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Naturolnych Praw Czlowieko, Konstytucji i Demokrocji w Polsce
Teresa Garland Petycja ws REFERENDUM LUDOWEGO
Ref. D167 2021 02 09

Polska dnia

9ll

2021r.

P E T Y C J A do tutejszej Rady Gminy

o opiniq ws przeprowadzenia REFERENDUM LUDOWEGO
Wnoszeca petycje: Teresa Garland, skr.poczt.88, ul.Zwirki iWigury 13A, 32-O5O Skawina, mail:
teresaqarlandartist@orotonmail.ch, Odpowiedi proszq przeslad listem poleconym za potwierdzeniem odbioru

Rodo: Wyraiam zgode na publicznq publikacjq moich danych koniecznych do realizowania petycji.

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

petycja do tutejszej Rady gminy by wyrazila opiniQ ws przeprowadzenia BEZPOSREDNIEGO (podstawa:
w Kodeksie Wyborczym
referendum konstytucyjnym) w celu dokonania przez obywateli polskich akceptacjijako Akt6w woli Narodu: Nowego
Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski.

zwracam siq

z

art.4 pkt.2 Konstytucji) Referendum Ludowego (nie mylii z obwarowanym prawnie

Proponowane pytania referendalne:
1.Czy zgadzasz siq na

wdroienie Nowego Kodeksu Wyborczego autorstwa Teresy Garland?

2.Czy zgadzasz siQ na wdro2enie w Polsce ustroju Prezydencko-Ludowego?

W zalEcznikach przesylam:
l.Uzasadnienie dla koniecznoJci przeprowadzenia Referendum Ludowego w Polsce tj. Deklaracjq Samostanowienia
Narodu PolskieBo.
2.Metoda pneprowadzenia Referendum.
3.Projekt Nowego Kodeksu Wyborczego autorstwa Teresy Garland
4.Projekt Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego

A poniiej wystqpienie bylego Posla na Sejm 5.p. Janusza Sanockiego ws istniejacego obecnie w Polsce, lamiacego
Konstytucjq Kodeksu Wyborczego kt6ry w praktyce uniemoiliwia Polakom bezpoSrednio iindywidualnie kandydowaC
w wyborach:
Zaczqt naleiy od tego ie w 2019 roku wybory do Sejmu byly niewa2ne gdyi obecna ordynacja wyborcza jest niezgodna
z Konstytucja z jej artykulami: 32,60,96. W tej sprawie na jesienl 2019 roku Posel Sanocki zaapelowal do Prezydenta

i

RP Andrzeja Dudy aby ten wstrzymal siq z ogloszeniem nowej kadencji Sejmu zwr6cil siq do Trybunalu
Konstytucyjnego o zbadanie tej sprawy. JednoczeSnie zaapelowal do Senatu by rozpoczql inicjatywq ustawodawcza i
zmienil istniejacy Kodeks Wyborczy. 2r6dlo wideo na Youtube pt.: ,,Wystapienia posla Janusza Sanockiego na ostatnim
posiedzeniu 8. kadencjii" httos://www.voutube.com/watch?v=b22-Uavhtno

Pomimo powainych wqtpliwo6ci co do demokratyczno3ci wybordw, pan Prezydent Andrzej Duda nowq kadencjq
Sejmu oglosil.
Przytaczam wypowiedi tj. tre5C wystqpienia pana Posla Janusza Sanockiego odnoSnie niewainoici wybor6w:

2}l9r.

odbyty siq wybory parlamentarne. O ile w wyborach do Senatu kaidy obywatel m6gl zglosid swojq
kandydaturq, to w wyborach do Sejmu takiej moiliwoici polski obywatel nie ma. Paistwowa Komisja Wyborcza w
orzeczeniu kt6re wydala na m6j wniosek 31 maja 2019r. stwierdzila i2 obywatelowi, polski kodeks wyborczy nie
przewiduje mo2liwoSci indywidualnego kandydowania na Posla, co w spos6b oczywisty narusza polskq Konstytucje:
art.32, art.50. Polak kt6ry nie moie kandydowaC indywidualnie zostal skazany na to ii o skorzystaniu ze swojego prawa
biernego wyborczego, decydujq w praktyce oligarchie kilku partii politycznych. I w ten spos6b zostalo zawlaszczone
nam, odebrane nam prawo do kandydowania na Posla do Sejmu, a ta decyzja zostala przekazana w rqce Pana
Kaczyriskiego, Pana Schetyny i ich otoczenia. I w ten oto spos6b Szanowni Paistwo, wszystkie ,,jedynki" z listy PlSu i
wszystkie,,jedynki" z listy Platformy Obywatelskiej Koalicji, weszly do Sejmu w tych wyborach. Wszystkie. Trzy czwarte
Posl6w przyszlej kadencji, to bedq osoby wybrane z pierwszego, drugiego i tam trzeciego miejsca. To ja stawiam
pytanie: Kto wybral tych Posl6w? Czy obywatele przy urnach? Czy te2 liderzy partii politycznych? Bezwzglednie
odpowiedi jest prosta! Liderzy partii politycznychl To znaczy ie zostaly naruszone zar6wno artykul 96 Konstytucji i
warunki jakim maja odpowiadad demokratyczne wybory, a mianowicie zostala naruszona ,,r6wnojc" procesu
wyborczeBo, bo to jedni obywatele decydujq KTO MOZE kandydowad a KTO NIE MO2E. Zostala naruszona
,,powszechnosi" prawa wyborczego, i ,,bezpo6redniosi". Skoro tak wiele przymiotnik6w prawa wyborczego opisanych
w artykule 96 Konstytucji zostalo naruszone, to trzeba stwierdzic wprost, 2e wybory do sejmu byly niewaine. Nie
mogq byi bowiem wa2ne wybory do Sejmu, przeprowadzone wedlug kodeksu Wyborczego kt6ry narusza KonstytucjQ.
W zwiqzku z tym, ja apeluje do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy Prezydenta Rzeczpospolitej, kt6rego zadaniem
gl6wnym jest strzeienie Konstytucji, iiby wstrzymal siq ze zwolywaniem nowego Sejmu ipoparl izwr6cil siq do
Trybunalu Konstytucyjnego o pilne rozpatrzenie mojego wniosku o stwierdzenie niezgodnoSci Kodeksu Wyborczego z
Konstytucjq. Wybory do Sejmu byly niewaine! Obroricy tego systemu partyjnego wybierania Posl6w, powolujq siq
czqsto na to ii jest tam jeszcze piaty przymiotnik: ,,ie wybory majq byi proporcjonalne" w artykule 96' Prawo i
Sprawiedliwosi otrzymalo 43, prawie 44 procent glos6w, ale w Sejmie ma zdecydowanq wiqkszo6d, ma ponad 50
procent glos6w. Natomiast w senacie kt6ry byt wybierany jednomandatowo, jest tam 48 procent. wiqc pytam siq:
kt6re wybory sq bardziej proporcjonalne? Czy te prowadzone w okrqgach jednomandatowych czego efektem jest
Senat? Czy te prowadzone wedlug ordynacji tzw. proporcjonalnej kt6ra wcale ordynacjq proporcjonalnQ nie.iest.
Podczas tego ostatniego mojego wystqpienia tutaj, apelujq do wszystkich obywateli 2eby poparli niesutanny nasz
,,73 X
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wniosek o zmianQ systemu wyborczego kt6ry jest patologiczny, lamie konstytucjQ, narusza prawa obywatelskie i
prowadzi do obniienia jakoSci Parlamentu. Prawdziwie legalnq lzbq w tej kadencji bqdzie Senat. Apelujq zatem do
Senatu o podjqcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany systemu wyborczego do Sejmu. Bez tej zmiany, Polska
dalej bQdzie brnq6 w bezsensowne konflikty, w chore partyjniactwo, w patologiczne uktady na styku sp6lek
paistwowych oraz partii politycznych. Apelujq do Prezydenta i2by poloZyl kres temu bezprawiu."

jak dotychczas iaden sqd w Polsce kt6ry powinien byl stad na straiy sprawiedliwoSci, demokracji i rzqd6w prawa, nie
uniewa2nil Kodeksu Wyborczego a SEd Najwyiszy wrecz akceptowal zatwierdzajac ilegalizujqc swoimi uchwalami
wszystkie dotychczasowe niedemokratyczne rzqdy po 1989 roku w Polsce.

Wybory do Sejmu. Ustawa - Ordynacja wyborcza do Sejmu (rozdzial 19, artykul 150) Dz.U.nr 46, po2.499, z dnia 16
maja 2001r. jest niezgodna z Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997r.
UZASADNIENIE:

l.Konstytucja RP stanowi: Art.95.2,,Wybory do Sejmu sq powszechne, r6wne, bezposrednie iproporcjonalne oraz
odbywajq siq w glosowaniu tajnym."
Poniewa2 okreSlenie,,bezpoirednie" wymienione jest przed ,, proporcjonalne", to conajmniej polowa posl6w powinna

byi wybierana w wyborach bezpoSrednich (wiqkszoiciowych).

