spos6b Szanowni Panstwo, wszystkie ,Jedynki" z Iisty PlSu i wszystkie ,Jedynki" z listy Platformy Obywatelskiej 
Koalicji , weszly do Sejmu w tych wyborach. Wszystkie. Trzy czwarte Poslow przyszlej kadencji, to bl'dq osoby wybrane z 
pierwszego, drugiego i tam trzeciego miejsca. To ja stawiam pytanie: Kto wybral tych Posl6w? Czy obywatele przy urnach? 
Czy tei: Iiderzy partii polityeznych? Bezwzglydnie odpowiedi jest prosta! Liderzy partii politycznych! To znaczy ze zostaly 
naruszone zar6wno artykul 96 Konstytucji i warunki jakirn maj 'l odpowiadac demokratyczne wybory, a rnianowicie zostala 
naruszona "row nose" procesu wyborczego, bo to jedni obywatele decyduj'l KTO MOZE kandydowae a KTO NIE MOZE. 
Zosta!a naruszona "powszechnosc" prawa wyborczego, i "bezposredniosc". Skoro tak wiele przymiotnik6w prawa 
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TYMCZASOWA RADA STANU NARODU POLSKIEGO 
SPOLECZNY KOMITET KONSTYTUCY JNY 

wyborezego opisanyeh w artykule 96 Konstytuej i zostalo naruszone. to trzeba stwierdzie wprost, ze wybory do Sejmu byly 
niewazne. Nie mog~ bye bow iem wazne wybory do Sejmu, przeprowadzone wedlug kodeksu Wyborezego ktory narusza 
Konstytuej". W zwi~zku z tym, ja apeluj" do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy - Prezydenta Rzeezpospolitej , ktorego 
zadaniem glownym jest strzezen ie Konstytueji , izby wstrzymal si" ze zwolywaniem nowego Sejmu i popad i zwroeil si" do 
Trybunalu Konstytueyjnego 0 pi lne rozpatrzenie moj ego wniosku 0 stwierdzenie niezgodnosei Kodeksu Wyborezego z 
Konstytuej~ . Wybory do Sejmu byly niewazne! Obroney tego systemu partyj nego wyb ierania Poslow, powoluj~ sio; ez"sto na 
to iz j est tam jeszeze pi~ty przymiotnik: "ze wybory maj~ bye proporejonalne" w artykule 96. Prawo i Sprawiedliwose 
otrzymalo 43 , prawie 44 pro cent glosow, ale w Sejmie ma zdeeydowan~ wi"kszosc, ma ponad 50 proeent glosOw. Natomiast 
w Senaeie kt6ry byl wybierany jednomandatowo, jest tam 48 proeent. Wi"e pytam si,,: ktore wybory s~ bardziej 
proporejonalne? Czy te prowadzone IV okr"gaeh j ednomandatowyeh czego efektem jest Senat? Czy te prowadzone wed lug 
ordynaeji tzw. proporejonalnej ktora weale ordynaej~ proporejonaln~ nie j est. Podezas tego ostatniego mojego wyst~pien i a 
tutaj , apeluj" do wszystkieh obywateli zeby poparli ni esutanny nasz wniosek 0 zmian" systemu wyborezego kt6ry jest 
patologiczny, Jamie konstytuej", narusza prawa obywatel skie i prowadzi do obnizenia jakosei Parlamenw. Prawdziwie l egal n~ 
I zb~ w tej kadencji b"dzie Senat. Apeluj " zatem do Senatu 0 podj"eie ini ejatywy ustawodawezej w zakresie zmiany systemu 
wyborezego do Sejmu. Bez tej zmiany, Pol ska dal ej b"dzie brn~e IV bezsensowne konflikty, w chore partyjniactwo, w 
patologiczne uklady na styku spolek pailstwowyeh oraz partii poli tycznych. Apeluj " do Prezydenta izby polozyl kres temu 
bezprawiu." 

