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ORGANIZACJA i FUNKCJONOWANIE 
Państwa w okresie zagrożenia 

 
Ku Pamięci Patriotów Polskich, uczciwych funkcjonariuszy publicznych oraz 
ludzi prawych i sprawiedliwych, sprzeciwiających się złu, którzy za swoje 
słuszne działania na rzecz wolności, sprawiedliwości i  suwerenności Polski - 
byli nękani, gnębieni, prześladowani, niszczeni i mordowani – przez wroga 
jak i za pomocą przestępczych działań sędziów, prokuratorów, psychiatrów, 
tajnych służb, policjantów i polityków - w okresie III-ciej RP – w tzw. wolnej 
Polsce. 
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Esej: „forma literacka lub literacko-naukowa, prezentująca punkt 
widzenia autora (…)” źródło: wikipedia 19 I 2023r. 

 
ZAMIAST WSTĘPU 

o przedstawionym w książce projekcie 
 

W obliczu nadchodzącego Nowego Porządku Świata i prawnego 
zamordyzmu wykonawczego, jak i w obliczu różnego rodzaju 
zagrożeń, w tym wojennych – ludzie powinni się grupować w swoich 
gminach, żeby bronić się przed aparatem represji ze strony państwa i 
jego funkcjonariuszy – po to by przetrwać. Na następnych stronach 
przedstawiony jest projekt zarządzania państwem polskim 
BEZPOŚREDNIO przez Suwerena państwa polskiego czyli przez 
obywateli - na podstawie art.4 Konstytucji, w obronie koniecznej, w 
stanie wyższej konieczności. Ten artykuł 4 ma zastosowanie równiez 
podczas wszelkich stanów zagrożenia. Ludzie w takich 
nadzwyczajnych stanach czy sytuacjach, powinni umieć zabezpieczyć 
swoje życie, zdrowie i majątki, będąc dobrze zorganizowanymi i 
zdolnymi do utrzymania ładu, spokoju i porządku na swoim terytorium 
gminnym. Przede wszystkim w takich sytuacjach należy się 
posługiwać zawsze obowiązującym Prawem Naturalnym, bo przepisy 
które stworzył rząd i sejm oraz senat a prezydent podpisał, służą 
wyniszczeniu biologicznemu ludności – PRZEPISY te są często 
niegodne z Naturalnymi Podstawowymi Prawami Człowieka i nie 
mogą być egzekwowane bo szkodzą ludziom. Każda gmina musi mieć 
swój własny sąd, bo aktualne sądy nie są zdolne mentalnie osądzać na 
ZAWSZE obowiązującym i każdemu człowiekowi przynależnym 
Prawie Naturalnym. Nie wolno nam oddać naszej wolności, 
suwerenności osobistej i GODNOŚCI Człowieka. Pamiętajmy, że 
każdy człowiek otrzymał od Boga Wolna Wolę i ma prawo do 
samostanowienia o sobie – w granicach dobra moralnego tj. nie 
krzywdząc innych. 
 
Teresa Garland 
8 lutego 2023r.  
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Art. 4 Konstytucji 
Projekt zarządzania państwem polskim BEZPOŚREDNIO 

przez Naród Polski pod przywództwem Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej 

PROJEKT UAKTUALNIONY NA 2023r.
w związku z wyborami i z zagrożeniem wojennym

www.tymczasowaradastanu.wordpress.com
Autor: Teresa Garland 

Prezydent Elektorski Rzeczypospolitej Polskiej
Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego

Społeczny Komitet Konstytucyjny
Tel.697357009 i 737858272

Adres: Teresa Garland – Prezydent Elektorski RP
Ul. Żwirki i Wigury 13A, skr. Poczt.88  32-050 Skawina

11 stycznia 2023r. Wersja 5
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Dokonano poprawek wskutek porozumienia z Czosnowa z 27 XI 2021r.

27 listopada 2021 roku w 
Czosnowie spotkały 
się środowiska 
patriotyczne 
podpisując 
porozumienie w celu 
ratowania Ojczyzny.