2.Ordynacja wyborcza do Sejmu, wg wyZej wskazanej ustawy:

Art.130,,Wybory do Sejmu s1 powszechne, r6wne, bezpo5rednie i proporcjonalne oraz odbywajq siq w glosowaniu
tajnym".
Art.150.1 ,,Wyborca glosuje tylko na jednq listq okregowE stawiajac na karcie do glosowania znak,,X" w kratce z lewej
strony obok nazwiska jednego z kandydat6w z tej listy, przez co wskazuje jego pierwszefstwo do uzyskania mandatu"
Przepis art. 130 ustawy jest powt6rzeniem artykulu 96.2 Konstytucji.

Jednak art.150.1 ustawy wskazuje tylko wybory proporcjonalne. Wynika to wprost ze sposobu glosowania ,,tylko na

jednq liste okrqgowq" oraz ,,wskazywanie pierwszefstwa". Taki spos6b glosowania (wskazywania!) jest
charakterystyczny tylko i wylacznie dla wybor6w proporcjonalnych. Calkowicie pominiete sq wybory,,bezpoirednie".
Wedlug tylko takiego sposobu glosowania przeprowadzane sq wybory do Sejmu.
PODSUMOWANIE

Wybory do Sejmu przeprowadzane sq czqSciowo niezgodnie z Konstytucja, poniewai w Ustawie calkowicie pominiqte
sq okrqgiwyborcze wg ordynacjiwyborczej bezpoSredniej (wiqkszoiciowej). A to z koleioznacza ie co najmniej polowa
Posl6w do Sejmu zostala ,,wybrana" i jest ,,wybierana" niezgodnie z Konstytucja!

Tym samym Sejm jest nielegalny, a uchwalone ustawy tak ,,wybranego" sejmu sE niewaine z mocy ustawy
konstytucyjnej, kt6ra jest najwyzszym prawem RP. Z kolei rzAd jest nielegalny poniewai udzielane jest mu wotum
zaufania (art.154.2 Konstytucji) przez nielegalny Se.im.

3

Oczekujq pilnego zajqcia sie przez Radq Gminy powyiszE petycja gdyi jest to priorytet. Polecam r6wniei zaznajomiC
siq r6wniei ze stanem demokracjiw Polsce w artykule pt. ,,Demokracja do lamusa? Nic bardziej blqdnegol" na

stronie: https://teresagarland.neon24.oUpost/160270,demokracia-do{amusa-nic-bardziei-blednego

Z

wyrazami szacunku

Teresa Garland

Te1.697357009
Zaprzysiq2ony Prezydent Obywatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Spolecznego Komitetu

Konstytucyjnego

httos://wmczasowaradastanu20l9.wordpress.com/
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TYMCZASOWA RADA STANU NARODU POLSKIEGO
SPOI.ECZNY KOMITET KONSTYTUCYJNY

Celem Komitetu jest aktywne ilzialanie na rzecz respektowania i egzekwowania
Naturalnych Praw Czlowieka, Konstytucji i Demokracji w Polsce
Ref. Dl66 20210206

Polska dnia

6Il202k.

DEKLARACJA
SAMOSTANOWIENIA NARODU POLSKIEGO
2lutego 2021r.
Swigto Matki Bo2ej Gromnicznej
Polska Jest JEDNA x PRAWO Jest JEDNO * PRAWDA Materialna Jest JEDNA *

B9d4c pozbawionymi naszego Narodowego Rz4du Polskiego kt6ry skladalby sig z Polak6w zamiasr z Zyd6w,
bgd4c traktowanymi jak kolonia przez paristwo lzrael i innych rozsianych po Swiecie Zyd6w, kt6rzy w sposdb
bezwzglgdny grabi4 nas finansowo i materialnie doprowadzaj4c paristwo polskie do bankructwa, a Nar6d Polski do
wyniszczenia, dzialajEc w oparciu o Migdzynarodowe Prawo do Samostanowienia Narod6w oraz w oparciu o
Powszechn4 DeklaracjE Praw Czlowieka - deklarujemy, rozpoczynaj1c i kontynuuj4c od sldw Deklaracji
NiepodlegloSci Stan6w Zjednoczonych Ameryki :

,,Ilekrot wskutek biegu wypadk6w koniecznym sig staje dlajakiegoi narodu, by zerwal wigzy polityczne lqczqce
go z innym narodem i zaiql wirdd potgg ziemskich oddzielnq i rdwnorzgdnq pozycig, do ktdrej upowainiaiq go
prawa natury i jej Bdg, to wlaiciwy szacunek dla calej ludzkoici wyntaga, aby nar6d ten podal powody, kt6re
sklaniajq go do oderwania sig.
Uwazamy nastgpujqce prawdy za oczywiste: ie wszyscy ludzie stworzeni sq rdwnymi, ie Stwfirca obdarzyl ich
pewnymi nienaruszalnymi prawami, ie w sklad tych praw wchodzi prawo do zycta" wolnoii i dqienie do
szczgicia. 2e celem zabezpieczenin tych praw wylonione zostaly wirdd tudzi ngly, LtArycn sprawiedliwa wladza
wywodzi sig ze zgody nqdzonych.

jeieti kiedykotwiek iakakolwiek forma nqdu uniemoiliwiataby osiqgnigcie tych cehiw, to nar6d ma prawo
taki nqd zrnienii lub obalii i powolai nowy, ktdrego podwalinami bgdq takie zasady i taka organizacja wladzy,
jakie wydadzq sig narodowi najbardziej spnyjaiqce illa ich szczgicia i bezpieczefistwa. Roztropnofli, rzecz jasna,
bgdzie dyktowala, ie nqdu trwalego nie nalery zmieniaf dla przyczyn btnhych i pnemijajqcych; doiwiadczenie
zai wykazalo teL ie ludzie wolq raczej Scicrpiei wszelkie 7lo, ktdre jest do Tniesienia, aniieli prostowai swoje
iciei*i przez unicestwienie form, do kt6rych sq pruyzwyczajeni. Kiedy jednak dlugi szereg naduiy[ i uzurpacji,
zmienajqcych stale w tym samyrn kierunku, zdradza zamiar wprowadzenia wtadzy absolutnej i despotycznej,
wdwczas ich slusznym i ludzkim prawem, ich obowiqzkiem staje sig odrzucenie takfugo rzqdu oraz stworzenie
nowej straiy dla swego przyszlego bezpieczefistwa." Koniec cytatu.
2e

Takie wlaSnie znoszenie cierpieri wykazal Nar6d Polski i taka wlaSnie teraz koniecznoS6 zmvsza nas do zmiany
dotychczasowego systemt ruqdzenia. Historia rzqd6w w Polsce szczeg6lnie tych po 1989 roku to historia stale
powtarzaj4cych sig krzywd i uzurpacji, rabunku i zlodziejstwa na Narodzie Polskim, kt6re to rz4dy mialy na celu
ustanowienie absolutnej tyranii w celu maksymalnej eksploatacji Narodu Polskiego, Pafistwa i maj4tku Polak6w.
By dowieS6 swych prawd, te oto fakty przedstawiamy bezstronnemu Swiatu:

Str.

I z4
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TYMCZASOWA RADA STANU NARODU POLSKIEGO
SPOI,ECZNY KOMITET KONSTYTUCYJNY
Po 1989 roku rz4dy w Polsce nie dokonaly Zadnych przemian istotnych i koniecznych dla dobra publicznego i
rozwoju Narodu Polskiego. Narzucaly nam prawa gospodarcze kt6re lamaly podstawowe Naturalne Prawo do Zycia
Polakom w ich wlasnym kraju.

Robili wszystko by Nar6d Polski sig nie rozmnalal, by nie dopuSci6 do rozwoju demograficznego Polak6w.
Sci4gnEli za to do Polski ludzi obcych narodowoSci, ulatwiaj4c im osiedlanie sig w Polsce, kiedy Polacy z
powod6w ekonomicznych zmuszeni byli emigrowa( za chlebem. Wprowadzili apartheid polityczny i gospodarczy.
Podstqpem zanegowali Polakom prawa wyborcze i zablokowali drogg dostgpu do wladzy, ustanawiaj4c taki Kodeks
Wyborczy kt6ry w praktyce uniemozliwial Polakom kandydowanie na Posl6w i na inne Urzgdy Publiczne etc.

Odebrali nam bezprawnie nasze podstawowe swobody obywatelskie, znieSli najbardziej cenne dla nas prawa i
zmienili w spos6b zasadniczy formy naszych rz4d6w z demokratycznych na autorytarne.
Zawiesili nasze podstawowe prawa i przejgli podstgpem nasze ciala ustawodawcze, spowodowali - 2e obce nacje
sqdy posiadaj4 prawo wydawania ustaw dla nas we wszelkich wypadkach.

