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Teresa Garl and Petycja ws REFERENDUM LUDOWEGO
Ref. DI6 7202 1 0209
2021r.

Polska dnia 9 II

PET Y C J A do tutejszej Rady Gminy
o opiniy ws przeprowadzenia REFERENDUM LUDOWEGO
WnOSZllca petycj~: Teresa Garland, skr.poczt.88 , ul. L:wirki i Wigury 13A, 32-050 Skawina, mail:
teresagarlandartistl@.protonmail.ch, Odpowiedi. proszcr przes lac li stem poleconym za potwierdzeniem
odbioru
Rodo: Wyra:i..am zgod,: na

publiczn~ publikllcj~

moith danych koniecznych do realizowania I)etycji.

Upowainiam wszystkich Polak6w do \'t')'sylania tej perycji do wszyslkich gmin w Po lsce.
Zwracam Sly z petycjq do tutejszej Rady gmin)' by \vyrazila opini~ \\IS przeprowadzcnia BEZPOSREDNIEGO
(podstawa: artA pkl.2 Konslytucji) Referendum Ludowego (nie rnylte z obwa rowa oym prawnie w Kodeks ie
Wyborczym referendum konstytucyjnym ) \\I cc lu dokonania prlcz obYWflte li po lskich akceplacji jako Aklow Woli
Narodu: Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ust roju Prezydencko-Ludowego din Po lski .
Proponowane pytania referendalne:
I.Czy zgadzasz si~ nn wdrozenie Nowego KodekslI Wyborczego aulorstwa Teresy Garland?
2.Czy zgadzasz si~ na wdrozenie w Polsce lIslrojll Prezyde ncko- Ludowego?
W zalqcznikach p,Lesylam:
I.Uzasadnien ie dla koniecznosci przcprowadzenia Refe rendum Llidowego w Pol sce tj . Deklaracj/f Samos(anowienia
Narodu Pol skiego.
2.Melodn przeprowadzenia Referendum.
). Proje kl Nowego Kodeksu Wyborczego aulorslwa Teresy Garland
4 .Projekt Nowego USlroju Prczydenc ko-Ludowego
A ponitej wysl4pienie by lego Posla lIa Sejm s.p. Janus7.a Sanockiego ws ;sllliej~cego obecnie w Polsce, lamiqcego
K o n sry (u cj ~ Kodeksu Wyborczego klOIY w prakl yce uniemotli wia Polakom bezposredllio i indywidualnie kandydowac
w wyborach :
ZacUlc nalety od (ego Ze w 20 19 roku \vybory do Sejmu byty niewatne gdyt obec na ordynacja wyborczajesl niezgodna
l Konstyl ucjlJ zjej 3rtykulam i: 32, 60, 96. W tej sprawie najes ieni 2019 roku Posel Sanaeki z.aape lowa l do Prezydenla
RP Andrzeja Dudy aby ten wstrzyma~ si~ z og~oszeniell1 nowej kad cncj i Sejm u i zwroci l s i~ do Trybunalu
Konstytucyjnego 0 zbadanie lej s prawy. Jednoczesnie zaapelowal do Senatu by ro zpocz~ 1 ini cjatyw~ ustawodawczq i
zm ienil iSlniej.!jcy Kodeks Wyborczy. Zr6dlo wideo na Youlube pt.: "Wyst'lpienia posta Janu sza Sa noc ki cgo [\a
OSlall1il11 posiedzeniu 8. kadencjii" htlps:!/~v\vw.yolltube . com / w'atch?v .:.:: b22-Uayhln o
Pomi mo powatnych w1ltpliwosci co do demokralycwosci wybor6w, pan Prezydent Andrzej Duda Il OW<} kadencj(f
Sejmu oglosi l.
Przytaclatn wypowiedi tj. trdc "')'stqpienia pana Posta Janusza Sanockiego odnosnie ni ewazilosci wyborow:
,,13 X 2019r. odbyly s i~ wybory parlamenlarne. 0 ile w wyborach do Senatu kUidy obywule l mogl zglos ic swojq
k a lldyd atur~, (0 W \'1yborach do Sejmu takiej mozliwosci polski obywatel nie ma. Pmistwowa Komisja Wyborcza w
orzecze niu kto re wyda la na moj wniosek 31 maja 2019r. stwierdzila it obywatelowi, polski kodeks v''Yborczy nie

prz.ewiduje mozliwosci indywidualnego kandydowania na Posla, co w spos6b oczyw isty narusza polsk'l Kon stytucj~:
art.32, art.60. Pajak ktory nie mole kandydowac indywidualnie zostal skazany 11a to it 0 skorzystaniu ze swojego prawa
biemego wyborczego, decyduj'l w praktyce oligarchie kilku partii politycznych, t w ten spos6b zostato zawtaszczone
nam, odebrane nam prawo do kandydowania na Posla do Sejrnu, a ta decyzja zostala przekazana w r~ce Pana
Kaczynskiego, Pana Schetyny i ich otoclcnia , [w ten 010 sposob Szanowni Panstwo, wSl)'stkie ,jedynki'" z listy PISu
i wszyslkie ,jedynki" z listy Platfonny Obywate lskiej Koallcji, weszty do Sej mu w tych wyborach. Wszystkie. Trzy
czwarte Poslow przyszlej kadeneji, to b~d~ osoby wybrane z pierwszego, drugiego i tam Irzec iego miejsca. To j a
stawiam pytanie: Klo \vybral Iyeh Posl6w? Czy obywalele przy umaeh? ezy lei: lidercy partii polityeznych?
Bezwzgl~dnie odpow iedijest peosta! Lidcrzy panii polityeznyeh! To waezy ie zostaly naru szone zarowno artykul96
Konslytucji i warunki Jakim maj'l odpowiadac demokratyczne wybory, a mian owic ie zostala narusz.ona "rownosC"
peoeesu wyborczego. bo lojedni obY'....ateledecyduj'l KTO MOlE kandydowae a KTO NIE MOlE. Zostala naruszona
" powszechnosC" prawa wyborczego, i " bezposredniosc". Skora tak wiele przyrniotnik6w prawa wyborczego opisanych
w artykule 96 Konstytucji zostalo naruszane, to Irzeba stwierdzic wprost, i:e wybory do Sejmu byty niewa.zne. Nie
mag'l bye bowie In watne wybory do Sejmu, przeprowadzone wed lug kodeksu Wyborczego kt6ry narusza Konstytucj~.
W zwi<}zku z Iym, ja apelujy do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy - Prezydenta Rzeczpos polilej, kt6rego zadaniem
gl6wnym jest strzeien ie Konstytucji, iiby wstrzymal s i ~ ze zwotywaniern Ilowego Sejmu i poparl i zwr6cil sicr do
Trybunalu Konstytucyjnego 0 pilne razpalrzenie mojego wniosku 0 stwierdzenie niezgodnosci Kodeksu Wyborezego
z Konstytucj'l. Wybory do Sejmu byly niewainc! Obroncy lego syslemu partyjncgo wybieran ia Postow, powotuj'J siy
cz~sto na to ii jest tam jeszcze pi~ty przymiotnik: "ie wybory maj 'l bye proporcjona lne" w artykuJe 96. Prawo i
Sprawiedliwose otrzymalo 43, prawie 44 procent glosOw. ale w Sejmie ma zdecydowan4 w i ~k szosc, ma ponad 50
procenl &Ios6w. Natomiasl w Senacie kt6ry byl wybie rany jednomandatowo. jest tam 48 procent. Wi~ pytam si~:
kl6re wybory S'l bardziej proporcjonalne? Czy te prowadzone w ok r~gachjednomandatowyc h czego efektcm jest Senal?
Czy te prowadzone wed tug ordynacji Izw. proporejonalnej kt6ra wcale ordynacj", praporcjonalnq nie jest. Podczas tego
ostatniego mojego wysl4pien ia lUtaj , apeluj~ do wszystkich obywateli zeby poparli niesutanny nasz wniosek 0 zmian y
systemu wyborczego kt6ry jest patologiczny, lamie konstylucjy, narusza prawa obywate lskie i prowadzi do obnizenia
jakosci Parlamentu. Prawdziwie legaln1l Izb4 w lej kadencji ~dzic Senat. Apelujer zatem do Senatu 0 podjycie
inicjatywy ustawodawczej w zakres ie zllliany systemu wyborczego do Sejmu. Bel. tej zmiany, Polska dalej brydzie bm'le
w bezsensowne konnikty, w chore partyjniactwo, w patologiczne uklady na styku sp61ek panstwowych oraz part;i
politycznych. Apelujy do Prezydenta izby poloiyl kres temu bezprawi u. "
Jak dotychczas iaden SOld \V Polsce ktory powinien byl stae fla SlntZy sprawiedliwosei, demokrocji i I'Z<!dow prawa , nie
uoiewaznit Kodeksu Wyborczego a S1ld Najwyzszy wntcz akceptowal zatwicrdzajqc i Jegalizuj'lc swoimi uchwalami
wszystkie dotychczasowe niedemokratyczne rzqdy po 1989 ro ku w Polsce.
Wybory do Sejmu. USla wa - Ordynacja wyboreza do Sej mu (rorol ial 19. anykul 160) Dl,U.nr 46, poz. 499. z dnia 16
maja 200 I r. jest niezgodna z KonSly1ucji} Rzeczypospolilej Polskiej z 1997r.
UZASADN IEN IE:
I.Konslytltcja RP 5lanowi: Art,96.2 " Wybory do Sejmu sll powszechne. rowne, bezposrednie i proporcjonalne oraz
odbywaj<} siy w glosowan;lItajnym."
Poniewai: okreslen ie "bezposrednie" wymienione jest przed "proporcjonalne". to conajmniej polowa pas low powinna
bye wybierana w \vyborach bezposredn ich (witrkszosciowyc h) .
2.0rdynacja wyborcza do Sejmu, wg wyzej wskazanej uSlawy:
Art. 130 "Wybory do Sejmu s4 powszechne, rowne, bezposrednie i proporcjonalne oraz odbywaj'l si.; w glosowa niu
tajnym".
Art.160.1 "Wyborca glosuje t)'lko na jednJ! lisl, o kr~gow4 stawiaj'lc na karcie do glosowania znak "X" w kratce z lewcj
strony obok nazwiska jednego 7. kandydalow z lej lisly, przez co wskazuje jego pierwszenslwo do uzyskania mandatu"
Przepis art. 130 uSlawy jest poW16rzeniem 311ykulu 96.2 Konstytucji.
Jed nak al1. 160. 1 lIsta",'Y wskazuje I)'lko wybory proporcjonalne. Wynika 10 wprOSI ze sposobu giosowania "tylko na
jednJ! li st~ okn;gow<J" ora7. ..wskazywanie pierwszenstwa". Tak; sposob glosowania (wskazywania!) jesl
charakleryslyczny tylko i wyl4cznie dla wyborow proporcjonalnych. Calkowicie pominie le s,,! wyOOry "bezposrednie".
Wed lug tylko (akiego sposobu glo50wania przeprowadzane s4 wybory do Sejmu.
PODSUMOWANIE
Wybory do Sejmu przeprowad za ne s4 cz~sc iowo niezgodnie z Kan sty1 ucj'l, poniewai w Uslawie calkowieie pomini~le
SiJ oknygi wyborcze wg ordynacji wyborczej bezposredlliej (wi~k s7.:osciowej). A 10 Z kalei oznacza le co najmniej
polowa Pas low do Sejmu zostala " wybrana" i jest "wybierana" niezgodnie. z KOllstytucj<}!
Tylll soamy m Sejm jest niel ega lny, a uehwalone ustawy tak "wybranego" Sejmu s4 niewaine z mocy uSla\\'Y
kOIlStylUcyjllej, kt6ra jest najwyiszym prawelll RP. Z kolei rZ4d jest nielegalny poniewaz udzielane jest mu woulm
zaurania (art. 154.2 Konsrytucji) przez nielegalny Sej m.
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Oczek uj~