Wszyscy zainteresowani 
współdziałaniem 
proszę dzwonić na nr 
tel. 737858272

do P.Teresy Garland
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Porozumienie Wyborcze Narodu Polskiego

• W dniu 24 lipca 2022r. Na Rynku Głównym w Krakowie, Tymczasowa Rada Stanu 
Narodu Polskiego – Społeczny Komitet Konstytucyjny wystawił do podpisu 
Porozumienie Wyborcze Narodu Polskiego w zamiarze realizacji następujących 
celów:

• 1.Przywrócenie Polakom Suwerennego Narodowego Państwa Polskiego poprzez 
realizację w pełni demokratycznych procedur wyborczych opartych bezpośrednio 
na Konstytucji, by wyłonić godne Narodu Polskiego rządy Suwerena, wprowadzić
nowoczesny ustrój zarządzania państwem polskim tj. Ustrój Prezydencko-Ludowy 
oraz ogłosić Polskę państwem neutralnym.

• 2.Przeprowadzenie reformy prawa TAK, by zapewnić skuteczne przestrzeganie 
praw człowieka w Polsce oraz realną ochronę zdrowia i życia jej obywateli oraz 
zapewnić bezpieczeństwo i ochronę rodziny jako podstawowej komórki 
społecznej, włącznie z majątkiem stanowiącym jej dorobek. W tym celu zostanie 
wdrożone prawo precedensowe w oparciu o Prawo Naturalne, Zasady Cywilizacji 
Łacińskiej, Konstytucję.

• 3.Wdrożenie polityki gospodarczej chroniącej polskie zasoby naturalne przed 
obcym przywłaszczeniem, w celu zapewnienia rozwoju gospodarczego i 
przetrwania Narodowi Polskiemu oraz zagwarantowania godnego życia z pracy 
własnych rąk każdemu Polakowi, umożliwiając ludziom prowadzenie działalności 
gospodarczej bez żadnych zbędnych obciążeń finansowych czy barier 
biurokratyczno-prawnych. 
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Do realizacji mogą być użyte Gminne Rady Koordynacyjne 
jako platforma do wspólnej listy wyborczej:

kandydatów indywidualnych, małych partii i organizacji
Proponowane WARUNKI uczestnictwa:

1.Wspólna lista wyborcza dla wszystkich przystępujących do POROZUMIENIA / KOALICJI 
w każdym okręgu, zawierająca kolejność nazwisk na liście wg alfabetu, przy czym, przy 
każdym imieniu i nazwisku kandydata, musi być zaznaczona nazwa partii lub organizacji 
do której kandydat należy bądź napisane „niezrzeszony” jeśli nigdzie nie należy.

2.Przystępujący do POROZUMIENIA / KOALICJI wspólnie zbierają podpisy poparcia 
konieczne do rejestracji komitetu wg zasad niezgodnego z Konstytucją Kodeksu 
Wyborczego lub zorganizowanie wyborów BEZPOŚREDNIO na Konstytucji – bez zbiórki 
podpisów – lecz kandydatami będą mogli być tylko członkowie Gminnych Rad 
Koorydynacyjnych, którzy uwiarygodnili się swoimi społecznymi działaniami na terenie 
gminy i przeszli cykl szkoleń w ramach programu szkoleniowego Gminnych Rad 
Koordynacyjnych

3.Wszyscy członkowie Gminnych Rad Koordynacyjnych, którzy odbędą niedopłatną służbę
na rzecz społeczności, uczestnicząc w przynajmniej 90 procentach posiedzeń gminnych 
rad koordynacyjnych, mają prawo do wejścia na wspólną listę wyborczą, jeśli będą
zainteresowani kandydowaniem do Sejmu.

4.Do Sejmu wchodzi ta osoba, która na danej liście wyborczej uzyskała największą liczbę
głosów poparcia. 

Autor: Teresa Garland, dnia 28 XI 2021r. 
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RUSZAMY! Co mamy zrobić?

