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

 

D169 2021 02 14                                                                                                                      Polska dnia 14 II 2021r. 
Pan Andrzej Duda  

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
 

Ostatnie WEZWANIE do działania na rzecz Narodu Polskiego i wystąpienia z inicjatywą 
ustawodawczą w celu PILNEGO wdrożenia załączonego Kodeksu Wyborczego 

 
Szanowny Panie 
Reprezentując Tymczasową Radę Stanu Narodu Polskiego - Społeczny Komitet Konstytucyjny, na podstawie Racji 
Stanu Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski (art.4) o Konstytucyjnym Obywatelskim Obowiązku troski 
o dobro wspólne (art.82) oraz z obywatelskiego obowiązku obrony Ojczyzny (art.85p1.) jako zaprzysiężony 
Prezydent Obywatelski 

 WZYWAM PANA  
w trybie art.241 KPA 

 

do natychmiastowego wniesienia na drogę legislacyjną załączonego Projektu Nowego 
Kodeksu Wyborczego autorstwa mojego przy wsparciu zespołu TRS NP SKK (będącego 
częścią składową tego pisma) w celu jego pilnego przegłosowania w Sejmie i wdrożenia. 
 
Doskonale jest Panu wiadomym że odbyte w 2019 roku wybory do Sejmu nie posiadają mocy prawnej gdyż obecna 
ordynacja wyborcza jest niezgodna z Konstytucją. Szczególnie jej moc dyskwalifikują artykuły 32, 60, 96.  W tej 
sprawie na jesieni 2019 roku Poseł Janusz Sanocki zaapelował do Pana aby wstrzymał się Pan z ogłoszeniem nowej 
kadencji Sejmu i by zwrócił się Pan do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie tej sprawy. Pomimo poważnych 
wątpliwości co do demokratyczności wyborów, Pan nową kadencję Sejmu ogłosił. Teraz powinien Pan 
przynajmniej naprawić swój błąd! Żródło wideo na Youtube pt.: „Wystąpienia posła Janusza Sanockiego na 
ostatnim posiedzeniu 8. kadencjii”  https://www.youtube.com/watch?v=b22-Uayhtno 
Przytaczam wypowiedź tj. treść wystąpienia pana Posła Janusza Sanockiego odnośnie nieważności wyborów: 
„13 X 2019r. odbyły się wybory parlamentarne. O ile w wyborach do Senatu każdy obywatel mógł zgłosić swoją 
kandydaturę, to w wyborach do Sejmu takiej możliwości polski obywatel nie ma. Państwowa Komisja Wyborcza w 
orzeczeniu które wydała na mój wniosek 31 maja 2019r. stwierdziła iż obywatelowi, polski kodeks wyborczy nie 
przewiduje możliwości indywidualnego kandydowania na Posła, co w sposób oczywisty narusza polską 
Konstytucję: art.32, art.60. Polak który nie może kandydować indywidualnie został skazany na to iż o skorzystaniu 
ze swojego prawa biernego wyborczego, decydują w praktyce oligarchie kilku partii politycznych. I w ten sposób 
zostało zawłaszczone nam, odebrane nam prawo do kandydowania na Posła do Sejmu, a ta decyzja została 
przekazana w ręce Pana Kaczyńskiego, Pana Schetyny i ich otoczenia. I w ten oto sposób Szanowni Państwo, 
wszystkie „jedynki” z listy PISu i wszystkie „jedynki” z listy Platformy Obywatelskiej Koalicji, weszły do Sejmu 
w tych wyborach. Wszystkie. Trzy czwarte Posłów przyszłej kadencji, to będą osoby wybrane z pierwszego, 
drugiego i tam trzeciego miejsca. To ja stawiam pytanie: Kto wybrał tych Posłów? Czy obywatele przy urnach? 
Czy też liderzy partii politycznych? Bezwzględnie odpowiedź jest prosta! Liderzy partii politycznych! To znaczy że 
zostały naruszone zarówno artykuł 96 Konstytucji i warunki jakim mają odpowiadać demokratyczne wybory, a 
mianowicie została naruszona „równość” procesu wyborczego, bo to jedni obywatele decydują KTO MOŻE 
kandydować a KTO NIE MOŻE. Została naruszona „powszechność” prawa wyborczego, i „bezpośredniość”. 
Skoro tak wiele przymiotników prawa wyborczego opisanych w artykule 96 Konstytucji zostało naruszone, to 
trzeba stwierdzić wprost, że wybory do Sejmu były nieważne. Nie mogą być bowiem ważne wybory do Sejmu, 
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przeprowadzone według kodeksu Wyborczego który narusza Konstytucję. W związku z tym, ja apeluję do Pana 
Prezydenta Andrzeja Dudy – Prezydenta Rzeczpospolitej, którego zadaniem głównym jest strzeżenie Konstytucji, 
iżby wstrzymał się ze zwoływaniem nowego Sejmu i poparł i zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o pilne 
rozpatrzenie mojego wniosku o stwierdzenie niezgodności Kodeksu Wyborczego z Konstytucją. Wybory do Sejmu 
były nieważne! Obrońcy tego systemu partyjnego wybierania Posłów, powołują się często na to iż jest tam jeszcze 
piąty przymiotnik: „że wybory mają być proporcjonalne” w artykule 96. Prawo i Sprawiedliwość otrzymało 43, 
prawie 44 procent głosów, ale w Sejmie ma zdecydowaną większość, ma ponad 50 procent głosów. Natomiast w 
Senacie który był wybierany jednomandatowo, jest tam 48 procent.  Więc pytam się: które wybory są bardziej 
proporcjonalne? Czy te prowadzone w okręgach jednomandatowych czego efektem jest Senat? Czy te prowadzone 
według ordynacji tzw. proporcjonalnej która wcale ordynacją proporcjonalną nie jest. Podczas tego ostatniego 
mojego wystąpienia tutaj, apeluję do wszystkich obywateli żeby poparli niesutanny nasz wniosek o zmianę systemu 
wyborczego który jest patologiczny, łamie konstytucję, narusza prawa obywatelskie i prowadzi do obniżenia 
jakości Parlamentu. Prawdziwie legalną Izbą w tej kadencji będzie Senat. Apeluję zatem do Senatu o podjęcie 
inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany systemu wyborczego do Sejmu. Bez tej zmiany, Polska dalej będzie 
brnąć w bezsensowne konflikty, w chore partyjniactwo, w patologiczne układy na styku spółek państwowych oraz 
partii politycznych. Apeluję do Prezydenta iżby położył kres temu bezprawiu.” 
 