pilnego zaj l;C ia si~ przez Rady Gmi ny powyZsZ<j peryej(J gdyzjest to priorytet. Poleeam r6wniez zaznajomic
siy rowniei ze stanem demokraeji w Pol sce w attykule pI. "Demokraeja do lamusa? Nic bardzi ej blf;dnego l" na
st ron ie : b.!1gs :Iiteresa ga rl and .neon2 4. DVpostl l 60270 ,demo krae ia -d o-la m usa-n ie-bard zie j- bled lie go
Z wyrazami szacunku
Teresa Garland
Tel. 697357009
Zaprzysiyzony Prezydent ObY"'3telski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Spo1eeznego Komitetu
Konstytucyjnego
hUps:!!rvmczasowaradastanu20 19. wordpress,eoml
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Nowa Ordynacja Wyborcza - Projekt Nowego Kodeksu Wyborczcgo - Wcrsja 9 z dnia 29 X12020r.
Wybo ry do Scjmu
I.Datt; nast~pn ych wybor6w do Sejmu oglasza Prezydenl Rzec zypospolilej Polskiej miesi~c czasu po
oscatnich odbylych wyborach. Oglasza. on daw rOlpocze:cia i zakoncttnia glosowania. G losowanie odbywa
s i~ w okresie trzec h miesie:c y. Senat likwiduje sie:.
2.Kandydaci samodzielnie z.glaszajll swoje kandydatury do Sejmu jut w dliel1 po ogto5zeniu przez:
Prezydenta daty nasll; pnych wybor6w. Kandydaci mog'l kandydowac i bye wybierani tylko z lerenu lego
okrt;gu tj. dawnego wojewodz:twa wg starego podzial u adrninislracyjnego na 49 wojew6dzlw . gdz:ie s'l
zameldowani.
3.Zgiosz.e nia kandydat6w do Sej mu przyjmuje U,l'ld Gminy, ktorego obowi~ kiem jest do siedmi u dni
wyslanie zgloszcnia kandydat3 do Panstwowej Komisji Wyborclej w Warszaw ie. PKW do siedmiu dni od
zgloszenia z: gminy. zamieS7..cza imi" i nazwi sko kandydata, nazw~ gminy. nazwt;: okr~gu tj.wojew6dzlwa
wg starego podzialu admini su acyjnego na 49 wojew6dztw. oraz wszyslkie pol.Ostale inConnacje 0
kandydacie na speejalnej $lronie do lego dedykowanej. gdzie katdy obywatel moZe wejse i przegl'ldnlle
sylwetki kaodydat6w ze swojej gminy oraz ok.r!}gu wyborczego ezyli wojew6dztwa wg ~tarego podzialu
admnistracyjnego nu 49. Ok.rt;:gi wyborcle bc:dl} pokrywac siy z PRLowskim podzialem admini s!racyj nym
lerYloriurn polskiego na 49 wojewOdztw. Kandydat moZe zglosie chyc uClestn iclwa w wyborach najpoiniej
.3 miesiqce przed terminern wyborow.
4.Wymog i formaino-prawne pny rejestracji kandydat6w lIa Posl6w: wiek kandydala minimum 2 1 lal,
uregulowany s!osunek do sluiby wojskowej, niekaralnoSc. obywatel Polsk.i. obow illzkowo IrLeba zaz.naezyc
pochodzenie elniezne (w przypadku klamstwa kandydal l.Oslaje skasowany. Z Iym i.e "by go skasowac to
musU) bye dowody na to te jego poehod zenie jest tnoe nii zadeklarowane. Kasowania dokonuje Ul"Z4d
G min y ktory musi udowodnic kandydatowi klamSlwo pochodzeniowe zasit;:gaj,!c infomtaeji w stosownych
instYluejach i archiwael:l. Ka idy k:tndydat aby moe bye wpisanym na liste: wyborcz'l musi w ok.res ie roku i
trzech miesic;ey przed nadchodUlcymi wyborami 080 WIAZKOWO uczestniezyc w eotygodniowyeh
posicdzeniach gminnych rad koordynaeyjnych (minimum 90% obecnosci w roku ezyli minimum 47
spotkari). Obowi¥kowo naleiy wpisac czlonkowstwo w konkretnej partii poli!yeznej lub innej organ izacji,
jdli kandydat gdzid przynaJeiy lub przynaJe:i.al. Kaidy kandydat musi zadeldarowac wyznanie. KaZely
kandydat musi zaznaczyc czy pos iada tzw. eenws czy li ukoll czony dobJOwolny kurs przygOiowawc zy do
zajmowania sit;: polityk<J. Kandydat musi podpisae oswiadezenie ze: ..Uznaje R zeczpos polit~ Polsk'l za
naj wyiSzy podmi01 prawa wsp6loolowego. przeslrzega Draw. obowi¥k6w i zasad wyplywajacych z
cywiliazcji lacinskiej i etyki k310Iiekiej." Znosi siC; wyOl6g podpis6w poparcia dJa kandydat6w. Zoosi s it;:
wszelkie progi wyborcze.
5.0~gi do Sejmu wielomanda!owe. Do Sejmu wehod7.Jl kandydaci kt6rzy otrzynta li najwic;cej glosow z
terytOrium danego okrt;gu tj.dawnego wojew6dztwa. Po kilku z kai:dego okr,gu/woj ew6dztw3 (w
zaletnosei ad liczby ludnOSci w danym okn:;gulwojew6dztwie). Obowiqzuje zasada wic;kszcSci W"l.:g l ~d"ej
ezyli dla s kutecznosci wyboru wystarcza. aby licz:ba glosOw odda nyeh oa rl ecz kandydat a przewy1szala
liczb~ glosow oddanyc h na rzeez pozosta lyeh
kandydat6w, oie mus! ona jednak prt.ekrael..ae polowy
og61nej liczby glosuj:tcyeh.
6.Do Sejmu wybiera siC; 245 Poslow. po kilku Poslow 7. k.a2.dego o~g u (w zalcinosci od liczby ludnosci w
daoym okrcrgu). Okr~g6w wyborczyc h jest 49 ezyli (yl e ile bylo wojew6dztw w czasac h PRLu. TerylOri a
okr~g6w wyborezych sq dokladnie wkie sa me jak: teryloria bylyeh 49 wojew6dztw. Ok~g ifwojew6d ztwa
wyboreze do Sej mu sq slale i niezmienne w C7.asie.
7.Posl6w na Sejm wybiera siC; tylko na jednq kadenej/y. Jcsli hos jUi zasiadal w Sejmie to nie rna jUl. prawa
do kandydowania ponownie.
S.zakazuje si ~ platnej rek lamy kandydal6w ordZ przez podmioly tnecie Ij.ewentualn ych uk.ryt )'ch
lobbyst6w. Kandydaci sami poprzez swoje dzialania diu spolecznoSci automatyc znie SLlj'l sit; osobami
l.Ilaoymi i wiarygodnymi. Te lewizje regiooalne majq obowi"gek udost/ypnienia kandyda(om bezpialnej
emi sji w oktesie miesiq,ca prz:ed rozpoez~iem siy wybor6w. [lose ezaS l1 antenowego dla kaidego kandydat3
nie powinna bye mniejsza niz 5 minuL Kandydaei osobiki e mos'l i maj<l prawo informowac 0 tym i:e ~d'l
kandydowac do SejOl u oraz przedstawiac swoje pomysly i posru lary. Rok przed wyborami gmina Ola
obowiqzek wydrukowania 11lotek prele ntujqeyeh wszy stkich zgloszonych z danej gminy kandydatow do
Sejmu i przeslanie !ych ulotek do kazdego mieszkanca gminy. \V 1110tee musi bye infor macja 0 lerminaeh
Sirona I z 2