Zanegowali Polakom wykonywanie i egzekwowanie sprawiedliwoSci. Uzalehnili sgdzi6w wyl4cznie od swej woli,
jeSli chodzi o sprawowanie ich urzgd6w, wysokoS6 ich pensji i apanaie.
Tworz4 i stosuj4 prawo nieadekwatne do statusu cywilizacyjnego Narodu Polskiego, tj. do zasad wynikaj4cych z
cywilizacji laciriskiej, do kt6rej Polska przynaleL'y od ponad 1000 lat.

Zniefili nasze Naturalne Prawa Czlowieka i prawa wynikaj4ce z zasad naszej tradycji
Ustalili dla nas obce korporacyjne s4dy arbitraZowe - gdzie nie ma sprawiedliwoSci.

i

cywilizacji lacifiskiej.

Uczynili w Swietle prawa wladzg s4downicz4 rzekomo niezawisl4 i niezaleim4, ale nietykaln4 i nieusuwaln4, co
spowodowalo i powoduje nadal bezkarne zas4dzanie niesprawiedliwych wyrok6w i doprowadzenie Narodu
Polskiego do wyniszczenia moralnego, duchowego, materialnego, frzycznego i psychicznego przez SEdzi6w. Teraz
i w przeszloSci niepokornych Polak6w wsadzali i nadal wsadzaj4 do wigzieri i do zaklad6w psychiatrycznych.
Pol4czyli sig z innymi obcymi nacjami i cywilizacjami podporz4dkowuj4c nas obcemu prawu i s4downictwu, kt6re
nie uznaj4 naszych Naturalnych Praw Czlowieka ani zasad naszej cywilizacji laciriskiej i kt6re nie zostaly
zatwierdzon e przez Nar6d Polski.

Oslaniali i nadal oslaniaj4 swoich ludzi przy pomocy pozorowanych lub umarzanych proces5w od jakiejkolwiek
kary zarabunki, oszustwa, manipulacje i morderstwa, jakich dopuScili sig na mieszkaficach naszego terytorium.
Przejgli nasz handel ze wszystkimi czEsciami Swiata. Narzucili na nas podatki bez naszei zgody. Pozbawili nas
dobrodziejstwa sqd6w z law1 przysiEgtych, pozostawiajqc nas w szponach niesprawiedliwie os4dzaj4cych nas
2ydowskich sgdzi6w i kolaboruj4cych z nimi prokurator6w i urzgdnik6w s4dowych.
Bez realnej potrzeby zwigkszali wielokrotnie liczbg urzgd6w

i

urzgdnik6w, aby nqkali nasz lud i trwonili nasze

zasoby.

Utrzymywali i utrzymuj4 w5r6d nas w czasie pokoju stale obce wojska, bez zgody Narodu Polskiego. Wyrazili sw4
zgodg na bezprawne ustawy o zakwaterowaniu obcych jednostek zbrojnych wojsk na terytorium Polski.

amerykariskich

w

Polsce.

W

umowie

tej

-

czego dowodem jest umowa o pobycie wojsk
stosunku do
odpowiedzialnoS6 karn4 ponosz4 tylko Polacy

Prezydent Andrzej Duda Swiadomie podpisal akt okupacji Polski

w
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TYMCZASOWA RADA STANU NARODU POLSKIEGO
SPOI.ECZNY KOMITET KONSTYTUCYJNY
amerykafskich sojusznik6w natomiast Zolnierze i cywile amerykafiscy nie ponosz4 Zadnej odpowiedzialnoSci przed
polskimi s4dami. Stworzyli precedens - prawo do wywozenia nas do USA celem sqdzenia tam za ewentualne

przestgpstwa.

Zmuszali i zmuszaj4 oni naszych obywateli tj. wojsko i Policjg do skierowania broni przeciwko wlasnemu
Narodowi Polskiemu, do tego, by stali siE katami swoich przyjaci6l i braci albo tez by padli sami z ich rqk.
Wzniecali i wzniecaj4 oni wewngtrzn4 rebelig wSr6d nas i starali sig nasla6 na naszych mieszkafc6w, bezlitosnych,
obcych ludzi, nie przynalel1cych do naszej cywilizacji ani do Narodu Polskiego.

Tymi dzialaniami rz4dy ostatnich kilkudziesigciu lat w Polsce, zrzekly sig opieki nad Narodem Polskim i nie
gwarantuj4 nam ochrony, ani respektowania i egzekwowania naszych praw. Jeste5my wyjgci spod ich opieki i
rozpoczgli wojng przeciwko nam. Spl4drowali i rozkradli nasz majqtek narodowy, przejgli zabezcennasze fabryki i
nasze banki, podstgpnie zgladzili rzesze Polak6w a kolejne miliony Polak6w wyslali w nowoczesny jasyr na
emigracjg.

W kazdej fazie naszego uciemigzenia prosili5my i zqdaliSmy naprawienia krzywd. Jedyn4 odpowiedzi4 na nasze
petycje byly zwykle ponowne krzywdy. Jawne i ukryte 2ydowskie rzqdy w Polsce, zaruqdzajqce Polsk4 od 1926
roku do pocz4tku Drugiej Wojny Swiatowej i po Drugiej Wojnie Swiatowej, a szczeg6lnie te po tO8O roku, kt6rych
tyrafiski charakter wyst4pil wyra1nie poprzezkaldy z tych akt6w kt6re wydaly, nie godne s4, by nadal rz4dzlly
naszym wolnym Narodem Polskim, nie sq godne aby nas reprezentowaly.
Zydzi nie mogq skarZy6 sig, iZ nie zwracaliSmy sig do nich. Uprzedzali5m y ich raz po raz o tym, Ze poprzez ich
ustawodawstwo i s4downictwo pr6buj4 w spos6b nieuzasadniony rozci4gnE(, sw4 wladzg na Polskg.
PrzypominaliSmy im o okolicznoSciach, jakie powoduj4, 2e my Polacy musimy z naszego rdzennego krajt czyli z
Polski wyje2dza(, na przymusow4 emigracj Q, gdyz w praktyce nie pozwalaj4 nam Polakom tutaj pracowa6 ani
podejmowa6 dzialalnoSci gospodarczej. WolaliSmy do nich i do ich s4d6w o sprawiedliwoS6, zaklinaliSmy ich na
wgzty nieszczgsliwego dla Polak6w z Zydami wsp6lzycia. Zydzi nie chcieli nigdy pamigtad o tym, 2e s4 w Polsce
tylko goSdmi.
Falszywie i klamliwie nas obmawiali na forum migdzynarodowym

i

czyniqtak do teraz.

NawolywaliSmy do nich o odejScie zrz4d6w, nawolywaliSmy do nich, by sig nawr6cili, by potgpili swe zbrodnie i
nieprawoSci dokonane przez Zyd6w na Narodzie Polskim, kt6re nieuchronnie musz4 prre.*u6 irtniej4cy migdzy
nami zwi4zek i stosunki wzajemne. Jednakze oni r6wnie2 gtusi byli na glos sprawiedliwoSci. Dlatego musimy
pogodzi6 sig z konieczno5ci4 naszego odseparowania sig od nich i traktowania ich podobnie jak pozostale ludy:
jako wrog5w w czasie wojny, a przyjaci6l w czasie pokoju.

Nie bierzemy odpowiedzialnoSci prawnej, moralnej, finansowej ani materialnejzazaciqgnigte rzekomo w imieniu
Narodu polskiego czy pafistwa polskiego dtugi przez Zydowskie elity rz4dz4ce w Polsce. Jest faktem historycznym
i niezaprzeczalnym, 2rc Polska w ostatnich dziesigcioleciach byta pod okupacj4 Zydowsk4, stqd za dfugi te
odpowiadaj4 tylko i wyl4cznie Zydzi, a nie Nar6d Polski. Zrewidowane zostan4 wszelkie umowy zawafie
lrzez
dotychczasowe rz4dy z organizacjami w tym migdzynarodowymi, firmami, paristwami, w szczeg6lnoSci z
paristwem lzrael. Anulujemy wszelkie umowy kt6re nie sq znane ani ujawnione Narodowi Polskiemu.