Nowa Ordynacja Wyborcza - Projekt Nowego Kodeksu Wyborczego – Wersja 10 z dnia 29 XI 2020r. – 
autor: Teresa GARLAND 

Wybory do Sejmu 
1.Datę następnych wyborów do Sejmu ogłasza Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej miesiąc czasu po ostatnich 
odbytych wyborach. Ogłasza on datę rozpoczęcia i zakończenia głosowania. Głosowanie odbywa się w okresie 
trzech miesięcy.  Senat likwiduje się.  
2.Kandydaci samodzielnie zgłaszają swoje kandydatury do Sejmu już w dzień po ogłoszeniu przez Prezydenta daty 
następnych wyborów. Kandydaci mogą kandydować i być wybierani tylko z terenu tego okręgu tj. dawnego 
województwa wg starego podziału administracyjnego na 49 województw, gdzie są zameldowani. 
3.Zgłoszenia kandydatów do Sejmu przyjmuje Urząd Gminy, którego obowiązkiem jest do siedmiu dni wysłanie 
zgłoszenia kandydata do Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie. PKW do siedmiu dni od zgłoszenia z 
gminy, zamieszcza imię i nazwisko kandydata, nazwę gminy, nazwę okręgu tj.województwa wg starego podziału 
administracyjnego na 49 województw, oraz wszystkie pozostałe informacje o kandydacie na specjalnej stronie do 
tego dedykowanej, gdzie każdy obywatel może wejść i przeglądnąć sylwetki kandydatów ze swojej gminy oraz 
okręgu wyborczego czyli województwa wg starego podziału admnistracyjnego na 49. Okręgi wyborcze będą 
pokrywać się z PRLowskim podziałem administracyjnym terytorium polskiego na 49 województw. Kandydat może 
zgłosić chęć uczestnictwa w wyborach najpóźniej 3 miesiące przed terminem wyborów.  
4.Wymogi formalno-prawne przy rejestracji kandydatów na Posłów: wiek kandydata minimum 21 lat, uregulowany 
stosunek do służby wojskowej, niekaralność, obywatel Polski, obowiązkowo trzeba zaznaczyć pochodzenie 
etniczne (w przypadku kłamstwa kandydat zostaje skasowany, z tym że aby go skasować to muszą być dowody na 
to że jego pochodzenie jest inne niż zadeklarowane. Kasowania dokonuje Urząd Gminy który musi udowodnić 
kandydatowi kłamstwo pochodzeniowe zasięgając informacji w stosownych instytucjach i archiwach. Każdy 
kandydat aby móc być wpisanym na listę wyborczą musi w okresie roku i trzech miesięcy przed nadchodzącymi 
wyborami OBOWIĄZKOWO uczestniczyć w cotygodniowych posiedzeniach gminnych rad koordynacyjnych 
(minimum 90% obecności w roku czyli minimum 47 spotkań). Obowiązkowo należy wpisać członkowstwo w 
konkretnej partii politycznej lub innej organizacji, jeśli kandydat gdzieś przynależy lub przynależał. Każdy 
kandydat musi zadeklarować wyznanie. Każdy kandydat musi zaznaczyć czy posiada tzw. cenzus czyli ukończony 
dobrowolny kurs przygotowawczy do zajmowania się polityką. Kandydat musi podpisać oświadczenie że: „Uznaje 
Rzeczpospolitą Polską za najwyższy podmiot prawa wspólnotowego, przestrzega praw, obowiązków i zasad 
wypływajacych z cywiliazcji łacińskiej i etyki katolickiej.” Znosi się wymóg podpisów poparcia dla kandydatów. 
Znosi się wszelkie progi wyborcze. 