ODDOLNY PLAN na: wybory, stan zagrożenia, działanie bezpośrednie Suwerena art.4

1. PRAWO
Na podstawie art.4 
i art.:1,2,12,30,60,82,85ust.1

KONSTYTUCJI
oddolne 

przygotowanie 
projektów ustaw 
do wdrożenia w 

postaci dekretów

2. STRUKTURY
Na podstawie art.4
i art.:1,2,12,30,60,82,85ust.1

KONSTYTUCJI
oddolne utworzenie 

struktur Gminnych Rad 
Koordynacyjnych w 
celu dopilnowania w 
terenie  wdrożenia: 
Prawa Naturalnego, 

dekretów, ustaw
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Schemat oddolnego tworzenia PRAWA (1) cz.1/2
BEZPOŚREDNIA inicjatywa ustawodawcza

Będzie odbywała się w ramach trzech pionów: obywatelski, gospodarczy, budżetowy

ODDOLNY PLAN na: wybory, stan zagrożenia, działanie bezpośrednie Suwerena art.4

1. PION OBYWATELSKI
Kto wchodzi? Obywatele Polscy

CELE:
1.Pilnowanie realizacji Naturalnych 
Praw Człowieka i solidaryzmu 
społecznego, w życiu społeczno-
polityczno-gospodarczym w Polsce, 
w celu umożliwienia godnego życia 
wszystkim Obywatelom
2.Bezpośredni i pośredni nadzór 
oraz kontrola administracji 
publicznej (państwowej i terenowej) 
i jednostek budżetowych.
3.Pilnowanie przed kradzieżą i 
obcym przywłaszczeniem skarbów 
Narodu Polskiego czyli spółek 
skarbu państwa i zasobów 
naturalnych.

3. PION BUDŻETOWY
Kto wchodzi?

Jednostki budżetowe 
utrzymywane z pieniędzy 
państwa czyli podatnika np:
1.Administracja
3.Szpitalne
4.Szkoły
5.Jednostki wojskowe
6.Policja
7.Sądy, prokuratura, 
komornicy, więzienia
8.Związki zawodowe i 
stowarzyszenia w/w 

2. PION GOSPODARCZY
kto wchodzi?

1.Firmy produkcyjne, 
handlowe, usługowe.
2.Stowarzyszenia branżowe 
wyżej wymienionych
4.Związki zawodowe wyżej 
wymienionych

GRUPUJĄ SIĘ WG 
SEKTORÓW GOSPODARKI 

Głównym zadaniem będzie przygotowanie przez uczestników każdego 
pionu, koniecznych dla nich projektów ustaw, zgodnych z Prawem 
Naturalnym, Solidaryzmem Społecznym (czyli Prawem Miłości 
Bliźniego), Zasadami Cywilizacji Łacińskiej i Konstytucją
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W pozostałych sytuacjach projekt jest przegłosowywany po
wyborach w Sejmie lub bezpośrednio przez obywateli. Po
przegłosowaniu demokratyczną więkoszością, Prezydent
podpisuje Dekret z nowym Prawem – ogłasza go w 
dzienniku ustaw i przesyła drogą mailową do wszystkich 
gmin w Polsce.

Schemat oddolnego tworzenia PRAWA (1) cz.2/2
Przebieg procesu BEZPOŚREDNIEJ inicjatywy ustawodawczej:

ODDOLNY PLAN na: wybory, stan zagrożenia, działanie bezpośrednie Suwerena art.4

1.PION OBYWATELSKI
Projekt ustawy

2.PION GOSPODARCZY
Projekt ustawy

3.PION BUDŻETOWY
Projekt ustawy

Koordynator
Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego  Społeczny Komitet Konstytucyjny

Właściwy Minister / Prezes NBP
Przygotuje swoje uwagi (Analiza SWOT) i wyda opinię np. finansową

Wskaże ewentualne błędy w projekcie i zaproponuje rozwiązania

KOORDYNATOR - Eksperci od Prawa Naturalnego przy Koorydnatorze (TRS NP SKK) 
ostatecznie ocenią zgodność ustawy z Prawem Naturalnym i z Konstytucją. Jeśli jest zgodny 

to zostaje przekazany do Prezydenta RP do podpisu w formie np.Dekretu

W SYTUACJI ZAGROŻENIA PREZYDENT Rzeczypospolitej 
Polskiej (bez większości demokratycznej) podpisuje 
Dekret z nowym Prawem – ogłasza go w dzienniku 

ustaw i przesyła drogą mailową do wszystkich gmin w 
Polsce.