Jak dotychezas zaden s~d w Polsce kt6ry powinien byl stac na strazy sprawi ed li wosei , demokraeji i rZljdow prawa, nie 
un iewaznil Kodeksu Wyborczego a S~d Naj wyzszy wr"cz akceptowal zatwierdzaj~e i l ega lizuj ~c swoi mi uchwalami 
wszystki e dotychczasowe niedemokratyczne rz~dy po 1989 roku w Polsce . 

Wybory do Sejmu. Ustawa - Ordynacja wyborcza do Sejmu (rozdzial 19, artykul 160) Dz. U.nr 46, pOZ. 499, z dnia 16 maja 
200 I r. jest niezgodna z Konstytucj~ Rzeezypospolitej Polskiej z 1997r. 
UZASADN IEN IE: 
I .Konstytucja RP stanowi: Art.96.2 "Wybory do Sejmu s~ powszechne, rowne, bezposrednie i proporcjonalne oraz odbywaj~ 
si" w glosowaniu tajnym." 
Poniewaz okrdlenie "bezposrednie" wymienione jest przed "proporcjonalne", to conajmniej polowa posl6w powinna bye 
wyb ierana w wyborach bezposrednich (wi"kszoseiowych). 

2.0rdynacja wyborcza do Sejmu. wg wyzej wskazanej ustawy: 
Alt. I 30 "Wybory do Sejmu s~ powszeehne, rowne, bezposrednie i proporcjonalne oraz odbywaj~ si" w glosowan iu taj nym". 
Artl 60. I "Wyborca glos uj e tylko na jedn~ list" okr"gow~ stawi aj~e na karcie do glosowan ia znak "X" w kratee z lewej 
strony obok nazwiska j ednego z kandydatow z tej listy, przez co wskazuje jego pierwszenstwo do uzyskani a mandatu" 
Przepis alt. 130 ustawy jest powtorzen iem altykulu 96.2 Konstytucji. 
Jednak art. I 60. I ustawy wskazuje tylko wybory proporcjonalne. Wyn ika to wprost ze sposobu glosowania "ty lko na jedn~ 
li st" okr"gow~" oraz "wskazywanie pierwszenstwa". Taki sposob glosowania (wskazywania!) jest charakterystyczny ty lko i 
wy l~eznie dla wyborow proporejonalnych. Calkowicie pominiete s~ wybory "bezposrednie". Wed lug tylko takiego sposobu 
glosowania przeprowadzane s~ wybory do Sejmu. 

PODSUMOWANIE 
Wybory do Sejmu przeprowadzane s~ ez"seiowo niezgodnie z Konstytucj~, poniewaz w Ustawie ealkowicie pomi ni"te s~ 
okr"gi wyboreze wg ordynacj i wyborezej bezposredni ej (wi"kszosciowej). A to z kolei oznaeza te co najmniej polowa 
Posl6w do Sejmu zostala "wybrana" i jest "wybierana" niezgodnie z Konstytuej~! 

Tym samym Sejm jest nielegalny, a uchwalone ustawy tak "wybranego" Sejmu s~ niewazne z mocy ustawy konstytueyjnej , 
ktora jest naj wyzszym prawem RP. Z ko lei rz~d jest nielegalny poniewaz udzielane j est mu wotum zaufania (art. I 54.2 
Konstytueji) przez nielegalny Sejm. 

Oezekuj" pilnego zaj"e ia si" przez Rad" Gminy powyzsz~ petyej~ gdyzjest to priory tel. Poleeam rowniez zaznajomie si" 
r6wniez ze stanem demokraeji w Polsce w altykule pI. "Demokraeja do lamusa? Nie bardziej bl"dnego! " na stronie : 
https:llteresagarland.neon24.pl/postl I60270.demokraeja-do-Iamusa-n ie-bardziej-blednego 

Z wyrazami szaeunku 
Teresa Garland 
Tel. 697357009 
Zaprzysi<;zony Prezydent Obywatelski Tymezasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Spoleeznego Komitetu Konstytueyjnego 
https:lltymezasowaradastanu20 19.wordpress.com/ 
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Nowy ustroj dla Polski - SYSTEM Prezydencko-Ludowy czyli SYSTEM PL 