spo!kan publicznych z kht...dym ka(ldydalcm" Pomieszczenia do $potkar'l udosrtrpn1;J bezplamic gmina"
Miesi4c przed wybof'<\lui gmtna rna obowi~ck wydruk,)wania ponownic u!O\ki prezenlujl)Ccj wszystkich
zgiosrwnych z danej gminy k,mdydmow do Sejmu i p!'usfanie Iych ulo!ek do kazdego mleszkanca gmi_rly,
Mlejsca kandydatow n8 lis1<:\ch wyo,xclych uSlawiane s~ w kolejno:ki alfabctycznej po naz:wisbcn.
9.Glosowa.nie je<;1 jawne. (J)osowanie odbywa si,? lylko nil tcrylonum Polski - tylko vi Polsce... Po[onusi
posiadajqcy chyw,)(f:lst\vo polskie maj1}. prnwo do glosowama ale lylko w PoLsce, w grninie w k(orej ost;'ltnio
hyJ! :z.ameldowaO!" Zl'losi Sly glo50w;Jnie k.orc:;pondencyjnc. Nie rna giosowania pn:a )n!emc{ chyba Z:e l
komputera zn3jduj<J:cego $i~ w gminie Izw. Gl:OSOmll.m (stowo pochodzi od banKomatu czyli maszyny
wydajl1cej au(ornatycznie pientqd:te dajqc na zqdanie po\wierd7...enie wypluty)
lO"G!osowanie odbywa silt w specjalnym okienku gminnyn, W OKresie trzccb. miesit(cy od dnia rozpoczycia
dnia wybor6w, Kazdy glosujqcy otrzymoje I grniny pisemne pnnvierdzeflie ze znakicm wodn)'m na dnlkach
5ciskgo iC<Jrachowhnia 7£ glosowal i na kogo glosowllL Po 7.iiglosowmi;u nle wolnn zmicninc decyzji co do
swojego wyborn Gtosowac mOl:n1l fylko rilt, ale Jnol.na glosowac jednoclesnie na kilku kandyd{H6w.
II.Posellub inny wybicralny funkcjonariusz pubhczny moz.e bye odwolany w trak,cie kll.dem.:ji jesli dzialfl
na szkodi( dobn> wsp61ncgo spofoczenslwfI. WYS!lJ(czy tebrac ilosc g!0s6w go odwofujlfCych wi"k>:lq od
Ilczby gi{)s6w jaka wswla na mego oooana POdCZi)S wybor6w ayli podczas- jegQ wybierania.
ILZnosl Silf irnfl)unitel Posta i killJJego [onego wyb1cra!nego funkcjonariusza pUblicznego.

Wybor}, do Rad Groin, on Burmlstrzow, nil W6jrow i na Prezydenww miasl
Odbywajq sir; oa lych samych zasadach, wg tyeh samych proc<:dur i regut co wybory do Sejmu. Z lym zc
ok~gj wyborcze -luw\!,iaj4 si« do terywrium danej gmin)'. Uczba radoych danej groin)' me moze bye
wit;:ksza od obecnej liczby radnych file dobrze by byio ab]' byta zmnic.js%ona. Wszystkich wybiera si¢ na
jcdnfj kadcncj~,
Informacju Q Scjmikach wo-jewQ{b;t(ich 1 PQwiatach
Sejmiki WOJcw6Jzkie likwidvje si~. N(lwym! t'bszararni admifllslracji (erylorium Polski b~d<l wOJewooZlwa
w podztale admniSlrncyjnym fla 49 wOJewodzlw zarz'ldumych pr:rez Wojcwod~ mianowanego przez
Prezydema, Jego ~'0mocntkami blj:da Radni gmin wcbodLIJcych w sk!ad danego wojew6dZ!w:L PoV/in!)'
likwiduje Sly. Nic\(lore do(yc!lczasowe liidama powiatow pt7A!jmf! gminy a reStl9 nowe wojewodz..:wa.
Wybory n3 Prezydent-a
Wybory nil. Pfo.yi1erHa $11 jawne i bezpo:ked:itc Kza.dy obywatel krory UkOl1czyl 35 lat nH>lC kaodydowll.c
na Prezydcnta. Zoosi si\!, wymog podpis6w pOpiirClil dJa bndydata. Rejcstracja w gminie na takich s3mych
zasadiich jak na Posta. Wybory na Prezydema odbywajq sit; na Iych s;lmych 73sauach co Wybory do Scjm.:
z tym %e w kaWym okr~guJw(ljew6dliwie w caJej Polsce nO kar:ach wybOfClYCr, D<:-dq \vidnieli w:.!.ySCy
zarejcmowani kandydaci no Prezydenta.
Dodatkowo pr(>Ceuunt wyborcUl. n;;i Pre/.ydenta przcwiduje prawyoory w cdu wylon\eni:a maksymalnie 100
kiindyJalow n.. Prezydenta Rzeczypospolliej Polsk:cj< Prawybory b~d:; po!egdy na
b<.\zposredmm zcbrnniu przez kandydat6w glo~6w popdfcill. od obywaieli In pomocq np. lis! podpisow Ivb za
pomo-q pru!ewu i grosza na indrwidufllne kon(n knndydma. Na kart Ie poparcia pOwmno bye nnpisanc,
qJmi y i nazwisko 0$0'0)' tgla5Ul.jl}cej. PESEL. aJrcs, podpis omL klauzl;la" PQpierJ.m (Iml<;- i n3.:?,wisko
kandydata) nil f>rezydenta Pol$ki"" a w tywk przciewli powmno- bye napisanc; ,Dar od (swoj rESEL)
Popieram (fmj~ i n4"",vI<;ko kandydatal nil PreZyderlfa Polski", Doktadnie 3 miesifjcc pfLCd planowanym
mzpocz~Clern si~ wyhnrow, knndydllt pnynosi do swojcj gminy glo~y jX)parcia dill SWl,'jt'J o;.oby, a gmina
do 7 dni, po kom:;;yjnyrn pn..-elic:refilU (yell glosow prresyta do PKW informacj~ <) HoSt! oddanycb na
dancgo kandyJa!3 glos:ciw popan:ia. PKW do 7 dnl od nlOmentu o:r:<-ymania ze wSZystklCh gmro w Polsce
lt1formacji (ale nie p6i:nicJ nii: 75 dOl pru:d rozpoczynajqcym si~ dnle-m wyboro'N), publikuje na ~wtljch
S-tronach Jisl~ z ~Kwalifi"owll.nyrnl k}lndydat.ami nll. PrC7ydenl:! Polski oro" !iSh\" p0wslatych L informncj&
de kto zebral g!os6w poparcia, Picrwszych lOG K<_mdyduI6w klOrzy zebrali naJwlqksz4 ilose glos6w popareia
z!)staje dopuszcZIInych do wyborow definitywllych.

kor,C(lwych

AulocTeresa Garland, >k,.poczeS8. 12-050 Skawjna Tel 6tf7357009
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TYMCZASOWA RADA STANU NARODU POLSKIEGO
SPOlECZNY KOMITET KONSTYTUCYJNY

Celem Komitelu jest akJywlle dziaiallie na rzecz respektowania i egzekwowDllia
Natura/nych Praw Czlowieka, KOllstytucji i Demokracji w Polsce
Polskadnia 6112021r.