Każda gmina przesyła drogą mailową nowe prawo do znajdujących się na jej terenie wszystkich instytucji / urzędów / 
jednostek budżetowych oraz ogłasza na tablicy gminnej i publikuje nowe prawo na stronie internetowej gminy 

żeby każdy obywatel mógł bezpośrednio w gminie zapoznać się z nowym prawem.
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Schemat realizacji STRUKTUR (2)
w celu dopilnowania w terenie 

wdrożenia, respektowania i egzekwowania: 
Prawa Naturalnego, dekretów, ustaw 

oraz zebrania koniecznych podpisów do wyborów i pod ustawami

ODDOLNY PLAN na: wybory, stan zagrożenia, działanie bezpośrednie Suwerena art.4

Proponowany schemat to utworzenie przy każdej gminie 
Gminnej Rady Koordynacyjnej 

Gminne Rady Koordynacyjne 
będą wchodzić w plan zarządzania państwem polskim bezpośrednio na 

podstawie art. 4 Konstytucji, pod przywództwem Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej

 



Str. 8 z 23 
Teresa Garland – Eseje polityczne - tom 2 – AD 2023 

Autor: Teresa Garland 
tel.737858272, V.5 z 11 I 2023r.

9

Art.4 Konstytucji – UZASADNIENIE dla zarządzania 
BEZPOŚREDNIEGO państwem polskim przez 

Suwerena czyli przez Naród Polski

W państwie polskim Suwerenem jest Naród Polski. Na 
podstawie art.4 oraz art.1,12,60,82,85.1 i inne Konstytucji, w 
związku ze szkodliwymi działaniami obecnych rządów, Sejmu 
i Senatu, w wyniku których: Naród Polski traci swoje państwo 
i niepodległość oraz łamane są w Polsce podstawowe 
Naturalne Prawa Człowieka i Obywatela, a ponadto istnieje 
obecnie w Polsce zagrożenie wojną, konieczne jest by w 
obronie własnej Naród Polski zastosował zarządzanie 
państwem polskim BEZPOŚREDNIO, z mocy praw 
Suwerena, w celu przywrócenia poprawnego funkcjonowania 
państwa polskiego i jego organów oraz utrzymania 
suwerenności i niepodległości Polski.

Art.4.p.1: Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
Art.4.p.2: Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub BEZPOŚREDNIO.
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PREZYDENT 
RP

ZARZĄD 
KOMISARYCZNY

RZĄD
TYMCZASOWY 
z TRS NP SKK

Gmina
A

Gminna Rada
Koordynacyjna

Gmina
B

Gminna Rada
Koordynacyjna

Gmina
C

Gminna Rada
Koordynacyjna

Gmina
D

Gminna Rada
Koordynacyjna

Art.4 Zarządzanie Państwem Polskim BEZPOŚREDNIO przez Naród Polski 
pod przywództwem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Bez Sejmu i Senatu
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PrezydentPrezydent
podpisujepodpisuje

Doradcy
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SEJMSEJM
Analizuje potrzeby i Analizuje potrzeby i 
przekazuje wstprzekazuje wstęępnpnąą
wizjwizjęę rozwirozwiąązania do zania do 

ekspertekspertóów w 
prezydenckichprezydenckich

Koncepcja z dnia 2020 02 02r. 
Autor: Teresa Garland

NARNARÓÓD POLSKID POLSKI
zgzgłłasza do Sejmu potrzebyasza do Sejmu potrzeby

Proponowany docelowy schemat organizacyjny nowego ustroju Polski
SYSTEM PL czyli System Prezydencko-Ludowy cz.1

Eksperci

DEKRETYDEKRETY
są wdrażane
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Proponowany docelowy schemat organizacyjny nowego ustroju Polski
SYSTEM PL czyli System Prezydencko-Ludowy cz.2