W zwi4zku z powylszym. My, Czlonkowie Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Spolecznego Komitetu
Konstytucyjnego, Suwereni - odwotujqc sig do Najwy2szego Sgdziego Swiata, uroczyScie oglaszamy i
o6wiadczamy w imieniu wszystkich ludzi dobrej woli, w imieniu i w interesie Suweren6w Pafstwa Polskiego, ze

jako Nar6d Polski mamy sluszne prawo by6 wolnym i niepodleglym pafistwem oraz mamy prawo do wybrania
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nowego rz4du narodowego Polak6w, rz4du kt6ry zagwarantuje nam ochrong Praw Czlowiekaprzez legaln4 wladzg,
aby Nar6d Polski nie byl zmuszony szuka6 w buncie ostatecznego ratunku przeciwko tyrani i uciskowi.
Oglaszamy 2e Paristwo Polskie zwolnione jest ze wszelkich zobowi4zah finansowych
przez dotychczasowe okupacyjne rz4dy Zydowskie podszywaj4ce sig pod polski rz4d.

i

materialnych zawartych

i niepodlegly kraj. Mamy pelne prawo do utworzenia naszego polskiego rz4du narodowego,
przeprowadzenia nowych wybor6w, zawierania pokoju, wstgpowania w sojusze, nawi4zywania stosunk6w
handlowych i czynienia wszystkiego, do czego maj4 prawo paflstwa niezaleilne. Maj4c niezlomn4 wiarg w pomoc
Bozej OpatrznoSci Deklarujemy Polskg paristwem neutralnym.
Polska jako wolny

Lista sygnatariuszy:
Teresa Garland

-

ZaprzysigLony Prezydent Obywatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego

Spolecznego Komitetu Konstytuc yj n ego, T e1.697
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-

7009

- Zaprzysig2ony Czlonek Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego - Spolecznego
Komitetu Konstytucyjnego
Piotr Smolana - Zaprzysig2ony Czlonek Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego - Spolecznego Komitetu
Konstytucyjnego
Marek Krasnopolski

Milosz Sobolewski

-

ZaprzysigLony Czlonek Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego

-

Spolecznego

Komitetu Konstytucyjnego

Marek Wrzaszcz Czlonek Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego

Spolecznego Komitetu

Konstytucyjnego

Komandor Zbigniew Jacek Puchnowski

-

Czlonek Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego

Komitetu Konstytucyjnego

Barbara Lopacirf,ska - Prezes Stowarzyszenia
Maria LeSniak-Wojciechowska
Teresa Macias

kx

-

Spolecznego

Naturalis
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Celem Komitetu jest aktywne dzialqnie no rzecz respektowania i egzeh,uowanict

Naturalnych Praw Czlowieka, Konstytucji i Demolvacji w Polsce
Ref.

Dl67 20210209

Polska dnia 9

II202lr.

P E T Y C J A do tutejszej Rady Gminy
o opinig ws przeprowadzenia REFERENDUM LUDOWEGO
Wnosz4ca petycjg: Teresa Garland, skr.poczt.88, ul.Zwirki i Wigury 134, 32-050 Skawina, mail:
teresagarlandartist@frrotonmail.ch, OdpowiedL proszg przeslai listem poleconym za potwierdzeniem odbioru
Rodo: Wyra2am zgodg na publicznq publikacjg moich danych koniecznych do realizowania petycji.
Upowamiam wszystkich Polak6w do wysylania tej petycji do wsrystkich gmin w Polsce.
Zwracam sig z petycj4 do tutejszej Rady gminy by wyrazila opiniE ws przeprowadzenia BEZPOSREDNIEGO (podstawa:
art.4 pl<t.2 Konstytucji) Referendum Ludowego (nie mylii z obwarowanym prawnie w Kodeksie Wyborczym referendum
konstytucyjnym) w celu dokonania przez obywateli polskich akceptacji jako Akt6w Woli Narodu: Nowego Kodeksu
Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prerydencko-Ludowego dla Polski.
Proponowane pytania referendalne :
l.Czy zgadzasz sig na wdroZenie Nowego Kodeksu Wyborczego autorstwa Teresy Garland?
2.Czy zgadzasz sig na wdrozenie w Polsce ustroju Prerydencko-Ludowego?

W zal4cmikach przesylam :
l.Uzasadnienie dla koniecznoSci przeprowadzenia Referendum Ludowego w Polsce tj. DeklaracjE Samostanowienia Narodu
Polskiego.

2.Metoda przeprow adzenia Referendum.
3.Projekt Nowego Kodeksu Wyborczego autorstwa Teresy Garland
4.Projekt Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego

A

poniZej wyst4pienie bylego Posla na Sejm S.p. Janusza Sanockiego ws istniej4cego obecnie w Polsce, lami4cego
Konstytucjg Kodeksu Wyborczego kt6ry w praktyce uniemo2liwia Polakom bezpoSrednio i indywidualnie kandydowad w
wyborach:

w 2019 roku wybory do Sejmu byty niewaz:re gdyZ obecna ordynacja wyborcza jest niezgodna z
Konstytucj4 z jej arrykutami:32,60,96. W tej sprawie na jesieni 2019 roku Posel Sanocki zaapelowal do Prezydenta RP
Andrzeja Dudy aby ten wstrzymal siE z ogloszeniem nowej kadencji Sejmu i zwr6cil sig do Trybunalu KonstSrtucyjnego o
zbadanie tej.sprawy. JednoczeSnie zaapelowal do Senatu by rozpoczEl inicjatywg ustawodawcz4i zmienil istniej4cy Kodeks
Wyborczy. Zr6dlo wideo na Youtube pt.: ,,Wyst4pienia posla Janusza Sanockiego na ostatnim posiedzeniu 8.- kadencjii"
Zacz4t, naleLry od tego 2e

https ://www.youtube. com/watc h?v:b22-Uay htno

Pomimo powaZrych w4tpliwoSci co do demokratycmoSci wybor6w, pan Prezydent Andrzej Duda now4 kadencjg Sejmu
oglosil.
Przytaczam wypowiedZ tj. tre56 wyst4pienia pana Posla Janusza Sanockiego odno6nie niewa2noSci wybor6w:

X 2019r. odbyty sig wybory parlamentarne. O ile w wyborach do Senatu kazdy obywatel m6gl zglosi6 swojq
kandydaturg, to w wyborach do Sejmu takiej mo2liwoSci polski obywatel nie ma. Pafistwowa Komisja Wyborcza w
orzeczeniu kt6re wydala na m6j wniosek 3l maja 2019r. stwierdzila iz obywatelowi, polski kodeks wyborczy nie przewiduje
moZliwoSci indywidualnego kandydowania na Posla, co w spos6b oczywisty narusza polsk4 Konst5rtucjg: art.32, art.60. Polak
kt6ry nie moZe kandydowa6 indywidualnie zostal skazany na to iz o skorzystaniu ze swojego prawa biemego wyborczego,
decyduj4 w praktyce oligarchie kilku partii politycmych. I w ten spos6b zostalo zawlaszczone nam, odebrane nam prawo do
kandydowania na Posla do Sejmu, ata decyzja zostalaprzekazana w rEce PataKaczyfrskiego, Pana Schetyny i ich otoczenia.
I w ten oto spos6b Szanowni Paristwo, wsrystkie ,jedynki" z listy PISu i wsrystkie ,jedynki" z listy Platformy Obywatelskiej
Koalicji, weszly do Sejmu w fych wyborach. Wszystkie. Trry czwarte Posl6w przyszlej kadencji, to bgd4 osoby wybrane z
pierwszego, drugiego i tam trzeciego miejsca. To ja stawiam pytanie: Kto wybral tych Posl6w? Cry obywatele prry urnach?
Cry teZliderzy partii politycznych? Bezwzglgdnie odpowiedZ jest prostat Liderzy partii politycmych! To znaczy Ze zostaly
naruszone zar1wno artykul 96 Konstytucji i warunki jakim majq odpowiada6 demokratyczne wybory, a mianowicie zostala
naruszona ,,r6wnoS6" procesu wyborczego, bo to jedni obywatele decyduj4 KTO MOZE kandydowad a KTO NIE MOZE.
Zostala naruszona ,,powszechnoS6" prawa wyborczego, i ,,bezpoSrednioS6". Skoro tak wiele prrymiotnik6w prawa
,,13
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wyborczego opisanych w artykule 96 Konstytucji zostalo naruszone, to trzeba stwierdzi6 wprost, 2e wybory do Sejmu byty
niewazne. Nie mog4 by6 bowiem wizne lvybory do Sejmu, przeprowadzone wedlug kodeksu Wyborczego kt6ry narusza
Konstytucjg. W zwi4zku z Vm, ja apelujg do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy - Prezydenta Rzeczpospolitej, kt6rego
zadaniem gl6wnym jest strzezenie Konstytucji,iiby wstr4ymal sigzenvolywaniem nowego Sejmu i poparl i avr6cil sig do
Trybunalu Konstytucyjnego o pilne rozpatrzenie mojego wniosku o stwierdzenie niezgodnoSci Kodeksu Wyborczego z
Konstytucj4. Wybory do Sejmu byty niewa2ne! Obroricy tego systemu partyjnego wybierania Posl6w, powoluj4 sig czgsto na
to i2 jest tam jeszcze piqty przymiotnik: ,,2e wybory maj4 byi proporcjonalne" w artykule 96. Prawo i SprawiedliwoS6
otrzymalo 43, prawie 44 procent glos6w, ale w Sejmie ma zdecydowan4 wigkszoS6, ma ponad 50 procent glos6w. Natomiast
Senacie kt6ry byl wybierany jednomandatowo, jest tam 48 procent. Wigc pytam sig: kt6re lvybory s4 bardziej
proporcjonalne? Czy te prowadzone w okrggach jednomandatowych czego efektem jest Senat? Czy te prowadzone wedtug
ordynacji tzw. proporcjonalnej kt6ra wcale ordynacjq proporcjonalnq nie jest. Podczas tego ostatniego mojego wystqpienia
tutaj, apelujg do wsrystkich obywateli Zeby poparli niesutanny nasz wniosek o zmianE systemu wyborczego kt6ry jest
patologicmy, lamie konstytucjg, narusza prawa obywatelskie i prowadzi do obnizenia jakoSci Parlamentu. Prawdziwie legalnq
lzbq, w tej kadencji bgdzie Senat. Apeluj g zatem do Senatu o podjgcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nniany systemu
wyborczego do Sejmu. Bez tej zmiany, Polska dalej bgdzie bm46 w bezsensowne konflikty, w chore partyjniactwo, w
patologicme uklady na styku sp6lek paristwowychoraz partii politycmych. Apelujg do Prerydentai7,by polo\l kres temu
bezprawiu."