Ref. D 166 2021 0206

DEKLARACJA
SAMOSTANOWIENIA NARODU POLSKIEGO
21ulego 2021 r.
SW itrto Matki Boiej Gromnic'lnej
Polska Jest lEONA

* PRA wO Jest l EDNO ... PRA WDA

Materiaina Jest JEDNA

*

B¢'lc pozbawionymi naszego Narodowego RZ'Idu Polskiego kt6ry skladalby siy Z Polak6w zamias!

Z

Lyd6w,

b~d~c traktowanymi jak kolonia przez pailstwo Tzrae l i innych rOlsi,lIlych po swiecie Zyd6w, ktorzy w spos6b

bezw2.ghrdny grabi'l; nas finansowQ i materialnie doprowad zaj ijc pans two polskie do bankruc\wa, a Nar6d Polski do
wyniszczenia. dziaiaj'lc W oparciu 0 Miydzynarodo we Prawo do Sa mostanowienia Narodow oraz w oparciu 0
Powszechnq Dek[aracjy Praw Czlowu::ka - de k[arujemy. rozpoczynajl}c i kontynuuj'lc od sl6w Deklaracji
Niepod [eglosci Stanow Zjednoczonych Ameryki :

"Ilekroc wsk/ltek biegll wypadkow konieeznym sir slaje dla jakiegos Ilarodu, by zerwal wiro polilyezne Iqczqce
go z inl/ym narodem i zajql wsrOd pot~g ziemskieh oddzielnq i rownoTZJ!dnq pozycif, do klorej upowotnwjq go
prawa nalilry i jej Bog, 10 wlasciwy szaeunek dla calej ludzkosci wynwga, uhy nor6d I#!n podal powody, k/ore
sklalliajq go do oderwania sif.
UwattJmy naslfpujqce prawdy z;a onywisl#!: ie wszyscy ludzie stwoneni sq rownymi, ±e Slworea obdarzyl ie"
pewnymi nienflTllswlnymi prawami, ie w sklad Iyell prow wcJwdzi prlIWo dQ !;ycw, woln05C i dqien;e do
st,cz#cia. ie eelem zabezPiec;zenia tycJl praw wylonione zosialy wSrOd ludzi rzqdy, borye" spra wiedliwa wfadzD
wywodzi sit; ze zgody rzqdlOnycit.
Ze jeieli kiedyJcolwiek jakaleolwiek forma rzqdu uniemoijiwiofaby osiqglliccie Iycll celow, to lIarod rna prawo
taki nqd ZlIIiellii lub obolic i pnwolai: nowy, lelorego podwali"ami brdq talde zosady i taka organizacja wfadzy,
jakie wydndzq sif IlOrodowi IUljbardziej sprzyjajqee dla ielt szezrSda j hezpiecz.elislwa. Rozfropnosc, rzeezjasna,
b¢zie dyktowala, ie rzqaft trwalego nie nalety Zllliellwc dla przyc1.Y" blahye" i przemijajqcych; doswiadczenie
,as wyknzalo tei., ie ludz.ie wolq racz.ej .kierpiec wszelJc.ie zto, lelore jest do znjesienja, aniieli prostowac swoje
scietki przez. Ilnicesrwienie form, do k/orye" sq PTZyzwycz.ajeni. Kwdy jedllak dlug; .~zereg nadutyc i llzurpacji.,
zmienajfICY"" slale w tylll samym kierunkll, zdradza zamiar wprowadzellia wladzy absoilltnej i despotycznej,
wdwcztls iell slusznym i ludzkim prawem, ich obowiqz/dem slaje sif odTZl/cenie /«kiego rzqdu oraz stworzellie
flow ej straiy dla swego pnyszlego bezPiecZCllslwa." Koniec cytatu .
Takie wla snie Zl1os%enie c iefllien wykazal Narod Polski i (aka wlasnie (e raz koniecznosc z musza nas do zmiany
dotychcza sowcgo sysle mu rZ'ldzenia, Historia rZ'Idow w Polsce szczegolnie tyc h po [989 roku to historia slale
powrnr£nj'lcych Silt knywd i uzurpacji, rabunku i zlodziejs(wa na Narodzie Polskim. k16 re 10 rzqdy mialy na celu
ustanow ie ni e abso lutnej tyranii w celu maksyma[nej eksploatacji Narodu Polskicgo. Paristwa i rnaj"ltk.u Polakow.
By dowiesc swyc h prawd. te 010 rakty przedstawiamy bezslronnemu sw iatu :

SIr. 1 z 4
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T¥:\1CZASOWA RADA STANlJ NARODlJ POLS K1EGO

SPOLEel-NY K0:.11TET KONSTYTCCYJNY
Po 1989 roku r.<::4dy w Polsce nie dokona!y z.adnych prz.emian lS(Olfl),ch i konie.czttych dl.a dobm pubbcznego l
rolwOjU Narodu Polskiego. Nanucaly flam prawn gospodurczc kt6re tamaly pOOSiawowe Naturalnc F'rowo do zycia
Polakom w ich wlasnym kraju.

Robill ws-zystko by Naroo Polski siy me tozrnnaUlj. by oie dOPUSClC do rozwoju demografJcznego Polak6w.
Sci!:ign~li za to dQ Polski ludz.] obcych narodowoscL ulutwiajttc im osicdlallie si~ w Polsce, kiedy Polaey z
powod6w ekonomicz:r:.ych zmu$z,:.;ni byli emigrowilc Ul chlebem. Wprowodzlli apan:heid politycLny l gospodarczy.
Podst~pem woegowall Polakom prowa wybOf("lC i zablokowali dwg:r d05l:;pu dQ wladz)'. ustanawiaj:il:C taki Kodeks
Wyborn)' Kt6ry w praktyce ufl\emQ:thwlal Polakom kandydowanie l1a Po~16w j na inne Urzydy Publlc7.ne etc.

Odebra!! nsm bezprawnie nasze poostawowe swotrody obywatelskie, :wicili najbardliej cennc ala nas prawn I
l.mienih w spasob 7.llsadnic.::y formy naszych rZl1d6w z demokrntycznych na 3ulOrywme.

Zawie.$.iIi Hilsze pods~awowe prt;wa i pnej\!li podst~pem nJ1sze data ustawodawcLe. spowodowah . Ze abee nacje
$<iVY posiadaj<J prawo wydawani:1 t!;;law dl(;1 Nl$ \\'t; wou;elkkh wypadkach.

1

Z;:H1egowali Polakom \vykonywame i cgzekwowank: $prawiedliwokL Uzaleznih s<;dl.i6w wyiqc4nle 00 swej wolL
jdli chodzi 0 sprawowanie leh urzi;d6w. wywkosc .eh per;sj~ i apanaie.
TworZ-<l i Stosuj'l prawo nieadekwa{ne do s!n!usu eywilizacyjne-go NaroJu Po;skiego" (j. do zasad wyniKajq.cych
cywilizacji laei6skiej, do ktorej Pobk" prLynulezy <Xl ponad lOOO lat.

I

ZnieSli nasze NalUralne Prawa Czlowieka l pruwa wynikaj4Ce z zas.ad nasl:ej tradycji ! c.ywilizacji !ac)!';skiej.
C-stalili dla nus obce korporucyjne- S'lcy arbitcllzowe· gdzie nie ma sprawit-dliwosci,
Uczynih W swietle prawa wind!:" sijd{)wn1cl4 rzek0Hio niezawisl;~ i niel.alem1j.. ale nietykalnq i nieusl!will!'4. CO
spoW'Odowalo j powoduje natia! bezKmne zasqdl'anie niesprawledliwych wyrokow i doprowadl.cnie Narodu
Polskiego do 'Nyoiszcreqia moralnego. duchowego. ma(erialnego. fizycznego i psycbic:.:.ncgo pn:ez Sydzi6w. Tern
j w przeszlOScI niepokomych Polsk6w wS<it!uli i narlai wsaduj4 do \viyZlton i do zaklad6w p,>ychiatrycznych.
Poll}ezy!i si~ z irmyml obeyon (laejaml I cywl11lacjami podpon:.qdkowujqc nas obccrnu prawu i s<!dowmctwu, kt6rc
flie u:W<y{i naszy;;h Naluralnych Pnm Czlowieka ani zasad oasz~j <,ywiliz5cji lachlSklCj i "K!ure me 1Ost<l!Y
Ulwierdzone prrez NarOd Poh;kL

Osiafllali i nacol osl5niajlf swoich !Ut!I~ pny pomocy pozorowanych luv umac:onych proces6w ot! jaklcjkolwiek
kary la rabunkL Oszus(wa, rnaoipulacje i mordcrs!w&,jakich dopwkili Sly nn micsl.s.ancoeb naszcgQ lcrylOrlUm.
Prz~j~li

naSi: ha(ldei ?e wSl.ys:kimi cz~sci3rnl 5\vtata. ~arz:ucdi na Ita) podalki beE nas?:.;] tgmly pnzbawdl fl3S
dobrodziejstwa hlld\5w L taw'!. przysi.;;gh'ch. pozosw.wiaj<ic nJS w sLponach ItlC<'fHiIWlcdliwie os<!dzaj4cych nas
zyJowskich s;;dzi6w i kolaboruj1!cych 1. nimi ?rokdra!0rOW i un:~dnlk0w s<¥Jowych.
Be~ re{llncj po(n:cby
zasob.;.