Proponowany SYSTEM PL charakteryzuje się silną, mądrą i odpowiedzialną władzą
prezydencką działającą dla dobra Polaków, otoczoną najlepszymi ekspertami i wspieraną
przez Zgromadzenie Narodowe czyli Sejm. W tym systemie Sejm nie będzie przegłosowywał
ustaw lecz będzie głosem Narodu Polskiego i strażnikiem przestrzegania Naturalnych Praw 
Człowieka i Obywatela, będzie pilnował wspólnego majątku narodowego oraz dbał o Dobro 
Wspólne wszystkich obywateli rozumiane jako umożliwienie każdemu rozwoju osobistego z 
uwzględnieniem zachowania godności człowieka i jego wolności. To Prezydent będzie 
dekretował ustawy a jeśli nie byłyby one zgodne z dobrem Polaków i z Polskim Interesem 
Narodowym, to już OBOWIĄZKOWYM zadaniem Posłów będzie zebranie odpowiedniej ilości 
podpisów od obywatelii, w celu przygotowania referendum obalającego daną szkodliwą dla 
Polaków ustawę, na zasadach podobnych jak w Szwajcarii. Likwiduje się funkcję premiera, 
jego zadania przejmuje Prezydent. Wprowadza się ustawodawczą inicjatywę obywatelską, 
referendum, weto obywatelskie (WIR) wg koncepcji Prof. Mirosława Matyji oraz Akt Woli 
Narodu – czyli obywatelską bezpośrednią inicjatywę ustawodawczą, wykonawczą i 
sądowniczą Narodu Polskiego na podstawie art.4 Konstytucji. Jak wyglądać będzie ścieżka 
legislacyjna w tym proponowanym nowym ustroju dla Polski? W pierwszym etapie Naród 
Polski będzie zgłaszał do Posłów Sejmu swoje potrzeby i problemy. Sejm będzie analizował
potrzeby i przekazywał wstępną wizję rozwiązania do ekspertów prezydenckich. Eksperci 
napiszą dekrety. Prezydent będzie dekrety podpisywał, będzie stał na straży ich 
przestrzegania i pilnował by były wdrażane przez aparat administracyjny państwa i instytucje 
służebne Państwa Polskiego . Ostatecznymi weryfikującymi właściwe wdrożenie ustaw będą
obywatele, którzy to zweryfikują w praktyce życia społeczno-polityczno-gospodarczego. 
Autor: Teresa Garland, dnia 28 XI 2021r. 
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Art.4 Konstytucji – przebieg procesu 
naprawczego państwa polskiego

ETAP 1
W pierwszym etapie konieczne jest zebranie i przygotowanie: 

1.Członków Rządu Tymczasowego
2.Członków Zarządu Komisarycznego

3.Członków Gminnych Rad Koordynacyjnych przy każdej gminie
ETAP 2

W związku z dramatyczną sytuacją polityczną, zarządzanie Polską musi przejąć
Rząd Tymczasowy oraz Zarząd Komisaryczny przy wsparciu Tymczasowej Rady 
Stanu Narodu Polskiego – Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, wprowadzając 
w Polsce na okres przejściowy BEZPOŚREDNIE zarządzanie Państwem Polskim 
przez Naród Polski na podstawie art.4 Konstytucji, pod przywództwem Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej.

ETAP 3
Konieczne jest utworzenie w trybie pilnym Gminnych Rad Koordynacyjnych, które 
będą zapewniać wsparcie ochronne dla ludności w czasie niepewności zagrożenia 
wojną, zapewnią ład i porządek na terenie gminy oraz zbiorą podpisy poparcia od 
obywateli pod najważniejszymi Aktami Woli Narodu, reformującymi państwo 
polskie (w pierwszej kolejności nowy Kodeks Wyborczy). Po zebraniu podpisów 
Prezydent Akty Woli Narodu podpisze, opublikuje w Dzienniku Ustaw i wdroży.

ETAP 4
Na podstawie nowego Kodeksu Wyborczego przeprowadzenie nowych wyborów i 
przywrócenie prawidłowego funkcjonowania państwa polskiego.
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Docelowy skład każdej Gminnej 
Rady Koordynacyjnej:

• KOMISARZ w każdej gminie – Koordynator Gminnej 
Rady Koordynacyjnej i bezpośredni łącznik z centralą
Tymczasowej Rady Stanu NP SKK

• Przynajmniej trzy osoby zamledowane i zamieszkałe 
na terenie danej gminy. Nie ma limitu maksymalnej 
liczby osób. Trzeba spisać protokół utworzenia Rady i 
wysłać do Komitetu Tymczasowej Rady Stanu NP SKK, 
tel.697357009 (w/w to jest wstępny skład Gminnej Rady 
Koordynacyjnej). Docelowo dołączą również:

• Jeden Policjant
• Jeden wojskowy
• Jeden strażak z Ochotniczej Straży Pożarnej
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Sposób działania Gminnych Rad 
Koordynacyjnych