w

w Polsce kt6ry powinien byl sta6 na strary sprawiedliwoSci, demokracji i rz4d6w prawa, nie
uniewaznil Kodeksu Wyborczego a S4d Najwyzszy wrgcz akceptowal zatwierdzaj4c i legalizuj4c swoimi uchwalami
wszystkie dotychczasowe niedemokratycme rz4dy po 1989 roku w Polsce.
Jak dotychczas Zaden s4d

- Ordynacja wyborcza do Sejmu (rozdzial19, artykul 160) Dz.U.nr 46, poz. 499, z dnia 16 maja
2001r. jest niezgodna z Konstytucj4 Rzecrypospolitej Polskiej z 1997r.
Wybory do Sejmu. Ustawa

UZASADNIENIE:
l.Konstytucja RP stanowi: Art.96.2,,Wybory do Sejmu s4 powszechne, r6wne, bezpoSrednie i proporcjonalne oraz odbywaj4
sig w glosowaniu tajnym."
Poniewaz okreSlenie ,,bezpoSrednie" wymienione jest przed ,,proporcjonalne", to conajmniej polowa posl6w powinna by6
wybierana w wyborach bezpoSrednich (wigkszoSciowych).
2.Ordynacjawyborcza do Sejmu, wgwyZej wskazanej ustawy:
Art.130 ,,Wybory do Sejmu s4 powszechne, r6wne, bezpo5rednie i proporcjonalne oraz odbywajq sig w glosowaniu tajnym".
Art.l60.l ,,Wyborca glosuje tylko na jedn4 listg okrggow4 stawiajqc na karcie do glosowania znak,,X" w kratce z lewej
strony obok nazwiska jednego z kandydat6w z tej listy, przez co wskazuje jego pierwszefstwo do uryskania mandatu"
Przepis art. 130 ustawy jest powt6rzeniem artykulu 96.2 Konstytucji.
Jednak art.160.1 ustawy wskazuje tylko wybory proporcjonalne. Wynika to wprost ze sposobu glosowania,,tylko na jedn4
listg okggowq" oraz,,wskazywanie pierwszefstwa". Taki spos6b glosowania (wskazywania!) jest charakterystyczny tylko i
wyl4cmie dla wybor6w proporcjonalnych. Calkowicie pominiete s4 wybory ,,bezpoSrednie". Wedlug tylko takiego sposobu
glosowania przeprowadzane s4 wybory do Sejmu.

PODSUMOWANIE
Wybory do Sejmu przeprowadzane s4 czgsciowo niezgodnie z Konstytucjq, poniewaZ w Ustawie calkowicie pominigte s4
okrggi wyborcze wg ordynacji wyborczej bezpoSredniej (wigkszoSciowej). A to z kolei ozrracza ze co najmniej polowa
Posl6w do Sejmu zostala,,wybrana" i jest,,wybierana" niezgodnie z Konstytucj4!
Tym samym Sejm jest nielegalny, a uchwalone ustawy tak ,,wybranego" Sejmu s4 niewa2ne z mocy ustawy konstytucyjnej,
kt6ra jest najvtyasrym prawem RP. Z kolei rz4d jest nielegalny poniewaz udzielane jest mu wotum zaufania (art.154.2
Konstytucj i) pr zez nielegalny S ej m.
Oczekujg pilnego zajgciasig przez Radg Gminy poryZsz4petycj4 gdyZ jest to priorytet. Polecam r6wnie2 zaznajomii sig
r6wniez ze stanem demokacji w Polsce w artykule pt. ,,Demokacja do lamusa? Nic bardziej blgdnego!" na stronie:

https://teresagarland.neon24.pl/oost/l60270.demokracja-do-lamusa-nic-bardziej-bledneeo

Zwyrazami szacunku
Teresa Garland

Tel.697357009
ZaprzysiEaony Prezydent Obywatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Spolecznego Komitetu Konstytucyjnego
https ://tymczasowaradastanu20 I 9.wordpress.com/
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Nowy ustn6j dla Polski - SYSTEM Prezydencko-Ludowy czyli SYSTEM PL
Proponowany SYSTEM PL charakteryzuje sig silnX m4dr4 i odpowiedzialn4 wladz4 prezydenck4 dzialaj4c4 dla dobra Polak6w, otoczon4 najlepszymi ekspertami i wspieran4
przez Zgromadzenie Narodowe czyli Sejm. W tym systemie Sejm nie bqdzie przeglosowywal ustaw lecz bgdzie glosem Narodu Polskiego straznikiem przestrzegania
Naturalnych Praw Czlowieka i Obywatela, bgdzie pilnowal wsp6lnego maj4tku narodowego oraz dbal o Dobro Wsp6lne wszystkich obywateli rozumiane jako umozliwienie
kaZdemu rozwoju osobistego z uwzglgdnieniem zachowania godnoSci czlowieka i jego wolnoSci. To Prezydent bEdzie dekretowai ustawy a jeSli nie bylyby one zgodne z dobrem
Polak6w i z Polskim Interesem Narodowym, to ju2 zadaniem Posl6w bgdzie zebranie odpowiedniej iloSci podpis6w od obywatelii w celu przygotowania referendum obalaj4cego
dan4 szkodliw4 dla Polak6w ustawg, na zasadach podobnych jak w Szwajcarii. Likwiduje sig funkcjg premiera, jego zadania przejmuje Prezydent. Wprowadza siE ustawodawczq
inicjatywg obywatelsk4, referendum, weto obywatelskie (WIR) wg koncepcji Prof. Miroslawa Matyji or^z Akt Woli Narodu
czyli obywatelsk4 bezpo6redni4 inicjatywg
ustawodawcz4, wykonawcz4 i s4downicz4 Narodu Polskiego na podstawie art.4 Konstytucji. Jak wygl4dai bgdzie Sciezka legislacyjna w rym proponowanym nowym ustroju dla
Polski? W pierwszym etapie Nar6d Polski bgdzie zglaszal do Sejmu swoje potrzeby i prooblemy. Sejm bgdzie analizowal potrzeby i przekazywal wstgpn4 wizjg rozwi4zania do
ekspert6w prezydenckrch. Eksperci napisz4 dekety. Prezydent bgdzie dekety podpisywal, bgdzie stal na stra:ry ich przestrzegania i pilnowal by byly wdrazane przez aparat
administracyjny panstwa i instytucje sluZebne Panstwa Polskiego . Ostatecznymi weryfikuj4cymi wlaiciwe wdro2enie ustaw bgd4 obywatele, kt6rzy to zweryfikuje w praktyce
Zycia spoleczno.polityczno-gospodarczego. Autor: Teresa Garland, wersja 3 z dania 28 VI 202&.

i
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Schemat organizacyjny nottrego ustroju Polgki
SYSTEM PL czyli Sys-
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Wykaz wstepnvch poprawek do Konstytycji zwi4zanychzezmian1 ustroju i wprowadzenia WIRu:

Art. 118 Ponizej KONKRETNE ZAPISY zmian do wprowadzenia w art. I l8 Konstytucji w kwestii Inicjatywy Ustawodawczej / obywatelskiej
OBECNIE JEST:
Art. I 18. Inicjatywa ustawodawcza
l. Inicjatywa ustawodawcza przysluguje poslom, Senatowi, Prezydentowi Rzeczypospolitej i Radzie Ministr6w.
2. Inicjatywa ustawodawcza przysfuguje r6wnie2 grupie co najmniej 100 000 obywateli maj4cych prawo wybierania do Sejmu. Tryb postgpowania w tej sprawie
okeSla ustawa.
3. Wnioskodawcy, przedkladajqc Sejmowi projekt ustawy, przedstawiaj4 skutki finansowejej wykonania.
POWINNO BYC:
Art. I l8 Konstytucji powinien wigc brzmie6 Inicjatywa obywatelska (O M. Matyja, Public Domain):
l. Inicjatywa obywatelska przysluguje wszystkim obywatelom i ugrupowaniom
spoleczno-politycznym Rzeczypospolitej Polskiej. (O M. Matyja, Public Domain):
2. Inicjatywa obywatelska dochodzi do skutku, jeSli zarejestrowany komitet inicjatywny zbierze co najmniej 500 000 podpis6w obywateli uprawnionych do
glosowania w ciqgu l8 miesigcy i przedstawi projekt inicjatywny w kancelarii Rady Ministr6w. (@ M. Matyja, Public Domain):
3. Weto obywatelskie - Weto obywatelskie przysluguje wszystkim obywatelom i ugrupowaniom spoleczno-polirycznym Rzeczypospolitej Polskiej. (@ M.
Matyja, Public Domain): Weto obywatelskie dochodzi do skutku, jeSli zarejestrowany komitet wetuj4cy zbierze co najmniej 250 000 podpis6w obywateli
uprawnionych do glosowania i w ci4gu I 80 dni przedstawi projekt nowej ustawy w kancelarii Rady Ministr6w.
4.Akt Woli Narodu - obywatelska bezpoSrednia inicjatywa ustawodawcza, wykonawcza i s4downicza Narodu Polskiego na podstawie art.4 Konstytucji.