Proponowany SYSTEM PL charakteryzuje si~ si l n~, m~dr~ i odpowiedzialn~ wlad~ prezydenek~ dzialaj~e~ dla dobra Polakow, otocwn~ naj lepszymi ekspertami i wspieran~ 
przez Zgromadzenie Narodowe czyli Sejm. W tym systemie Sejrn nie bydzie przeglosowywat ustaw Iccz bctdzie glosem Narodu Polskiego i Slrai:nikiem przestrzegania 
Naturalnyeh Praw Czlowieka i Obywatela, b~dzie pilnowal wsp61nego maj~tku narodowego oraz dbal 0 Dobro Wsp61ne wszystkieh obywateli rozumiane jako umoZliwienie 
kai:demu rozwoju osobislego z uwzgl.ydnieniem zachowania godnosci czlowicka i jego wolnoki. To Prezydent ~dzic dckrclowal ustawy ajcsli nie byJyby onc zgodnc z dobrcm 
Polak6w i z Polskim Interesem Narodowym, to juz zadaniem Posl6w b~dzie zebranie odpowiedniej iloSci podpis6w od obywatelii w eelu przygotowania referendum obalaj~eego 
dan~ szkodliw~ dla Polak6w ustaw~, na zasadaeh podobnyeh jak w Szwajearii. Likwiduje si~ funkej~ premiera, jego zadania przejmuje Prezydent. Wprowadza si~ ustawodawez~ 
iniejatyw~ obywatelsk~, referendum, weto obywatelskie (WIR) wg koneepeji Prof. Miroslawa Matyji oraz Akt Woli Narodu - ezyli obywatelsk~ bezposredni~ iniejatyw~ 

ustawodawez<), wykonawez~ i s~downie~ Narodu Polskiego na podstawie art.4 Konstytueji. 1ak wygl~dac b~dzie seiezka legislaeyjna w tym proponowanym nowym ustroju dla 
Polski? W pierwszym etapie Nar6d Polski b~dzie zglaszal do Sejmu swoje potrzeby i prooblemy. Sejm b~dzie analiwwal potrzeby i przekazywal wst~pn~ wizj~ rozwi~zania do 
ekspert6w prezydenekieh. Eksperei napisz~ dekrety. Prezydent b~dzie dekre ty podpisywal, b~dzi e stal na strazy ieh przestrzegania i pi lnowal by byly wdratane przez aparat 
administraeyjny pruistwa i instytueje sluzebne Pruistwa Polskiego . Ostateeznymi weryfikuj~cymi wlaseiwe wdro:zenie ustaw b~d~ obywatele, kt6rzy to zweryfikuj~ w praktyce 
iyeia spoteezno-polityezno-gospodarezego. Autor: Teresa Garland, wersja 3 z dania 28 VI 2020r. 

Schemat organizacyjny nowego ustroju Polski 
SYSTEM PL czyli Sy§t~m Prezydencko-Ludowy 

NAROD POLS 
zghlsza do Sej m u potrzeby 

SEJM 
Analizuje potrzeby 
p!"zekazuj~ wst,pnCl E==3E(~ wlzjQ rOZWIClzama do: : . 