 
TYMCZASOWA RADA STANU NARODU POLSKIEGO 

SPOŁECZNY KOMITET KONSTYTUCYJNY 

Strona 3 z 4 
www.tymczasowaradastanu2019.wordpress.com, skr.poczt.88, 32-050 Skawina, tel. 697357009 

 

5.Okręgi do Sejmu wielomandatowe. Do Sejmu wchodzą kandydaci którzy otrzymali najwięcej głosów z 
terytorium danego okręgu tj.dawnego województwa. Po kilku z każdego okręgu/województwa (w zależności od 
liczby ludności w danym okręgu/województwie).  Obowiązuje zasada większości względnej czyli dla skuteczności 
wyboru wystarcza, aby liczba głosów oddanych na rzecz kandydata przewyższała liczbę głosów oddanych na rzecz 
pozostałych  kandydatów, nie musi ona jednak przekraczać połowy ogólnej liczby głosujących.   
6.Do Sejmu wybiera się 245 Posłów, po kilku Posłów z każdego okręgu (w zależności od liczby ludności w danym 
okręgu). Okręgów wyborczych jest 49 czyli tyle ile było województw w czasach PRLu. Terytoria okręgów 
wyborczych są dokładnie takie same jak terytoria byłych 49 województw. Okręgi/województwa wyborcze do 
Sejmu są stałe i niezmienne w czasie. 
7.Posłów na Sejm wybiera się tylko na jedną kadencję. Jeśli ktoś już zasiadał w Sejmie to nie ma już prawa do 
kandydowania ponownie. 
8.Zakazuje się płatnej reklamy kandydatów oraz przez podmioty trzecie tj.ewentualnych ukrytych lobbystów.  
Kandydaci sami poprzez swoje działania dla społeczności automatycznie stają się osobami znanymi i 
wiarygodnymi. Telewizje regionalne mają obowiązek udostępnienia kandydatom bezpłatnej emisji w okresie 
miesiąca przed rozpoczęciem się wyborów. Ilość czasu antenowego dla każdego kandydata nie powinna być 
mniejsza niż 5 minut. Kandydaci osobiście mogą i mają prawo informować o tym że będą kandydować do Sejmu 
oraz przedstawiać swoje pomysły i postulaty.  Rok przed wyborami gmina ma obowiązek wydrukowania ulotek 
prezentujących wszystkich zgłoszonych z danej gminy kandydatów do Sejmu i przesłanie tych ulotek do każdego 
mieszkańca gminy. W ulotce musi być informacja o terminach spotkań publicznych z każdym kandydatem. 
Pomieszczenia do spotkań udostępnia bezpłatnie gmina. Miesiąc przed wyborami gmina ma obowiązek 
wydrukowania ponownie ulotki prezentującej wszystkich zgłoszonych z danej gminy kandydatów do Sejmu i 
przesłanie tych ulotek do każdego mieszkańca gminy. Miejsca kandydatów na listach wyborczych ustawiane są w 
kolejności alfabetycznej po nazwiskach.  
9.Głosowanie jest jawne. Głosowanie odbywa się tylko na terytorium Polski – tylko w Polsce. Polonusi posiadający 
obywatelstwo polskie mają prawo do głosowania ale tylko w Polsce, w gminie w której ostatnio byli zameldowani. 
Znosi się głosowanie korespondencyjne. Nie ma głosowania przez internet chyba że z komputera znajdującego się 
w gminie tzw. Głosomatu (słowo pochodzi od bankomatu czyli maszyny wydającej automatycznie pieniądze dając 
na żądanie potwierdzenie wypłaty) 
10.Głosowanie odbywa się w specjalnym okienku gminnym w okresie trzech miesięcy od dnia rozpoczęcia dnia 
wyborów. Każdy głosujący otrzymuje z gminy pisemne potwierdzenie ze znakiem wodnym na drukach ścisłego 
zarachowania że głosował i na kogo głosował. Po zagłosowaniu nie wolno zmieniać decyzji co do swojego wyboru. 
Głosować można tylko raz, ale można głosować jednoczesnie na kilku kandydatów. 
11.Poseł lub inny wybieralny funkcjonariusz publiczny może być odwołany w trakcie kadencji jeśli działa na 
szkodę dobra wspólnego społeczeństwa. Wystarczy zebrać ilość głosów go odwołujących większą od liczby głosów 
jaka została na niego oddana podczas wyborów czyli podczas jego wybierania. 
12.Znosi się immunitet Posła i każdego innego wybieralnego funkcjonariusza publicznego. 
 