Gminne Rady Koordynacyjne będą się spotykać na co 
sobotnich trzygodzinnych posiedzeniach (od g.9-12.00 
lub dłużej) w lokalu udostępnionym bezpłatnie przez 
gminę. Te posiedzenia będą otwarte dla wszystkich 
zameldowanych i zamieszkałych mieszkańców danej 
gminy. Przed wejściem na spotkanie każdy chętny musi 
wpisać się do protokołu uczestniczących. Chodzi przede 
wszystkim o to, by na te spotkania nie przychodzili 
kapusie i agentury obcych państw czy z innych gmin 
(chyba że, te osoby zostały przez Radę zaproszone w 
jakimś konkretnym celu). Obecność danego uczestnika w 
każdym posiedzeniu, będzie jego „przepustką” do 
ubiegania się o mandat Posła w Wyborach, na wspólnej 
liście wyborczej partii i innych organizacji politycznych, 
jeśli takowa powstanie.
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Główne CELE Gminnych Rad 
Koordynacyjnych

1.Nadzorowanie i egzekwowanie by na terenie danej gminy nie były łamane 
podstawowe Naturalne Prawa Człowieka i Obywatela. Gminna Rada 
Koordynacyjna będzie dokumentować na piśmie zgłaszane wnioski i skargi od 
obywateli danej gminy w kwestii łamania ich Naturalnych Praw Człowieka, praw 
konstytucyjnych i praw demokratycznych. Kopia SKARG i WNIOSKÓW z każdego 
posiedzenia będzie przekazywana Burmistrzowi, Wójtowi bądź Prezydentowi do 
rozwiązania W TRYBIE PILNYM przedstawionych problemów. Jeśli do 30 dni 
kwestie nie zostaną rozwiązane przez Burmistrza, Wójta, Prezydenta, to członkowie 
Gminnej Rady Koordynacyjnej w oparciu o art.4.2 Konstytucji załatwiają daną
sprawę BEZPOŚREDNIO. W razie konieczności członkowie Gminnej Rady 
Koordynacyjnej powołują Sąd Ludowy w celu zgodnego z Prawem Naturalnym, z 
zasadami cywilizacji łacińskiej i Konstytucji, wyegzekwowaniem 
SPRAWIEDLIWOŚCI.

2.Nadzorowanie prawidłowego wykonywania  przez gminy zarządzeń/dekretów 
wydawanych przez Prezydenta RP

3.Szkolenia ludności w zakresie obrony praw człowieka, polityki i demokracji.
4.Wprowadzenie w Polsce Demokracji, poprzez zbiórkę podpisów w lokalu 

gminnym, pod Aktami Woli Narodu, w celu wdrożenia w Polsce BEZPOŚREDNIO 
przez Naród Polski (art.4.2 Konstytucji) nowego prawa, nowych ustaw. Po zebraniu 
odpowiedniej demokratycznie liczby podpisów poparcia pod danym Aktem Woli 
Narodu, ten akt zostanie przez Prezydenta RP podpisany i wdrożony, z ominięciem 
Sejmu i Senatu.  
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Zadania Gminnych Rad Koordynacyjnych działających 
BEZPOŚREDNIO  w oparciu o art. 4 Konstytucji:

1)wspomaganie na terenie gminy utrzymania ładu, porządku i 
bezpieczeństwa ludności i ich majątków oraz pilnowanie 
infrastruktury użytku publicznego: elektrownie, ujęcia wodne, 
telekomunikacja itp. 

2) szkolenia ludności w ich prawach, obowiązkach i 
odpowiedzialności za kraj oraz opanowanie pakietu szkoleniowego 
dla przyszłych elit rządzących.

3) Przyjmowanie skarg i wniosków od obywateli i załatwianie ich, a w 
razie konieczności, w związku z kryzysem sądownictwa, 
przeprowadzanie Sądów Ludowych na podstawie Prawa 
Naturalnego, Dekalogu,  przysługujących nam zasad cywilizacji 
łacińskiej oraz na podstawie Konstytucji.