!wi~ks!$1i

wielokrotnic

~\('Zby

urzydow I

Ijfz~dj)(k6w.

aby O.:;kllii

rlJ:':':

lut! i If won iii

na~?e

vtrLymywali i U!rzymllj<! wsrM nas w CZll~ie pokoju .;;[ale obce wOJskrl, bel zgody Narodu Pols\(lcgo. Wyr3ziJi SW4
zgou<; n;: be.lpraw(lC US!ilW)' I) 2akwmcrowarllU obcychjednostek zbrojoych wojsk na !t~ry!oriurn Polski,
Pr>tzyden! Andr/cj Dnua swiadomie poclpisal akl okupacji Polski c/_C,go dowot!em jest umown 0 pobyeie wojsk
amerykanskich w Polsce, W umowie lej odpowiezi;olalnosc kam<-l jionoszlt !,tko Polacy w sto~mnku do
SIC "2 z4
AJ!\:~
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TYMCZASOWA RAOA STANU NAROOU POLSKIEGO
SPOL ECZNY KOMITET KONSTYTUCYJNY
amerykanslUch sojusznik6w nato miasl zolnierze i cywile amerykaiiscy nie ponosUJ Zadnej odpowieddalnosci przed
polsk.imi slJdami . SlworzyJi precedens - prawQ do wywOienia nas do USA celem s!\dzenia Ulm za ewentualne
przes(~ ps( wa.

Zmuszali i zmuszaj<\ oni naszych ObywDleJi tj . wojsko i Policjy do skierowania broni przeciwKo wlasnemu
Narodowi Polski emu, do lego. by stall sit; katami swoich przyjaci6/ i bmci albo let. by padli sami z ich r!\k .
Wwiecali i wzniecajlJ oni wewn~tn;n<l rebe )i ~ wsrod nas i starali Siy naslac na naszych mie szkanc6w, bezlitOsnych.
obcych ludzi, nie przynalei4cych do naszej cywi li zacj i ani do Narodu Polskiego.
Tymi dzialaniami rz'ldy ostatnich k.ilkud ziesi~iu lat w Polsce. zrre k:ly siy opieki nad Narodem Polskim i nle
gwarantujlJ nam ochrony, ani respeklow3nia i eglekwowonia naszych praw. JesleSmy wyjttc i spod ich opiekj i
rozpocz<;li wojn<; przeciwko nam. Spl<}drowali i rozkradli nasz majlJ1ek narodowy. przej«;-li 1.3 bezcen nasze fabryki i
nasze bank.i, podswpnie zgladzili rzesze Polak6w a kolejne rniliony Po lak6w wyslali w nowocz.esny jasyr na
em igracj~.

W katdej fazi e naszego uciemiy1.enia prosilismy i u,da lismy naprawie nia krzywd . Jed yn<} odpowiedzi<J na na sze
petycje byly zwykle ponowne krz ywd y. Jawne i ukrYle iydowskie r~dy w Pol sce. l<lrllldzaj(Jce Po lsle!! od 1926
roleo do poczlJtku Drugiej Wojny Swialowej i po Drugiej Wojnie Sw iatowej. a szczegolnic Ie po 1989 ruku. klorych
lyra ns ld c harakte r wysu)pil wyrainie poprzez katdy Z Iyeh akt6w ktore wyda ly. nie godne ~'l, by nadal I"UJdzity
nasz.ym wolnym Narodem Polskim. nte sl'] godne aby naS reprez.enlOwaly.
Zydzi nie mog"l skarqc sitt. ii: nie lwracalismy siy do ni ch. Uprzedzalismy ich raz po ral 0 Iym. ie poprzc7.. ich
uSlawodawslwo i S<jdowniclwo pr6bujlJ w sposob oieu zasad ni ony rozcillgnlJC SWq wlad~ na Polskcy.
Przypomioali smy im 0 okoliclllokiach. jakie powodujl). Ze my Polacy musimy z naszego rdzennego kraju czyli z
Pol ski wyjeidwc na przymusowq emigracjy. gdyt. w praklyce nie pozwalajq nam Polakom lutaj pracowac ani
podejmowac dzialalnosci gospodarczej. Wolalismy do nich i do ich s~d6w 0 sprawiedhwosc. zaklinalismy ich na
wyzly nie S7..Cl~s liwego dla Polak6w z Zydami wsp6liyc il. lydzi nie c hc ie li nigdy pamit;lac 0 Iym. i£, s<J W Polsce
tylko goscmi.
Falszywil! i klamliwie nas obmawiali na forum miydzynarodowym i czyni<l lak do leraz.
Nawolywa lis my do nich 0 odejscie z rzqd6w. nawolywali smy do nieh. by si~ nawrOcili. by pOll;pili swe zbrodnie i
nieprawoSci dokonane pn:ez iyd6w na Narodzie Polskim. klore nieuch ro nnie muszq po.elwac istoiej<)cy mit;dzy
(lami lwiq.zck i stosunki wzajemne. JednakZe oni rowniez g lus i byli na ~Ios 5pr-dwiedliwoSci. Dlalego lIlusimy
pogodzic siy z koniec znosci<J naszego odseparowania s iy od oic h i traktowani a ic h podobnie jak powslale ludy:
ja ko wTog6w W c 7.. asie woj oy. a przyjaciol W czasie pokoju.

Nie bieTzemy odpowiedlialooSci prawnej . moralnej. fin ansowej ani mate rialnej za 7..aciilgnit;le p.:ekomo w imieniu
Narodu polskiego czy panstwa polskiego dlugi prl.ez tydowskie e lilY r Zild~ ce w Polsce. JeSI faktem hislOrycznym
i nieza przecza lnym , 2:e Po lska w oSlat(lich dziesiycloleciach byla pod o kupacj~ tydowi'k q. stlJd za dlugi Ie
odpowiadaj4 tylko i wyl<Jcznie Zyd zi. a nie Nar6d Pol<;ki . uewidowane lOSlan<J wSle lkie umowy zawane przez
dOlychezasowe rUld y l o rganilacjami w Iym mi~dlynarodowymi. rirmami. parislwami. w szczeg6lnosci z
panslwem Izrael. Anulujemy wszelkie umowy kt6re nie s<J znane ani ujawnione Narodowi Polskiemu.
W zwiqzku l powyts1.ym. My. Czlonkowie Tymczasowej Rady Slanu Narodu Polskiego Spolec7.nego Komilelu
KonstYlucyjnego. Suwereni - odwolujf\c si y do Najwyzszego S(,:d ziego Swiala. uroczyscie ogtaszamy i
oswiadcwmy w imi eniu wSlystkicb ludzi dobrej wob, w lmieniu i w interesi e Suweren6w Panstwa Polskiego. ie
jako Nar6d Polski mamy slu szne prawo bye \.\."olnym i niepodlegtym panstwem oral mamy prnwo do wybrania

Slr.Jz4
Adre~
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TYMCZASOWA RAI)A STANU NARODU POLSKlEGO

SPOLECZNY KOMITEr KONSTYTUCYJNY
nowego 17qclu narodowego Polak6w, n:q.du klOry zagwarantuje (jam OChrolitt Pmw CzlQwiekn PrlgZ !cgaln4 wradu;:,
aby Narod POlski nie bylzmuszony sluka': w bu!)cie os!atecznego ratunku praciwh) (yrani i uciskowi
Ogtaszamy zc Panstwo Polskie lwolnione jest zc wsulkich mbowi4-Zan finaosowych i materiatnycn zawal1)'ch
pnez dotychcUlsowe okupacyjne rz.qdy iydowskie podszywaj4ce si.; pod polski rL<td.
Polska Jako woloy i niepodlcg!y kraj. Momy peIne prawo do ufwon:enia naszego pol!j.kiego rZJ1du narodowego,
przcplowaduma nowych wyborow, r.:.awierunia fk)koju. wstttpowania w sojusze, nawi4zywania s(Osunk6w
handlowych i ajoicl1i3 wszyslkicgo, do czego maj,) prawo panslwa niCl..a jezne, Maj¥: niellomrHi wiarr w pomoc
BOlej Opatrznoscl Oeklarujemy PolskI( p;u'ts!we,m neutrnlnym.