Wybory do Rad Gmin, na Burmistrzów, na Wójtów i na Prezydentów miast 
Odbywają się na tych samych zasadach, wg tych samych procedur i reguł co wybory do Sejmu. Z tym że okręgi 
wyborcze zawężają się do terytorium danej gminy. Liczba radnych danej gminy nie może być większa od obecnej 
liczby radnych ale dobrze by było aby była zmniejszona. Wszystkich wybiera się na jedną kadencję. 
 

Informacja o Sejmikach wojewódzkich i Powiatach 
Sejmiki Wojewódzkie likwiduje się. Nowymi obszarami administracji terytorium Polski będą województwa w 
podziale admnistracyjnym na 49 województw zarządzanych przez Wojewodę mianowanego przez Prezydenta. Jego 
pomocnikami będą Radni gmin wchodzących w skład danego województwa. Powiaty likwiduje się. Niektóre 
dotychczasowe zadania powiatów przejmą gminy a resztę nowe województwa.  
 

Wybory na Prezydenta 
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Wybory na Prezydenta są jawne i bezpośrednie. Każdy obywatel który ukończył 35 lat może kandydować na 
Prezydenta. Znosi się wymóg podpisów poparcia dla kandydata. Rejestracja w gminie na takich samych zasadach 
jak na Posła. Wybory na Prezydenta odbywają się na tych samych zasadach co Wybory do Sejmu z tym że w 
każdym okręgu/województwie w całej Polsce na kartach wyborczych będą widnieli wszyscy zarejestrowani 
kandydaci na Prezydenta. 

Dodatkowo procedura wyborcza na Prezydenta przewiduje prawybory w celu wyłonienia maksymalnie 100 
końcowych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prawybory będą polegały na bezpośrednim 
zebraniu przez kandydatów głosów poparcia od obywateli za pomocą np. list podpisów lub za pomocą przelewu 1 
grosza na indywidualne konto kandydata. Na karcie poparcia powinno być napisane: „Imię i nazwisko osoby 
zgłaszającej, PESEL, adres, podpis oraz klauzula” Popieram (Imię i nazwisko kandydata) na Prezydenta Polski”” a 
w tytule przelewu powinno być napisane: „Dar od (swój PESEL) Popieram (Imię i nazwisko kandydata) na 
Prezydenta Polski”. Dokładnie 3 miesiące przed planowanym rozpoczęciem się wyborów, kandydat przynosi do 
swojej gminy głosy poparcia dla swojej osoby, a gmina do 7 dni, po komisyjnym przeliczeniu tych głosów przesyła 
do PKW informację o ilości oddanych na danego kandydata głosów poparcia. PKW do 7 dni od momentu 
otrzymania ze wszystkich gmin w Polsce informacji (ale nie później niż 75 dni przed rozpoczynającym się dniem 
wyborów), publikuje na swoich stronach listę z zakwalifikowanymi kandydatami na Prezydenta Polski oraz listę 
pozostałych z informacją ile kto zebrał głosów poparcia. Pierwszych 100 kandydatów którzy zebrali największą 
ilość głosów poparcia zostaje dopuszczonych do wyborów definitywnych.  

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

p.s. W załączeniu Deklaracja Samostanowienia Narodu Polskiego, Nowy ustrój Prezydencko-Ludowy oraz 
zarządzanie państwem polskim bezpośrednio pod przywództwem Prezydenta RP. 

Teresa Garland – Zaprzysiężony Prezydent Obywatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego 
Komitetu Konstytucyjnego       

                                             
 