4) Zbiórka podpisów pod Aktami Woli Narodu – gdyż tylko w ten 
sposób uda się nam zażegnać niebezpieczeństwo rozpadu 
państwa polskiego i utraty na zawsze niepodległości i 
suwerenności. Pierwszym Aktem Woli Narodu będzie Nowy 
Kodeks Wyborczy w celu wybrania na nowych sprawiedliwych 
zasadach: godnych, uczciwych ludzi do władzy, ludzi godnych 
zarządzania Polską i służeniu Narodowi Polskiemu. 
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Przykład REJESTRU OBECNOŚCI 
z posiedzeń Gminnych Rad Koordynacyjnych
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Formularz: Wykaz Obecności Członka na 
posiedzeniach Gminnej Rady Koordynacyjnej
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Przykłady wypełnionych Formularzy Wykazu Obecności 

Członka na posiedzeniach Gminnej Rady Koordynacyjnej
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Program każdego posiedzenia 
Gminnej Rady Koordynacyjnej

1.OTWARCIE POSIEDZENIA 
(zweryfikowanie listy obecnych) 

2.ODCZYT LITERATURY (SZKOLENIE) 1h

3.PRZYJĘCIE SKARG i WNIOSKÓW od 
obywateli (1h)

4.ZBIÓRKA PODPISÓW POD AKTAMI 
WOLI NARODU (1h)
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ODCZYT LITERATURY – SZKOLENIE

Na każdym kolejnym spotkaniu obywatele będą uczyć
się o Prawie Naturalnym, państwie i demokracji. W 
związku z tym jest przygotowana lista krótkich lektur 
obowiązkowych, które będą musiały być odczytane  
na głos przez kolejne osoby uczestniczące w co 
sobotnich posiedzeniach Gminnych Rad 
Koordynacyjnych. Pakiet cały będzie zawierał
jednoroczny STAŁY kurs szkoleniowy dla każdego 
obywatela który chce realnie i konstruktywnie 
działać na rzecz dobra wspólnego, bo czuje się
odpowiedzialny za losy swoje i państwa polskiego, 
jak i za losy przyszłych pokoleń Polaków. 
Opracowana procedura dla każdego co sobotniego 
posiedzenia jest taka sama, zmienia się tylko punkt 
drugi każdego posiedzenia to znaczy „odczyt 
literatury” – SZKOLENIE.
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Program szkoleniowy – WYKAZ LITERATURY
na pierwsze 19 posiedzeń Gminnych Rad Koordynacyjnych

1.Pierwsza sobota: Odczytanie na głos po kawałku przez kolejne uczestniczące osoby, 
całej Konstytucji z 1997 roku, bo oprócz Prawa Naturalnego i zasad Cywilizacji Łacińskiej, 
to na niej się opieramy w naszych działaniach i wykorzystujemy zapisane w tej Konstytucji 
nasze prawa i swobody obywatelskie. Ta Konstytucja daje nam szereg praw i wolności 
obywatelskich których nie gwarantuje nam Konstytucja z 1935 roku, a która z 
niewyjaśnionych powodów (prawdopodobnie celowo by szkodzić państwu polskiemu) nie 
została unieważniona, a  którą zachwalają wszelkiej maści ludzie dążący do dyktatury. 
Konstytucja z 1997 roku jest ważna, wiążąca i legalna. To że nie jest reprezentatywna, nie 
skreśla jej jako wiążącej prawnie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jest również
uznawana na arenie międzynarodowej. Wykaz głównych Zasad Cywilizacji Łacińskiej:

• 1.Uznanie PRAWDY OBIEKTYWNEJ za naczelną i bezwzględną wartość etyczną, 2.Uznanie SPRAWIEDLIWOŚCI i 
MIŁOŚCI BLIŹNIEGO jako fundamentów państwa, 3.Szacunek dla GODNOŚCI każdego człowieka, 4.Szacunek dla 
czasu, 5.Upowszechnianie rodziny monogamicznej i jej ochrona, 6.Nadrzędność etyki nad prawem czyli prawo musi być
zgodne z moralnością chrześcijańską (tylko wtedy dany przepis prawny jest ważny i wiążący), 7.Poszanowanie rozwoju 
świadomości narodowej i rozwijania patriotyzmu, 8.Uznanie za CEL prawa: DOBRO CZŁOWIEKA z punktu widzenia 
jego duchowo-materialnej natury przy uwzględnieniu dobra wspólnoty, 9.Bezwzględny zakaz niewolnictwa we wszelakiej 
formie, 10.Odpowiedzialność indywidualna każdego obywatela czy publicznego funkcjonariusza państwowego, za swoje 
czyny, w tym również za czyny z racji wykonywanych obowiązków. 11.Wolność w granicach dobra moralnego i do granic 
wolnosci drugiego człowieka, 12.Równość stron w stosunkach pomiędzy państwem (urzędnikami / funkcjonariuszami) a 
obywatelem.