Usia sygnatarius:zy:
Teresa Carland - Zaprzysiif'ZQny Prezydent Ohyw!\teJski Tymczasowej Rndy Slanu NarOOu Polskic@o 
SPt'feCltlcgo KOn1I(elU Kon$tymcyjnegc. Tel 697357009
Mart"k Kn.snopotski
Zapn.ysi/i1A.my CZ!Dllek Tymczasowej Rady Sumo Naoodu Polskiego - Spolccznego
Komitetu KonstY1ucyjnego
Piotr SmOlal'la - l.aprzysil(i:ony Czlooek Tymcz:lsGwej Rady Stanu NMOOU Polskiegc - Spotccznego Komi!ew
Konstytvcyjnego
Mitosz SobolewskJ - 2J:tpr:.tysi~iony Czlonek Tymc7amwej Rady Stanu 0'arodu Polsbcgo - Spotccznego
Komiletu KonstYlucyjnego
Marek Wrzaszcz ,- Cz!onck Tymcla'lOw~j Rady SUlIlU Namdu Polsklego - Spoleclnego Komi(CIU
Konstytucyjnego
Komandor Zbigni-ew Jacek PUchU{)wsld Czlone-k Tymczasowej Rady Stan!J Narod!J Pol<;kicgo - Spolet-znego
Komi{elu Komtytucyjncgo
:Barbara i~opadnska - Pre?e:> Stowan~;yvenia Lex Saturahs

Maria Le§nlak~Wojdeeh()wska
Teresa Macias

3\r.4;:4
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TYMCZASOWA RADA STANU NARODU POLSKIEGO
SPOLECZNY KOMIT ET KONSTYTUCY lNY
hltps:lltymczasowaradastanu20 ! 9. word press.com!

Celem Komifefu jest akrywne dzialanie na rzecz respek!owania i egzekwowania
NOluralnych Praw Czlowieka, KonSlyfllcji i Demokrac}i 'HI Polsce
Ref. 0167 202 1 0209
Polsk2 dni' 9 II 2021 r.

PET Y C J A do tutejszej Rady Gminy
o opinict ws przeprowadzenia REFERENDUM LUDOWEGO
Wnosz~ca petycj~: Teresa Garland, Skr.POClL88, uL Zwi rk i i Wigury IJA , 32-050 Skawina, mail :

teresagarlandartistl'iil proto nmail.ch, Odpowiedz
Rodo: Wyraiam

zgod~

na publiczn:t

prosz~

publikacj ~

przes/ac li stem poleconym za potwierdzeniem odbioru

moich dllnych koniccznych do realizowania petycji.

Upowatniam wszystkich Polakaw do wysylal1ia tej pecycj i do wszystkich gmin w Pol sce.
Zwracarn siy Z petycj4 do !ut.ejszej Rady gminy by wyrazila opini~ wS przeprowadzenia BEZPOSR£DNIEGO (podstawa:
artA pkt.2 KonstYlucji) Referendum Ludowego (nie mylic z obwarowanyrn prawnie w Kodeksie Wyborczym referendum
konslytucyjnym) w celu do konania przez obywateli polski c h akceptacji jako Akt6w Woli Narodu : Nowego Kodeksu
Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski .
Proponowane pYlania referendalne:
I.ezy zgadzasz s i~ na wdrotenie Nowego Kodeksu Wyborc zego aulorslwa Teresy Garland?
2.Czy zgadzasz s it; na wdroienie w Polsce uSlroju Prezydencko-Ludowego?
W zal4clllikach przesy lam :
I.Uzasadni enie dla koniecznoSci przeprowadzenia Referendum Ludowego w Polsce Ij .
Polskiego.
2.Metoda przeprowad zenia Referendum.
3.Projekt Nowego Kode ksu Wyborczego autorstwa Teresy Garland
4.Projekt Nowego USlToju Prezydencko-Ludowego

De klara cj ~

Samoslanowienia Narodu

A ponizej wys1'Ipi enie bylego Posta nn Sejm s.p. Janusza Sanockiego ws iSlniej,!cego obecnie w Polsce, !ami4cego
Ko nsty lucj~ Kodek.su Wyborczego klory w prakryce uniemotliwia Polakom bezposrednio i indywidualnie kandydowac w
wyborac h:
Zac24c nalety od le go te w 20 19 roku wybory do Sejmu byly nie wai:ne gdyz obecna ordynacja wyborcza jest niezgodna z
KonstylUcj" z jej artyku lami : 32 , 60, 96. W lej sprawle na jes ieni 20 19 roku Pose I Sanocki zaapelowal do Prezydenta RP
Andr:zeja Dudy s by le n wSlrzyma l si.; Z ogloszeniem nowej kadencji Sej mu i zwr6cil s i~ do Trybunalu Konslytucyjnego 0
zbadanie cej s prilwy . Jednoczesnie zaape lowat do Seoalu by rozpocZilI ioicjalYw,; uSlawodawclil i zmienit iSlniej'lcy Kodeks
Wyborczy. Zr6dlo wideo na Youcube pI.: ,. Wysl'lpi enia posla Janusza Sanockiego na ostalnim posiedzeniu 8. kadencjii "
hups ://www .vo Liluile .eom/waleh?v=b2 2 -Unyh tno
Pomirno powaznych w'ltpliwosci co do demokrarycUlok i wybor6w. pan Prezydenc Andrzej Duda now4 k.adencj.; Sejmu
oglosi!.
Przytaczam wypowiedi D. trdc wysutpienia pana Posla Janusza Sanockiego odnosnie ni c wainosci wyborow:
,, 13 X 2019r. odbyly si~ wybory parlarnentarne . 0 ile w wyborach do Senalu kai:dy obywalel mog! zglosic swoj4
kandyda1Ur~ . \0 w wyborach do Sejmu takiej moi liwosci polsk.i obywale l nie mao ParlSlwowa Komisja Wyborcza w
orzeczeniu kt6re wydala na moj willosek 31 majil 20 19r. slwierdziia it obywatelowi , polski kodeks wyborczy nie przewiduje
mot li wosci indywidualncgo kandydowania na Posla. co w spos6b oczywislY narusza polsk.'l Kons()'lucjy: an.32, an.60. Po lak
klory nie mo2.e kandydowac indywidualnie roslnl ska zany na 10 it 0 skorzystaniu ze swojeg,o prawn biernego wyborc zego.
decyduj<1 w prnklyce oligarchie kilku panii polityc w ych. I w le n sposob zoslalo zawlaszczone nam. odebrane nam prawo do
kandydo wania oa Posla do Sejmu. 8 (a decyzja roslala przekazana w ~ce Pana Kaczyoskiego. Pana Schetyny i ieh o loczenia.
! W len 010 sposob S zanowni PanSlwo, wszyslkie ,jedynki " z lis lY PISu i wszyslkie ,jedynki" z Usty Platformy Obywalelskiej
Koalicji , wesz!y do Sejmu w ()'ch wyborach. WsZ)'slkie . Trzy ezwarte Paslow przyszlej kadencji , 10 ~d<l osoby wybrane z
pierwszego, drugiego i lam Irzeciego rniejsca . To ja stawiarn pytanie: Klo wybrallych Poslo w? Cry obywale le przy urnach?
Czy tei liderzy partii poli()'cznych? Bezwzglydnie odpowiedi jest prosta! Liderzy pa nii polirycwych! To znaczy te zoslaly
narus zone zar6wno artyku! 96 KonslYlUcji i warunki jakim maj4 odpowiadac demo kJalyczlle wybory, a mianowicie roslala
naruszona ,.rownosc" procesu wyborczego. bo 10 jedni obywatele decyduj<) KTO MOZE kandydowac a KTO NIE MOl E.
Zostala naruszona "powszechnost" praws wyborczego, i "bezposredlliosc". S koro tak wiele przymiotnik6w prawn
SIr.lz2