Art.l25.
Ponizej KONKRETNE ZAPISY zmian do wprowadzenia w art. 125 Konstytucji w kwestii REFERENDUM
OBECNIE JEST:

fut.

125. Referendum og6lnokrajowe

L W sprawach o szczeg6lnym znaczeniu dla pafstwa mo2e by6 przeprowadzone referendum og6lnokrajowe.
2. Referendum og6lnokajowe ma prawo zzrz4dzit, Sejm bezwzglgdn4 wigkszoSci4 glos6w w obecnoSci co najmniej polowy ustawowej liczby posl6w lub
Prezydent Rzeczypospolitej za zgod4 Senatu wyru2on4bezwzglgdn4 wigkszoSci4 glos6w w obecnoSci co najmniej polowy ustawowej liczby senator6w.
3. Jezeli w referendum og6lnokrajowym wziglo udzial wigcej niZ polowa uprawnionych do glosowania, wynik referendum jest wiAzgcy.
4. Wa2no3i referendum og6lnokrajowego oraz referendum, o kt6rym mowa w art.235 zmiana Konstytucji ust. 6, stwierdza S4d Najwyzszy.
5. Zasady i tryb przeprowadzania referendum okreila ustawa.

POWINNO BYC:
Referendum obowiqzkowe (@ M. Matyja, Public Domain)
l. Narodowi przedstawia sig pod glosowanie:
a. zmiany Konstytucji RP;
b. przyst4pienie do organizacji zbiorowego bezpieczeristwa lub do wsp6lnot ponadnarodowych;
c. sprawy uznane za pilne, kt6re nie majq podstaw konstytucyjnych i kt6rych czas obowiaz),wania przekraczajeden rok, muszq zostai w ciAgu roku po przyjgciu
przez Sejm przedstawione pod glosowanie.
2. Narodowi przedstawia sig pod glosowanie:
a. inicjatywy obywatelskie w sprawie calkowitej zmiany Konstytucji RP;
b. inicjatywy obywatelskie w sprawie czg6ciowej zmiany Konstytucji RP w postaci propozycji zapisu konstytucyjnego;
c. weto obywatelskie w sprawie odrzucenia lub zmianyjuz istniejecej ustawy.
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Wybory do Sejmu
l.Datg nastgpnych wybor6w do Sejmu oglasza Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej miesi4c czasu po
ostatnich odbytych wyborach. Oglasza on datg rozpoczgcia
sig w okresie trzech miesigcy. Senat likwiduje sig.

i

zakoficzenia glosowania. Glosowanie odbywa

2.Kandydaci samodzielnie z$aszajq swoje kandydatury do Sejmu ju2 w dzief po ogloszeniu przez
Prezydenta daty nastgpnych wybor6w. Kandydaci mogq kandydowa6 i byi wybierani tylko z terenu tego
okrggu tj. dawnego wojew6dztwa wg starego podzialu administracyjnego na 49 wojew6dztw, gdzie s4
zameldowani.
3.Zgloszenia kandydat6w do Sejmu przyjmuje Urzqd Gminy, kt6rego obowi4zkiem jest do siedmiu dni
wyslanie zgloszenia kandydata do Paristwowej Komisji Wyborczej w Warszawie. PKW do siedmiu dni od
zg)oszenia z gminy, zamieszcza imig i nazwisko kandydata, nazwg gminy, nazwg okrggu tj.wojew6dztwa

wg

starego podzialu administracyjnego na

49 wojew6dztw, oraz wszystkie pozostale informacje

o

kandydacie na specjalnej stronie do tego dedykowanej, gdzie krzdy obywatel moZe wej56 i pneglqdnql
sylwetki kandydat6w ze swojej gminy oraz okrggu wyborczego czyli wojew6dztwa wg starego podzialu
admnistracyjnego na 49. Okrggi wyborcze bgd4 pokrywad sig z PRlowskim podzialem administracyjnym
terytorium polskiego na 49 wojew6dztw. Kandydat mo2e zglosid chg6 uczestnictwa w wyborach najp62niej
3 miesiqce przed terminem wybor6w.

4.Wymogi formalno-prawne przy rejestracji kandydat6w na Posl6w: wiek kandydata minimum 2l lat,
uregulowany stosunek do sfuzby wojskowej, niekaralno66, obywatel Polski, obowi4zkowo trzebazaznaczy(,
pochodzenie etniczne (w przypadku klamstwa kandydat zostaje skasowany, z tym 2e aby go skasowad to
muszQ by6 dowody na to 2e jego pochodzenie jest inne niz zadeklarowane. Kasowania dokonuje Urz4d
Gminy kt6ry musi udowodni6 kandydatowi klamstwo pochodzeniowe zasiggajqc informacji w stosownych
instytucjach i archiwach. Kahdy kandydat aby m6c byi wpisanym na listg wyborcz4 musi w okresie roku i
trzech miesigcy przed nadchodz4cymi wyborami OBOWL{ZKOWO uczestniczyd w cotygodniowych
posiedzeniach gminnych rad koordynacyjnych (minimum 907o obecno6ci w roku czyli minimum 47
spotkari). Obowiqzkowo naleZy wpisad czlonkowstwo w konkretnej partii politycznej lub innej organizacji,
jedli kandydat gdzie6 przynale2y lub przynalehal. Kahdy kandydat musi zadeklarowad wlznanie. Kahdy
kandydat musi zaznaczyt, czy posiada tzw. cenzus czyli ukoriczony dobrowolny kurs przygotowawczy do
zajmowania sig polityk4. Kandydat musi podpisad oSwiadczenie 2e: ,,\)znaje Rzeczpospolit4 Polsk4 za
najwyLszy podmiot prawa wsp6lnotowego, przestruega praw, obowi4zk6w i zasad wyptywajacych z
cywiliazcji laciriskiej i etyki katolickiej." Znosi sig wym6g podpis6w poparcia dla kandydat6w. Znosi sig
wszelkie progi wyborcze.
5.Okrggi do Sejmu wielomandatowe. Do Sejmu wchodzE kandydaci kt6rzy otrzymali najwigcej glos6w z
terytorium danego okrggu tj.dawnego wojew6dztwa. Po kilku z kahdego okrggu/wojew6dztwa (w
zalehnofici od liczby ludno6ci w danym okrggu/wojew6dztwie). Obowi4zuje zasada wigkszoSci wzglgdnej
czyli dla skuteczno5ci wyboru wystarcza, aby liczba glos6w oddanych na rzecz kandydata przewyLszala
liczbg glos6w oddanych na rzecz pozostalych kandydat6w, nie musi ona jednak przeV,raczal polowy
og6lnej liczby gtosuj 4cych.
6.Do Sejmu wybiera sig 245 Posl6w, po kilku Posl6w zkahdego okrggu (w zaleZnoSci od liczby ludnoSci w
danym okrggu). Okrgg6w wyborczych jest 49 czyli tyle ile bylo wojew6dztw w czasach PRLu. Terytoria
okrgg6w wyborczych s4 dokladnie takie same jak terytoria bylych 49 wojew6dztw. Okrggi/wojew6dztwa
wyborcze do Sejmu sq stale i niezmienne w czasie.
7.Posl6w na Sejm wybiera sig tylko na jednq kadencjg. Je5li ktoS juZ zasiadal w Sejmie to nie ma jua prawa
do kandydowania ponownie.