ekspert6w l 

prezydenckich 

K onc epcJa z dnla 202 0 02 02r. Autor: T ere sa Garland 
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Wykaz wstepnvch poprawek do Konstytycji zwi~zanych ze zmian~ ustroju i wprowadzenia WlRu: 
Art. 11 8 Ponizej KONKRETNE ZAPISY zmian do wprowadzenia w art. 118 Konslylucji w kwestii Inicjatywy Ustawodawczej /obywalelskiej 
OBECNIE JEST: 
Arl. 118. Inicjatywa uswwodawcza 
I. Inicjalywa uSlawodawcza przys!uguje pos!om, Senatowi, Prezydenlowi Rzcczypospolilej i Radzie Minislr6w. 
2. Inicjatywa uSlawodawcza przys!uguje rowniet grupie co najmniej 100000 obywaleli maj~cych prawo wybierania do Sejmu. Tryb post<;powania w lej sprawie 
okreSla ustawa. 
3. Wnioskodawc,Y, przedklad,~~c Sejmowi projekl uslawy, przedslawiaj~ skulki finansowe jej wykonania. 
POWINNO BYC: 
Art. 11 8 KonslYlucji powinien wi,c brzmiee Inicjalywa obywalelska (© M. Matyja, Public Domain): 
I. Inicjalywa obywalelska przys!uguje wszyslkim obywalelom i ugrupowaniom 
spoleczno-politycznym Rzcczypospolitej Polskiej. (© M. Matyja, Public Domain) : 
2. Inicjalywa obywalelska dochodzi do Skulku, jesli zarejeslrowany komilet inicjalywny zbierze co najmniej 500 000 podpis6w obywaleli uprawnionych do 
glosowania w ci~gu 18 miesi,cy i przedslawi projekl inicjalywny w kancelarii Rady MiniSlrOw. (© M. Malyja, Public Domain): 
3. Welo obywalel skie - Welo obywalelskie przys!uguje wszystkim obywalelom i ugrupowaniom spo!eczno-polilycznym Rzeczypospolilej Polskiej. (© M. 
Malyja, Public Domain) : Welo obywalelskie dochodzi do skulku, jeSli zarejeslrowany komilel weluj~cy zbierze co najmniej 250 000 podpisow obywaleli 
uprawnionych do g!osowania i w ci~gu 180 dni przedstawi projekl nowej uslawy w kancelarii Rady Mini slrow. 
4.Akl Woli Narodu - obywalelska bezposrednia inicjalywa uSlawodawcza, wykonawcza i s~dow nicza Narodu Polskiego na podslawie arl.4 Konslylucji . 

Arl.125. 
Ponitej KONKRETNE ZAPISY zmian do wprowadzenia wart. 125 Konstytucji w kweslii REFERENDUM 
OBECNIE JEST: 
Arl. 125. Referendum ogolnokrajowe 
I. W sprawac h 0 szczegolnym znaczeniu dla panslwa moze bye przeprowadzone referendum ogolnokrajowe. 
2. Referendum ogolnokrajowe rna prawo zarz~dzie Sejm bezwzgl<;dn~ wi<;kszosci~ g!osow w obecnoSci co naJmnieJ po!owy uSlawowej liczby poslow lub 
Prezydenl Rzeczypospolilej za zgod~ Senalu wyrazon~ bezwzgl<;dn~ wi<;kszosci~ g!osow w obecnosci co najmniej po!owy ustawowej liczby senalorow. 
3. Jeteli w referendum ogolnokrajowym wzi,lo udzial wi,cej nit po!owa uprawnionych do glosowania, wynik referendum jest wi~~cy . 

4. Waznosc referendum ogolnokrajowego oraz referendum, 0 klorym mowa w arl. 235 zmiana Konslytucji usI. 6, slwierdza S~d Najwyzszy. 
5. Zasady i lryb przeprowadzania referendum okreSla uslawa. 
POWINNO Bye: 
Referendum obowi~zkowe (© M. Malyja, Public Domain) 
I. Narodowi przedstawia si, pod glosowanie: 
a. zmiany Konslylucji RP; 
b. przysl~pienie do organizacji zbiorowego bezpieczenslwa lub do wspolnol ponadnarodowych; 
c. sprawy uznane za pilne, ktore nie maj~ podslaw konslytucyjnych i kl6rych czas obowi~zywania przekracza jeden rok, musz~ zoslae w ci~gu roku po przyj<;ciu 
przez Sejm przedslawione pod g!osowanie. 
2. Narodowi przedslawia si<; pod g!osowanic: 
a. inicjatywy obywatelskie w sprawie ca!kowitej zmiany Konstylucji RP; 
b. inicjatywy obywalelskie w sprawie cz<;sc iowej zmiany Konslytueji RP w postaei propozyeji zapisu konstytueyjnego; 
e. welo obywalelskie w sprawie odrzueenia lub zmiany jut i Slniej~cej uSlawy. 
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Nowa Ordynacja Wyborcza - Projekt Nowego Kodeksu Wyborczego - Wersja 10 z dnia 30 XI 2020r. 