TYMCZASOWA RADA STANU NARODU POL3KIEGO
SPOLECZNY KOMlTET KONSTYTUCY JNY
'IA)'borczego opisanych vi arryltule 96 Konstytucji zostalo naruswne, to trzeba slwlcrdzit wprost, ze \vybory do Scjmu byty
niewamc, Nie mOM bye bowrem wain:: wybory do Sejmu, prz.eprowadzonc wed!ug kodeksu Wyborczcgo kt6ry natllSz.a
Konstytucjt;, W zwilp.ku z !ym, ja apelujy do Pam Prczydenta Andrzeja Dudy - Prezydeol8 RzCC7,pospo!i!ej, kt6rego
u;dankm glownym jest strLczcnie K onst)1ucji, i%by wstrzymal siy ze £wofywaniem nowego Sejrnu i popart i zwr6ci! si(( do
Trybunalu Konstytucyjnego ;) pl1ne r0z,patrzenie mojego wniosku 0 stwlerdzcnie niezgodnosci Kodeksu WyborclcgO z
KOf)sl:ylucj'l. Wybory do Scjmu byly niewatne! Ooroney lego system>; partyjnego \vybicranil'l Pos!6\\', powo!ujq si{;! ;,;zysto na
to I:: jest tam jeszcze pi<tty p./ymiotnik: ,,'I.e "..')'bory majl:/ bye proporcjona[ne" w artykule 96. Prawo i Sprflwi;;:dltwosc
otrzymalo 43, prawic 44 proccn\ glosow, ale w Sejmie rna zdecydoWil!i4 \vii(kszosc, rna ponad 50 procent gtoww. Nalomiast
w Senade h.10ry byt wybierany jednomandatowo, jest lam 48 proccnt
Wi~C pytam si~: kt6re wybory sit bardziej
pr0porejonatne? Czy Ie prowadl.One w okn;gach jednornandato';.vych czego efektem jest Scnat? Czy te pruwad?i>ne wedtug
ordynacji (zw. proporcjonalnej ktorn weak: orrlynacjl} proporcjonaln~ nie jest Podczas lego ostatniego mojego wystl}pienia
101aj, apelujl( do wszyslkich Obywd(CU lehy poparh niesuwnny naSL wniosek 0 zmlani( systemu wyborczego ktory jest
pJlologiczny, tamie konstywCJ~, narusza prawa obywalclskie i prowadzi do ohait£»!;) jako:ki Parlamentu. Prawdzlwie legalnfj
17..bif w '~i kadencji b;;dzie Senae Ape!uj!( zatem do SenalU 0 podj!(cJe inkja!ywy ustawodaw.;:zej w zakresie lJi"jiany systemu
wyborcl.ego do Sejmu. Be:: Ie) zmiany, Polska dalej byd:de bm4C w bezseosowne konnikty, w chnfe panyjniat.!Wo, W
palologicme uklady nil slyku spatek pafistwowych omz partii poHtycznych, Apc!uj/¢ do Prel)'dcn!a ji:by polozyi kres temu
beLprawm."

]ak dOfychczas l..aden s'ld w Polsce kldr: powluien by! stat na slraty sprawiedJiwoscL dClnokracji i r:qd6w prawa. nie
uniewamil Kodeksu Wyborczego a Sljd Najwyzszy WfyCZ akceptowal z.alwie.rdzaj4c l Jegalizuj<}c swaimi udnvalami
ws£Ystkie dotychczasowe niedcmokratyczne rL&dy po 1989 roku w Polsce,
Wybory do Scjl11u. Uslawa ~ Ordynacja wyborcz& do Scjmu (;oz.dtial !9. artykul 160) Dl.l;,nr 46, po(~ 499, l dnia 16 maja
l Kons!ytutj4 RzecLYpospo!ilcj Polsklej z 1997r.
UZASADN!ENfE:
I ,Konst)'ll!cja RP stanowi: Art.96.2 ., Wybory do Sejmll s'l powslJ:chne, rowne. Oezp..'}srednie i proporcjona!ne ora..: odbywaj;q

2001 r. jest niezgodna

sit;" w g!osowaniu r.ajnyrn..•
PoniewaZ okres!t::nlc "bezposrednie" \vynuenione Jest pn.ed "proporcjonalne", to conajmrucj polowa pos16w powinna bye
v,rybierana w wybonKh bezposrcdnich (w:;;ks7nseimvychj.
::: Ordynncja. viyborcZi:l do Sejmu. wi; wyzcj wskal.<lnej IJsl.3wy:
Art, l3(J "WYOOfY do Sejmu 51) powszedme, towne, bezpostcdnie i proporcjonalne oraz odbywqjq Sly w glosowaniu tujnym",
Art.160.1 "Wyborca glosuje tylko na jcdn<\ lislt;' OKtygow<j, stawiaj~c na karcie do glosowanln lnak "X" w kratce z lewej
strony obok nazwiska jecnego z kandyciatow l t.;j !islY, pncz co wsk<lzuje jego pierwszcnslwo do lIzyskania mandalu"
Przepis art 110 usla",y jest pmvTorzenlem D.rt/kulu 96.2 Konstytw::ji.
jednak arLl60, I usta ..vy w-skuzuje {ylko wybot)' proporcjonalne. Wynika to wpros! 7';;: sposobu gtosowania "tylko nn jednq.
!ist~ okn;goWij" Oid,l "wskazywanie pierwszcnstwa". Taki spos6b glosowania (wskazywania!) jesl chara£terystyezny tylko i
wylt)cwic dla \'fyborow proporcjonalnych. Calkowicie pominicle S4 wybory "bezposrednie". Wedfug tylko t:lJ...iego sposobu
glosowania przcprowadzane S4 w}'bory do Scjmu.
PODSUMOWAN!E
Wybory do Sejrnu przeprvwadz.ane S4 c.~s.dowo niezgodn.ie z Konslytuch. poniewaz w UsLawie c4ikowiclC pomnliyte sif
okr~gi wyboreze wg ordynacji wybo(czcj be%.posredniej (wi<;kszosciowej). A to % kolei 0/1l;11:1)) :;.e. co najmniej pl}!owa
Posl6w do SCj1l1O .w:;tata ".,.,'ybrana" i jesl ,.wybieraoa" niezgodnie 1. KonstylUcj4!
Tyrn sarnyrn Sejlll jest nidegalny. :I uchwa!one ustawy tak "wybranego" Sejmu Sif niewaiHe z moe)' uSlawy konstytucyjnej,
k~6,a jest na)wyzszym prawem RP. Z kolei rZ'Jd jes[ olelegalny pordewaz udzielane jest mlJ wo:wm Zb.Uk1nia (a£1.154.2
Konslytucji) pr7CZ Ilielego'!ny Sejm.

Oczekuj,;; pilr.ego zaj~cia si-y pnez Rady Gminy pO'.VyZS7"q petycj4 gdyz jes110 priory teL Polecam rowniez zaznajomi6
rowniez xe ~tanem de-mokracj! w Polsce Vi artykulc pl. "D.;moizracja do lamusa? Nit bardzlej btt;dnego!" no, stronle:
!J1U!s:!lleresa>;11 rI a nd, neon 24 .pllQ95!/ I 602 70 ,de JIl.Q kra b j i,l,~.Q.Q::La mUS!]-! Ik -bardzi ej -bl cd nego

Z wyraF.1Imi szacunku
Teresa Garland
Tel. 697357009
Zaprzys;~z.l)r1Y Prezydenr Ob)'wi:>lelski Tym~7ilSQWej Rady
b'\l.lB;jLty!Jl£1l!iQy,:.~rf!d;t:·H?Jl~,20 !9, \:.QXQQr~
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2 I. 1

Art. 4 Konstytucji
Projekt, zarzqdzania panstwem polskim
BEZPOSREDNIO przez Nar6d Polski pod
przyw6dztwem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

www.tymczasowaradastanu2019.wordpress.com
www.aktywotinarodu.wordp ress.com
Autor: Teresa Garl and - Prezydent Tymczasowej Rady Stanu
Narodu Polski ego Spolecznego Komitetu Konstytucyjneg o,
Tel.697357009 mail : teresaqarland@fidespolska.pl
2 Listopad 2020r.
Autor: Teresa Garland
101697357009

Art.4 Konstytucji - UZASADNIENIE dla zarzqdzania
BEZPOSREDNIEGO panstwem polskim przez
Suwerena czyli przez Nar6d Polski

W panstwie polskim Suwerenem jest Nar6d Polski. Na
podstawie art4 oraz art.82 Konstytucji, w zwiqzku ze
szkodliwymi dzialaniami obecnych rzqd6w, Sejmu i Senatu, w
wyniku kt6rych: Narod Polski straci swoje panstwo i
niepodlegtosc oraz lamane Sq w Polsce podstawowe
Naturalne Prawa Czlowieka i Obywatela, konieczne jest
zasloso'!Vanie
zarzqdzania
panstwem
polskim
BEZPOSREDNIO przez suwerena czyli przez Narod Polski w
celu przywrocenia poprawnego funkcjonowania panstwa
polskiego i jego organ6w,

Auior: Teresa Garland
lel.697357009

2

Art.4 Konstytucji - Przebieg procesu
naprawczego panstwa polski ego
ETAP I
W pierwszym etapie konieczne jest zebranie i przygotowanie:
l.Czlonk6w Rz~du Tymezasowego
2.Czlonk6w Zarzctdu Komisarycznego
3.Czlonk6w Gminnych Rad Koordynacyjnych przy katdej gminie

ETAP2
Natychmiast po odejsciu obecnych wladz , zarz~dzanie PolskCl. przejmie RZqd Tymczasowy
oraz Zarzqd Komisaryczny przy wsparciu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Spolecznego Komitetu Konstytucyjnego, wprowadzajClc w Polsce na okres przejsclowy
BEZPOSREDNIE zarz~dzanie Panstwem Polskim przez Nar6d Polski na podstawie artA
Konstytueji , pod przyw6dztwem Prezydenta Rzeezypospolitej Polskiej .
ETAP3
Gminne Rady Koordynacyjne zbiorq podpisy poparcia od obywateli pod najwainiejszymi
Aktami Woli Narodu (w pierwszej koleJnosei nowy Kodeks Wyborezy). Prezydent Akty Woli
Narodu podpisze. opubhkuje w Dzienniku USlaw I wdrozy.
ETAP4
Na podstawie nowego Kodeksu Wyborcze~o przeprowadzenie nowych wybor6w i
przywr6cenie prawidtowego funkcjonowania panstwa polskiego.