S.Zakazuie sig platnej reklamy kandydat6w oraz przez podmioty trzecie tj.ewentualnych ukrytych
Iobbyst6w. Kandydaci sami poprzez swoje dzialania dla spoleczno5ci autom atycznie staj4 sig osobami
znanymi i wiarygodnymi. Telewizje regionalne maj4 obowi4zek udostgpnienia kandydatom bezplatnej
emisji w okresie miesiqca pned rozpoczgciem sig wybor6w. Ilo6i czasu antenowego dla ka2dego kandydata
nie powinna by6 mniejszaniz 5 minut. Kandydaci osobiScie mogq i majq prawo informowad o tym zebgdq
kandydowai do Sejmu oraz przedstawiad swoje pomysly i postulaty. Rok przed wyborami gmina ma
obowiqzek wydrukowania ulotek prezentujqcych wszystkich zgloszonych z danej gminy kandydat6w do
Sejmu i przeslanie tych ulotek do ka2dego mieszkarica gminy. W ulotce musi byi informacja o terminach
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spotkafi publicznych z ktzdym kandydatem. Pomieszczenia do spotkaf udostgpnia bezplatnie gmina.
Miesiqc przed wyborami gmina ma obowiqzek wydrukowania ponownie ulotki prezentuj4cej wszystkich
zg)oszonych z danej gminy kandydat6w do Sejmu i przeslanie tych ulotek do ka2dego mieszkarica gminy.
Miejsca kandydat6w na listach wyborczych ustawiane s4 w kolejnoSci alfabetycznej po nazwiskach.
9.Glosowanie jest jawne. Glosowanie odbywa si9 tylko na terytorium Polski - tylko w Polsce. Polonusi
posiadaj4cy obywatelstwo polskie maj4 prawo do glosowania ale tylko w Polsce, w gminie w kt6rej ostatnio
byli zameldowani. Znosi sig glosowanie korespondencyjne. Nie ma glosowania przez internet chyba 2e z
komputera znajdujqcego sig w gminie tzw. Glosomatu (slowo pochodzi od bankomatu czyli maszyny
wydaj 4c ej automatyczn ie p ien i 4dze daj 4c na Zqdanie potwierdzen ie wyptaty)
l0.Glosowanie odbywa sig w specjalnym okienku gminnym w okresie trzech miesigcy od dnia rozpoczgcia
dnia wybor6w. Ka2dy glosuj4cy otrzymuje z gminy pisemne potwierdzenie ze znakiem wodnym na drukach
Scislego zarachowania 2e glosowal i na kogo glosowal. Po zaglosowaniu nie wolno zmieniat decyzji co do
swojego wyboru. Glosowad mo2na tylko raz, ale mo2na glosowai jednoczesnie na kilku kandydat6w.
l l.Posel lub inny wybieralny funkcjonariusz publiczny moze byi odwolany w trakcie kadencji je5li dziala
na szkodg dobra wsp6lnego spoleczeristwa. Wystarczy zebrat iloS6 glos6w go odwoluj4cych wigksz4 od
liczby glos6w jaka zostala na niego oddana podczas wybor6w czyli podczas jego wybierania.
12.Znosi sig immunitet Posla i kazdego innego wybieralnego funkcjonariusza publicznego.

Wybory do Rad Gmin, na Burmistrzilw, na W6jt6w i na Prezydent6w miast
Odbywaj4 sig na tych samych zasadach, wg tych samych procedur i regul co wybory do Sejmu. Z tym 2e
okrggi wyborcze zawgaajq sig do terytorium danej gminy. Liczba radnych danej gminy nie mo2e byd
wigksza od obecnej liczby radnych ale dobrze by bylo aby byla zmniejszona. Wszystkich wybiera sig na
jedn4 kadencjg.

Informacja o Sejmikach wojew6dzkich i Powiatach
likwiduje
sig. Nowymi obszarami administracji terytorium Polski bgd4 wojew6dztwa
Sejmiki Wojew6dzkie
w podziale admnistracyjnym na 49 wojew6dztw zarzqdzanych przez Wojewodg mianowanego przez
Prezydenta. Jego pomocnikami bgd4 Radni gmin wchodz4cych w sklad danego wojew6dztwa. Powiaty
likwiduje sig. Niekt6re dotychczasowe zadania powiat6w pnejm4gminy a resztg nowe wojew6dztwa.
Wybory na Prerydenta
jawne i bezpoSrednie. Kazdy obywatel kt6ry ukohczyl 35 lat mo2e kandydowa6
na Prezydenta. Znosi sig wym6g podpis6w poparcia dla kandydata. Rejestracja w gminie na takich samych
zasadachjak na Posla. Wybory na Prezydenta odbywaj4 sig na tych samych zasadach co Wybory do Sejmu
z tym Ze w krtdym okrggu/wojew6dztwie w calej Polsce na kartach wyborczych bgdq widnieli wszyscy
Wybory naPrezydenta

s4

zarejestrowani kandydaci na Prezydenta.

Dodatkowo procedura wyborcza na Prezydenta przewiduje prawybory w celu wylonienia maksymalnie 100
korlcowych kandydat6w na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prawybory bEd+ polegaly na
bezpoSrednim zebraniu przezkandydat6w glos6w poparcia od obywateli za pomoc4 np. list podpis6w lub za
pomocq przelewu I grosza na indywidualne konto kandydata. Na karcie poparcia powinno by6 napisane:
,,Imig i nazwisko osoby zglaszaj4cej, PESEL, adres, podpis oraz klauzula" Popieram (Imig i nazwisko
kandydata) na Prezydenta Polski"" a w tytule przelewu powinno by6 napisane: ,,Dar od (sw6j PESEL)
Popieram (Imig i nazwisko kandydata) na Prezydenta Polski". Dokladnie 3 miesi4ce przed planowanym
rozpoczgciem sig wybor6w, kandydat przynosi do swojej gminy glosy poparcia dla swojej osoby, a gmina
do 7 dni, po komisyjnym przeliczeniu tych glos6w przesyla do PKW informacjg o ilo5ci oddanych na
danego kandydata glos6w poparcia. PKW do 7 dni od momentu otrzymania ze wszystkich gmin w Polsce
informacji (ale nie plLniej niz 75 dni przed rczpoczynaj4cym sig dniem wybor6w), publikuje na swoich
stronach listg z zakwalifikowanymi kandydataminaPrezydenta Polski oraz listg pozostatych z informacj4
ile kto zebral glos6w poparcia. Pierwszych 100 kandydat6w kt6rzy zebrali najwigksz4 ilo56 glos6w poparcia
zostaje dopuszczonych do wybor6w defi nitywnych.
Autor:Teresa Garland, skr.poczt.88 ,32-050 Skawina Tel. 697357009
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Art.4 Konstytucji

- UZASADNIENIE dla zarzqdzania

BEZPOSREDNIEGO panstwem polskim przez
Suwerena czyli przez Narod Polski

Art.4.p.1: Wadzazwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej nalely do Narodu.
Art.4.p.2: Nar6d sprawuje wladzeprzezswoich przedstawicieli lub BEZPOSREDNIO.

W panstwie polskim Suwerenem jest Narod Polski. Na
podbtawie art,4 oraz art.82 Konsiytucji,_ w zwiqzku ze

bzkodliwymi dziataniami obecnych rzqdow, Selmu i Senatu, ry

wyniku'ktorych. Narod Pol5ki stiaci swoje panstwo
ni-epodlegloS6 oraz lamane sa w Polsce podstawowe
i

Naiuraln6 Prawa Cztowieka

i

Obywatela, konieczne jqst

zastosowanie zarzqdzania panstwem

polskim

BEZPOSREDNIO.pTzez suwerena czyli p.rzez Narod Polski w
celu , .przywrocenia pgprawnego fuhkcjonowania panstwa
polskiego i jego organ6w.

Autor: Teresa Garland
te1.697357009

2

Art.4 Konstytucji - Przebieg procesu
naprawczego panstwa polskiego
ETAP I
W pierwszym etapie konieczne jest zebranie i przygotowanie:
.1
.Czlonk6w Rzqdu Tymczasowego
2.Czlonk6w Zarzqdu Komisarycznego
3.Czlonk6w Gminnych Rad Koordynacyjnych przy kazdej gminie
ETAP2
Natychmiast po odejSciu obecnych wladz, zarzqdzanie Polskq przejmie Rzqd Tymczasowy
oraz Zarzqd Komisaryczny przy wsparciu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego
Spolecznego Komitetu Konstytucyjnego, wprowadzalqc w Polsce na okres przejsciowy
BEZPOSREDNIE zarzqdzanie Paistwem Polskim przez Nar6d Polski na podstawie art.4
Konstytucji, pod przyw6dztwem Prezydenta Bzeczypospolitej Polskiej.
ETAPS
Gminne Rady Koordynacyjne zbiorq podpisy poparcia od obywateli pod naiwazniejszymi
Aktami Woli Narodu (w pierwszej kolejno6ci nowy Kodeks Wyborczy). Prezydent Akty Woli
Narodu podpisze, opublikuje w Dzienniku Ustaw iwdrozy.
ETAP4

-

Na podstawie nowego Kodeksu Wyborczego przeprowadzenie nowych wybor6w

przywr6cenie prawidlowego funkcjonowania paristwa polskiego.