Wybory do Sejrnu 
I.Dat, nast,pnych wyborow do Sejrnu oglasza Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej mleSlllc czasu po 
ostatnich odbytych wyborach. Oglasza on dat, rozpocz,cia i zak011czenia glosowania. Glosowanie odbywa 
si, w okresie trzech miesi,cy. Senat likwiduje si,. 
2.Kandydaci samodzielnie zglaszajll swoje kandydatury do Sejmu juz w dzien po ogloszeniu przez 
Prezydenta daty nastypnych wyborow. Kandydaci mogq kandydowae i bye wybierani tylko z terenu tego 
okrygu tj. dawnego wojewodztwa wg starego podzialu administracyjnego na 49 wojewodztw, gdzie Sll 
zameldowani. 
3.zgloszenia kandydatow do Sejmu przyjmuje Urzlld Gminy, ktorego obowillzkiem jest do siedmiu dni 
wyslanie zgloszenia kandydata do Panstwowej Komisji Wyborczej w Warszawie. PKW do siedmiu dni od 
zgloszenia z gminy, zamieszcza imiy i nazwisko kandydata, nazwy gminy, nazwy okr,gu tj.wojewodztwa 
wg starego podzialu administracyjnego na 49 wojewodztw, oraz wszystkie pozostale informacje 0 