AUlor: Teresa Garland
101.697357009
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PREZVDENT
RP

Autor: Torosa Garland

let697357009
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Docelowy skfad kazdej Gminnej
Rady Koordynacyjnej:
• Przynajmniej trzy osoby zamledowane i
zamieszkale na terenie dane~ gminy. Nie ma
limitu maksymalnej liczby os6 . Trzeba spisac
protok6l utworzenia Rady i wyslac do Komitetu
NP
SKK,
Tymczasowej
Rady
Stanu
tel.697357009 (w/w to jest wst~pny sklad
Gminnej Rady Koordynacyjnej). Docelowo
dolqczq r6wniez:
• Jeden Policjant
• Jeden wojskowy
• Jeden strai:ak z Ochotniczej Strazy Pozarnej
Autor: Teresa Garland
tel.697357009
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Spos6b dziatania Gminnych Rad
Koordynacyjnych
Gminne Rady Koordynacyjne b~dq si~ spotykac
na co sobotnich trzygodzinnych posiedzeniach w
lokalu udost~pnionym bezpfatnie przez gmin~. Te
posiedzenia
b~dq
otwarte
dla
wszystkich
zameldowanych i zamieszkatych mieszkanc6w
danej gminy. Przed wejsciem na spotkanie kazdy
ch~tny
musi
wpisac
si~
do
protokolu
uczestniczqcych. Chodzi 0 to by na spotkania nie
przychodzili kapusie i agentury obcyeh paristw ezy
z innych gmin (ehyba ze te osoby zostaly przez
Rad~ zaproszone w jakims konkretnym celu).
Autor: Teresa Garland
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Zadania Gminnych Rad
Koordynacyjnych
1.Nadzorowanie i egzekwowanie by na terenie danej ~miny
nie byly lamane ~odstawowe Naturalne
rawa
Czlowieka i Obywate a. W przypadkach wqtpliwych
Rada b~dzie si~ zwracala do Spo/ecznego Trybuna/u
Prawa Naturalnego.
2.Nadzorowanie prawid/owego wykonywania przez gminy
zarzCjdzeri/dekret6w wydawanych przez Prezydenta RP
3.Zbi6rka podpis6w w lokalu gminnym pod Aktami Woli
Narodu w celu wdrozenia w Polsce BEZPOSREDNIO
przez Nar6d Polski (art.4 Konstytucji) nowego prawa,
Po
zebraniu
odpowiedniej
nowych
ustaw.
demokratycznie liczby podpis6w poparcia pod danym
Aktem Woli Narodu, ten akt zostanie przez Prezydenta
RP podpisany i wdrozony, z omini~ciem Sejmu i Senatu.
Autor: Teresa Garland
101. 697357009
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Zarzqd Komisaryczny nad Polskq
CELE
1.Przywr6cenie
w
panstwie
polskim
praworzqdnosci, fadu
gospodarczego,
porzqdku prawnego, sprawiedliwosci
demokracji.
2.Usprawnienie zarzqdzania administracjq
panstwowq i terenowq.

AutQr: Teresa Garland
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Zarzqd Komisaryczny nad Polskq
PLAN DZIAt.ANIA cz.1
1.Wymiar sprawiedliwosei ezyli s'ldownietwo i prawo
2.Pieni'ldz - polityka emisyjna i kredytowa .
3.Bezpieezenstwo narodowe (wojsko, polieja, sluzby)
4.Bezpieezenstwo lokalne (pozarnictwo, obywatelskie organizaeje obronne
itp.)
5.Zdrowie, opieka spoleczna i ZUS.
6. Polityka zagraniczna i handel zagraniczny
7.Zarz'ldzanie gminami
8.0swiata (Media, Kultura i Sztuka, Szkolnictwo podstawowe, Szkolnietwo
wyzsze, Nauka i technika)
9.System wyborczy i demokracja bezposrednia
10.Gospodarka
II.Kosci61
Autor: Teresa Garland
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Zarzqd Komisaryczny nad Polsk q
PLAN DZIAt.ANIA cz.2
1. Wyszczeg61nienie powodow dla kt6rych dany
wymaga udoskonalenia
2. Wskazanie celu do jakiego chcemy d!:,\zyc.
3.Przedstawienie obecnego s1anu rzeczy.
4.Zebranie i zanalizowanie danych by znaleic przyczyny obecnego stanu rzeezy.
5.Ustalenie i wskazanie rozwi~zan.
6.Przygotowanie szczegolowego konkretnego planu naprawczego z3wierajacego
nast§!Puj~ce punkty:
1).Co trzeba zrobic?
2).Kiedy?
3).Kto to ma zrobic?
4).Co b~dzie do tego potrzebne?
5).Wyszczegolnic czego nie mozna robic i na co uwazac
6).Okreslenie sposobu nadzoru i weryfikacji poprawnosci przeprowadzonej reformy
II.Powotanie komisji do rozliczenia transformacii ustroiowei po 1989 roku.
UI.Na podstawie wypracowanych raport6w przeprowadzenie reform.

Autar: Teresa Garland
teL697357009
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Proponowany docelowy schemat organizacyjny nowego ustroju Polski
SYSTEM PL czyli System Prezydencko-Ludowy cz.1

Autor : Teresa Garland

Aulor: Teresa Garland
le l.697357009
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Proponowany docelowy schema! organizacyjny nowego uslroju Polski
SYSTEM PL czyli System Prezydencko-Ludowy cz.2
Proponowany SYSTEM PL charakteryzuje si~ siln~, m~dr~ i odpowledzialn'l wladz'l
prezydenCK'l dzialaj'lc'l dla dobra Polakew, otoczon~ najlepszymi ekspertami i wspieran'l
przez Zgromadzenie Narodowe czyli Sejm. W tym systemie Sejm nie bE;dzie przegtosowywal
ustaw lec2: b~dzie glosem Narodu Poiskiego i stfaznikiem przestrzegania Naturalnych Praw

Czlowieka i Obywatela, b'i'dzie pilnowal wsp61nego maj'ltku narodowego or02 dbal

0

Dobre

Wsp61ne wszyStkich obywateli rozumiane jako umozliwienie kazdemu rozwOju osobistego z

uwzgl£;dnieniem zacnowania godnosci czlowieka i ]ego wolnoscL To Prezydent b~dzje
dekretowa! ustawy a jesli nie bylyby one zgodne z dobrem Polak6w I z Pols kim Interesem
Narodowym, to jut zadaniem Pes low be;dzt8 zebranie odpowiedniej ilosci podpisow od
obywatelll w eelu przygolowania referendum obalaJ'Icego dan~ sZKodliw'l die Palak6w
ustawe, na zasadach podobnych jak w Szwajcarii. Likwiduje Sl~ funkcj~ premiere, jego
zadania przejmuje Prezydenl. Wprowadza si~ uSlawodawcz'l inicjatyw~ obywalelsk'l,
reierendum, welD obywatelskie (WIR} wg 1<oncepcjl Prof Miroslawa Malyji oraz Akt Wali
Narodu - ezyli obywatelsk'l bezposredni'l ImcjatywQ uSlawodawcz'l, wykanawczq I
s'ldownicz<j Naradu Polski ego na podstawis artA Konstytucji. Jak wygl'ldat b/idzie sciezkll
legislacyjna w tym proponowanym nowym uslroju dla Polski? W pierwszym atapie Nar6d
Polski b~dzie zglaszal do Sejmu sWOjB potrzeby i prooblemy. Sejm b~dzie analizawal
potrzeby i przekazywal wstEfpnlq wizjE; rozwi qzanl8 do ekspertow prezydenckich. Eksperc!
napiszij dekrety. Prezydent b~dlie dekrety podpisywal, bedzie stal na straZY ich
przestrzegania i pilnow3:r by byly wdrazane przez aparat adminislracyjny panstwa i insty1ucje
sluzebne Panstwa Polskiego . Ostatecznymi weryfikujqcymi wlasc!we wdrozenie uslaw bfild~
obywatele, kt6rzy to zweryfikuj~ w praktyce zycia spoleczno-po!ityczno~gospodarczego.
A... to· Teresa G;u1and. wers!a 3 z ;:lola Z8V12020rAutor: Teresa Garland
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