Autor: Teresa Garland
te1.697357009
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Arl.4Zarzqdzanie Pafstwem Polskim BEZPOSREDNIO przez Nar6d Polski
pod przyw6dztwem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiei
Bez Sejmu i Senatu
PREZYDENT
RP

RZAD

zARZ/'D

TYMCZASOWY

KOMISARYCZNY

Gmina
A

Gmina

Gmina

Gmina

B

c

D

Gminna Rada
Koordynacyjna

Gminna Rada
Koordynacyjna

Gminna Rada
Koordynacyjna

Gminna Rada
Koordynacyjna

Autor: Teresa Garland
te1.697357009
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Docelowy sklad kaZdej Gminnej
Rady Koordynacyjnej:

. Przvnaimniei lrzv osobv zamledowane i
zamieszkale na terenie

anet qmtnv.

a

spisac
protok6l utworzenia Rady i wystac do Komitetu
Tymczasowej Rady Stanu N
SKK'
te|.697357009 (w/w to jest wstgpny sklad
Gminnej Rady Koordynacyjnej). Docelowo
dolqczq r6wnie2:

P

a
a
a

Jeden Policiant
Jeden woiskowv
Jeden stra2ak z Ochotniczej Stra2y Po2arnej
Autor: Teresa Garland
te1.697357009
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Sposob dzialania Gminnych Rad
Koordynacyjnych
Gminne Radv Koordvnacvine bgdq sig spotykac
na co sobotnich lrzygodzinnych posiedzeniach w
lokalu udostgpnionym bezptatnie przez gming. Te

posiedzenia

bedq otwarte dla

wszystkich
zameldowanych zamieszkalych mieszkahc6w
danej gminy. Przed wej6ciem na spotkanie kazdy
protokotu
chgtny musi wpisac
uczestniczqcych. Chodzi o to by na spotkania nie
przychodzili kapusie i agentury obcych panstw czy
z innych gmin (chyba 2e le osoby zostaly przez
Radg zaproszone w jakim6 konkretnym celu).

i

sie do

Autor: Teresa Garland
te1.697357009

Zadania Gminnych Rad
Koordynacyjnych
l.Nadzorowanie i eqzekwowanie bv na terenie danei omin
nie b
amane
stawowe
aturalne Prawa
przypadkach wqtpliwych
zlowreKa
watela.
Rada bgdz-e EQ zwracala do Spolecznego Trybunalu
Prawa Naturalnego.
2. Nadzorowan ie prawidlow
o wvkonvwania orzez min
zarzadzen I de k retow wyd awa n vc h pr zez P rezvd e nta
3.Zbiorka oodoisow w lokalu qminnvm od Aktami Woli
Narodu w celu wdrozenia w Polsce
ptzez Narod Polski (art.4 Konstytucji) nowego prawa,
nowych ustaw.
zebraniu odpowiedniej
demokratycznie liczby podpisow poparcia pod danym
Aktem Woli Narodu, ten akt zostanie przez Prezydehta
RP podpisany i wdrdzony, z ominigciem Sejmu i Senatu.
r

Po

Autor: Teresa Garland
1e1.697357009
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Autor: Teresa Garland
te1.697357009
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TYMCZASOWA RADA STANU NARODU POLSKIEGO
SPOT,ECZNY KOMITET KONSTYTUCYJNY

Protokdl dodatkowvch czlonlufw Gminnei Radv Koordvnacvinei

Nazwisko i imie czytelnie

nr Tel.

RODO: Dane osobowe wykorzystane zostan4 do kontaktu z czlonkami w celu realizacj

mail

i

mielscowo66
zameldowania

Podpis

zan4dzania pafstwem polskim bezpo$ednio na podstawie art.4 Konstytucji,

TRSNP SKK - Celem Komirctu jest aktywne dzialanie rrarzecz respektowania iegzekwownia Naturatnych Praw Czlowieka, Konstytucji
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Demokracji w polsce.

Zarzqd Komisaryczny nad Polskq
CELE
polskim
panstwie
praworzqdnoSci, ladu gospodarczego,

l.Przywr6cenie

porzqdku prawnego, sprawiedliwoSci

i

demokracji.

2.Usprawnienie zarzqdzania administraqq
panstwowE i terenowq.

Autor: Teresa Garland
te1.697357009
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Zarzqd Komisaryczny nad Polskq
PLAN DZIAI-ANIA cz.1
zenie

k16tkich

ksvmalnie

e(
w
rmw
)u
'|
.Wymiar sprawiedliwo6ci czyli sqdownictwo i prawo
Z.Pieniqdz - polityka emisyjna i kredytowa.
3.Bezpiecze6stwo narodowe (wojsko, policja, stuzby)
4. Bezpieczefi stwo lokalne (po2arnictwo, obywatelskie organizacje obronne

itp.)
5.Zdrowie, opieka spoleczna i ZUS.
6.Polityka zagraniczna i handel zagraniczny
T.Zarzqdzanie gminami
S.OSwiata (Media, Kultura i Sztuka, Szkolnictwo podstawowe, Szkolnictwo
wy2sze, Nauka i technika)
9.System wyborczy i demokracja bezpoSrednia

l0.Gospodarka
1

1.KoSci6l
Autor: Teresa Garland
te1.697357009
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Zarzqd Komisaryczny nad Polskq
PLAN DZIAI-ANIA cz.2
zoodne z
ia
nowane w ra
amt c
raDortu musza zawie
1 .Wyszczeg6lnienie powod6w dla kt6rych dany obszar wymaga udoskonalenia
2.Wskazanie celu do jakiego chcemy dqzy6.
3.Przedstawienie obecnego stanu rzeczy.
.Zefianie i zanalizowanie danych by znabae Wzyczyny obecnego stanu rzeczy.
5. Ustalenie i wskazanie tozwiqzafi .
1).Co trzeba zrobi6?
2).Kiedy?
3).Kto to ma zrobit?
4).Co bgdzie do tego potrzebne?
5).Wyszczeg6lni6 czego nie mo2na robi6 i na co uwazad
6).Okreirlenie sposobu nadzoru i weryfikacji poprawnoSci przeprowadzonej reformy
ll.Powolanie komisii do rozliczenia transformacii ustroiowei oo 1989 roku.

lll.Na Dodstawie wvDlacowanvch raport6w Dlzeprowadzenie reform.
Autor: Teresa Garland
te1.697357009

'12

Proponowany docelowy schemat org antzacyiny nowego ustroiu Polski
SYSTEM PL czylt System Prezydencko-Ludowy cz.I

NAROD POLSKI
zglasza do Seimu potrzeby

//K

,/:S
^s'_

/Analizuje potrzeby i'
pfz.ekazuie wstepnE
wizjg
rgzwiqzgnia do
- -ekspertow
prezydenckich

$

ar-/g/;Prezydent
\E

\p,

%l

Koncepcja z dnia 2O20 02O2r.
Autor: Teresa Garland

Autor: Teresa Garland
te1.697357009

Proponowany docelowy schemat organizacyjny nowego ustroiu Polski
SYSTEM PL czyli System Prezydencko-Ludowy cz.2

i

Proponowany SYSTEM PL charakteryzuje sig silnq, mqdrq odpowiedzialnq wladzq
prezydenckq dzialajqcq dla dobra Polak6w, otoczone najlepszymi ekspertami i wspieranq
przez Zgromadzenie Narodowe czyli Sejm. W tym systemie Sejm nie bqdzie przeglosowywal
ustaw lecz bqdzie glosem Narodu Polskiego i straznikiem przestrzegania Naturalnych Praw
Czlowieka i Obywatela, bqdzie pilnowal wsp6lnego majqtku narodowego oraz dbal o Dobro
Wsp6lne wszystkich obywateli rozumiane jako umo2liwienie kaZdemu rozwoju osobistego z
uwzglednieniem zachowania godnoSci czlowieka i jego wolno6ci. To Prezydent bqdzie
dekretowal ustawy a je6li nie bylyby one zgodne z dobrem Polak6w i z Polskim lnteresem
Narodowym, to ,uz zadaniem Posl6w bqdzie zebranie odpowiedniej iloSci podpis6w od
obywatelii w celu przygotowania referendum obalajqcego danq szkodliwq dla Polak6w
ustawe, na zasadach podobnych jak w Szwajcarii. Likwiduje sig funkclq premiera, iego
zadania przejmuje Prezydent. Wprowadza sig ustawodawczq inicjatywq obywatelskq,
referendum, weto obywatelskie (WlR) wg koncepcji Pro{. Miroslawa Matyji oraz Akt Woli
Narodu
czyli obywatelskq bezposredniq inicjatywe ustawodawcza, wykonawczq i
sqdowniczq Narodu Polskiego na podstawie art.4 Konstytucli. Jak wyglqda6 bqdzie Scie2ka
legislacyjna w tym proponowanym nowym ustrolu dla Polski? W pienuszym etapie Nar6d
Polski bgdzie zglaszal do Sejmu swoje potrzeby i prooblemy. Sejm bgdzie analizowal
potrzeby i przekazywal wstgpnq wiziq rczwiqzania do ekspert6w prezydenckich. Eksperci
napiszq dekrety. Prezydent bgdzie dekrety podpisywal, bedzie stal na strazy ich
przestrzegania i pilnowal by byly wdra2ane peez apa@t administracyjny paristwa i instytucje
sluzebne Paristwa Polskiego . Ostatecznymi weryfikujqcymi wla5ciwe wdro2enie ustaw bqdE
obywatele, kt6rzy to zweryfikulq w praktyce zycia spoleczno-polityczno-gospodarczego.

-

Aurori

Teresa Garland, wersja 3 z dnia

28vl202orAutor:lTeresacarland
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