kandydacie na specjalnej stronie do tego dedykowanej, gdzie kazdy obywatel moze wejse i przeglqdnqe 
sylwetki kandydatow ze swojej gminy oraz okr,gu wyborczego czyli wojewodztwa wg starego podzialu 
admnistracyjnego na 49. Okr,gi wyborcze b,dq pokrywae si, z PRLowskim podzialem administracyjnym 
terytorium polskiego na 49 wojewodztw. Kandydat maze zglosi6 ch,6 uczestnictwa w wyborach najpozniej 
3 miesiqce przed terminem wyborow. 
4.Wymogi formalno-prawne przy rejestracji kandydatow na Poslow: wiek kandydata minimum 21 lat, 
uregulowany stosunek do sluzby wojskowej , niekaralnose, obywatel Polski, obowiqzkowo trzeba zaznaczyc 
pochodzenie etniczne (w przypadku klamstwa kandydat zostaje skasowany, z tym ze aby go skasowae to 
muszq bye dowody na to ze jego pochodzenie jest inne niz zadeklarowane. Kasowania dokonuje Urzqd 
Gminy ktory musi udowodnie kandydatowi klamstwo pochodzeniowe zasi,gajllc informacji w stosownych 
instytucjach i archiwach. Kazdy kandydat aby moc bye wpisanym na list, wyborczq musi w okresie roku i 
trzech miesi,cy przed nadchodzllcymi wyborami OBOWli\ZKOWO uczestniczy6 w cotygodniowych 
posiedzeniach gminnych rad koordynacyjnych (minimum 90% obecnosci w roku czyli minimum 47 
SpOtk311). Obowiqzkowo nalezy wpisae czlonkowstwo w konkretnej partii politycznej lub innej organizacji, 
jesli kandydat gdzies przynalezy lub przynalezal. Kazdy kandydat musi zadeklarowac wyznanie. Kazdy 
kandydat musi zaznaczye czy posiada tzw. cenzus czyli ukonczony dobrowolny kurs przygotowawczy do 
zajmowania siy politykq. Kandydat musi podpisae oswiadczenie ze: " Uznaje Rzeczpospolitq Polskq za 
najwyzszy podmiot prawa wspolnotowego, przestrzega praw, obowillZkow i zasad wyplywajacych z 
cywiliazcji lacinskiej i etyki katolickiej." Znosi si, wymog podpisow poparcia dla kandydatow. Znosi si, 
wszelkie progi wyborcze. 
5.0krygi do Sejmu wielomandatowe. Do Sejmu wchodzq kandydaci ktorzy otrzymali najwiycej glosow z 
terytorium danego okrygu tj .dawnego wojewodztwa. Po kilku z kazdego okrygu/wojewodztwa (w 
zaleznoSci od liczby ludnosci w danym okr,gu/wojewodztwie). Obowillzuje zasada wi,kszosci wzgll(dnej 
czyli dla skutecznosci wyboru wystarcza, aby liczba glosow oddanych na rzecz kandydata przewyzszala 
liczby glosow oddanych na rzecz pozostalych kandydatow, nie musi ona jednak przekraczae polowy 
ogolnej liczby glosujqcych. 
6.Do Sejmu wybiera siy 245 Poslow, po kilku Po slow z kazdego okrl(gu (w zaleznosci od liczby ludnosci w 
danym okr,gu). Okr,g6w wyborczych jest 49 czyli tyle ile bylo wojewodztw w czasach PRLu. Terytoria 
okr,gow wyborczych sq dokladnie takie same jak tel}'loria bylych 49 wojewodztw. Okr,gi/wojewodztwa 
wyborcze do Sejmu Sll stale i niezmienne w czasie. 
7.Poslow na Sejm wybiera si, tylko na jednq kadencj,. Jesli ktos juz zasiadal w Sejmie to nie ma juz prawa 
do kandydowania ponownie. 
8.Zakazuje sil( platnej reklamy kandydatow oraz przez podmioty trzecie tj .ewentualnych ukrytych 
lobbystow. Kandydaci sami poprzez swoje dzialania dla spolecznosci automatycznie stajq si, osobami 
znanymi i wiarygodnymi. Telewizje regionalne majq obowillzek udost,pnienia kandydatom bezplatnej 
emisji w okresie miesillca przed rozpocz,ciem si, wyborow. 110se czasu antenowego dla kazdego kandydata 
nie powinna bye mniejsza niz 5 minu!. Kandydaci osobiscie mogq i majq prawo informowae 0 tym ze bydq 
kandydowae do Sejmu oraz przedstawiac swoje pomysly i postulaty. Rok przed wyborami gmina rna 
obowiqzek wydrukowania ulotek prezentujqcych wszystkich zgloszonych z danej gminy kandydatow do 
Sejmu i przeslanie tych ulotek do kazdego mieszk311ca gminy. W ulotce musi bye informacja 0 terminach 
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spotkan publicznych z kazdym kandydatem. Pomieszczenia do spotkan udosto;pnia bezplatnie gmina. 
M ies i~e przed wyborami gmina ma obow i~zek wyd rukowania ponownie ul otki prezentuj~eej wszystkieh 
zgloszonyeh z danej gminy kandydatow do Sejmu i przeslani e tyeh ul otek do kazdego mieszkanea gminy. 
Miejsea kandydat6w na li staeh wyborczych ustawiane s~ w kolejnosc i alfabetycznej po nazwiskach. 
9.Glosowanie jest jawne. Glosowanie odbywa sio; tylko na terytorium Polski - tylko w Polsce. Polonusi 
pos i adaj ~ey obywatelstwo polskie maj~ prawo do glosowania ale tylko w Polsce, w gminie w kt6rej ostatnio 
byli zameldowani. Znosi sio; glosowanie korespondeneyjne . N ie ma glosowania przez internet ehyba ze z 
komputera znajduj~eego siy w gminie tzw. Glosomatu (slowo poehodzi od bankomatu ezyl i maszyny 
wydaj~eej alltomatyeznie pieni~dze daj ~c na z~danie potwierdzenie wyplaty) 
I O.Glosowanie odbywa siy w speejalnym okienku gminnym w okres ie trzeeh miesiyey od dnia rozpoezo;e ia 
dnia wybor6w. Kazdy glosuj~ey otrzymuje z gmin y pisemne potwierdzenie ze znakiem wodnym na drukaeh 
se islego zaraehowania ze glosowal i na kogo glosowat. Po zaglosowanill nie wo lno zmieniae deeyzji co do 
swojego wyboru. Glosowae mozna tylko raz, ale mozna glosowae jednoezesnie na kilku kandydat6w. 
II .Posel lub inny wybieralny funkejonarills z pllbliezny moze bye odwolany w trakeie kadeneji jesli dziala 
na szkodo; dobra wsp61nego spoleezenstwa. Wystarezy zebrae ilosc glos6w go odwoluj~eyeh wiyksz~ od 
liczby glos6w jaka zostala na niego oddana podezas wybor6w ezyli podezas j ego wybierani a. 
12.Znosi siy immunitet Posla i kazdego innego wybieralnego funkejonariusza pllblieznego. 

Wybory do Rad Gmin, na Burmistrz6w, na W6jt6w i na Prezydent6w miast 
Odbywajq sio; na tych samyeh zasadaeh, wg tyeh samyeh proeedur i regul co wybory do Sejmll. Z tym ze 
okrygi wyboreze zawo;zaj~ siy do terytorium dancj gminy. Liezba radnyeh danej gminy ni e moze bye 
wio;ksza od obeenej liezby radnyeh ale dobrze by bylo aby byla zmniej szona . Wszystkich wybiera siy na 
jedn~ kadencjy. 

lnformacja 0 Sejmikach wojew6dzkich i Powiatach 
Sejmiki Wojew6dzkie likwiduje siy. Nowymi obszarami administracji terytorium Polski bo;d~ wojew6dztwa 
w podziale ad mnistracyjnym na 49 wojew6dztw zarz~dzanych przez Wojewody mianowanego przez 
Prezydenta. Jego pomoenikami byd~ Radni gmin wchodz~cyeh w sklad danego wojew6dztwa. Powiaty 
likwiduje sit; . N iekt6re dotyehezasowe zadan ia powiat6w przejm~ gminy a reszty nowe wojew6dztwa. 

Wybory na Prezydenta 
Wybory na Prezydenta s~ jawne i bezposrednie. Kazdy obywatel kt6ry uko r\czyl 35 lat moze kandydowae 
na Prezydenta. Znosi siy wym6g podp is6w poparcia dla kandydata. Rejestracja w gminie na takieh samyeh 
zasadach jak na Posla . Wybory na Prezydenta odbywaj~ sio; na tych samych zasadach co Wybory do Sejmu 
z tym ze w kazdym okrygu/wojew6dztwie w calej Polsce na kartach wyborczych byd~ widnieli wszyscy 
zarejestrowani ka ndydaci na Prezydenta. 

Dodatkowo procedllra wyboreza na Prezydenta przewidllje prawybory w celli wylonienia maksymalnie 100 
koncowych kandydat6w na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prawybory byd~ polegaly na 
bezposrednim zebraniu przez kandydat6w glos6w popareia od obywate li za pomoe~ np. list podpis6w lub za 
pomoe~ prze lewu I grosza na indywidualne konto kandydata. Na karcie poparcia powinno bye napisane: 
" Imiy i nazwisko osoby zglaszaj~cej, PESEL, adres, podpis oraz klauzula" Popieram ([miy i nazwisko 
kandydata) na Prezydenta Polsk i"" a w tytu le przelewll powinno bye napisane: " Dar od (sw6j PESEL) 
Popieram ([m io; i nazwisko kandydata) na Prezydenta Polski". Dokladnie 3 m iesi~ce przed planowanym 
rozpoezo;ciem sio; wybor6w, kandydat przynos i do swojej gminy glosy popare ia dla swojej osoby, a gmina 
do 7 dni , po komisyjnym przeliezeniu tyeh glos6w przesyla do PKW infonn acjy 0 ilosei oddanyeh na 
danego kandydata glos6w poparcia. PKW do 7 dni od momentu otrzymania ze wszystki ch gmin w Polsce 
infonnacj i (a le nie p6:i:niej niz 75 dni przed rozpoczynaj~cym s io; dn iem wybor6w), publikuje na swoich 
stronach li sty z zakwalifikowanymi kandydatami na Prezydenta Polski oraz li sty pozostalych z infonnacj~ 
ile kto zebral glos6w popareia. Pierwszyeh 100 kandydat6w kt6rzy zebrali najwi o;ksz~ ilose glos6w poparci a 
zostaj e dopllszezonych do wyborow definitywnych. 

Autor:Teresa Garland, skr.poczt.88, 32-050 Skawina Tel. 697357009 

Strona 2 z 2 