• 2.Druga sobota: Odczytanie na głos po kawałku przez kolejne uczestniczące osoby całej 
opinii prawnej Waldemara Sadowskiego ws zarządzania bezpośredniego państwem 
polskim na podstawie art. 4 Konstytucji. Jest to opracowanie pt. pt.”Opinia prawna Art..4 
Konstytucji - Waldemar Sadowski - o władzy bezpośredniej Narodu” Zamieszczone na 
końcu jako załącznik nr 1 
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Program szkoleniowy – WYKAZ LITERATURY
na pierwsze 19 posiedzeń Gminnych Rad Koordynacyjnych

3.Trzecia sobota: Odczyt - Pakiet informacyjny dotyczący PLANU bezpośredniego 
zarządzania państwem polskim przez obywateli wraz z prezentacją
nowoczesnego ustroju Prezydencko-Ludowego do pobrania w pliku pdf pod 
nazwą: „Art.4 zarządzanie BEZPOSREDNIE PLAN 2022” oraz Projekt nowego 
Kodeksu Wyborczego autorstwa Teresy Garland do pobrania w pliku pod 
nazwą: „Kodeks Wyborczy Projekt v12 z dnia 2022 04 01” (wersja wciąż
ulepszana), przykład Aktu Woli Narodu do pobrania w pliku pod nazwą: „AKT 
WOLI NARODU nr 1 Nowy Kodeks Wyborczy lista do podpisów”. Wszystkie 
powyższe dokumenty do pobrania w plikach pdf i wydruku ze strony: 
https://tymczasowaradastanu.wordpress.com/2022/11/24/propozycja-wyborcza-
tymczasowej-rady-stanu-narodu-polskiego-spolecznego-komitetu-
konstytucyjnego/

4.Czwarta sobota: Odczyt - Książeczka pt.”Szwajcarska demokracja szansą dla 
Polski?” autor Mirosław Matyja, wyd.PAFERE, r.2018 można pobrać ze strony: 
https://bialczynski.pl/wp-content/uploads/2020/05/SzwajcarskaDemokracja-
20180405-E-Book.pdf

5.Piąta sobota: Odczyt - Broszura po polsku pt.: „Regimen commixtum” („Ustrój 
złożony”) autor Adam Doboszyński, Wyd. r.2006 Krzeszowice, Dom 
Wydawniczy „Ostoja”Książeczka

6.Szósta sobota: Odczyt - Broszura: „Teoria narodu” autor Adam Doboszyński, 
Wyd. r.2007 Krzeszowice, Dom Wydawniczy „Ostoja”

7.Siódma sobota: Odczyt - Broszura: „Konspiracje” autor Adam Doboszyński 
(wstęp i opracowanie dr Norbert Wójtowicz), Wyd.r.2004 Krzeszowice, Dom 
Wydawniczy „Ostoja”
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Program szkoleniowy – WYKAZ LITERATURY
na pierwsze 19 posiedzeń Gminnych Rad Koordynacyjnych

8. Ósma sobota: Odczyt - Książeczka „Totalna Obrona Narodowa” autor: Gen. Jan 
G. Grudniewski, ISBN 978-83-66578-01-2 W książeczkę można zaopatrzyć się
bezpośrednio u Autora: tel. 601361962, mail: prug@onet.pl, lub pobrać w pliku 
pdf ze strony: 
http://pdskomendanaczelna.pl/files/dokumenty/Obronna%20Doktryna%20Woje
nna%20gen%20Grudniewski%201-90.pdf

9. Dziewiąta sobota: Odczyt - Książeczka pt.”Rozmowy z Ojcem Krąpcem o 
prawie”, autor Krzysztof Wroczyński, lublin 2001, wyd. Polskie Towarzystwo 
Tomasza z Akwinu, 

10.Dziesiąta sobota: Odczyt - Broszura: „Prawo jako fundament cywilizacji 
łacińskiej w myśli Feliksa Konecznego” autor Wojciech Szurgot. Wyd. r.2007 
Krzeszowice, Dom Wydawniczy „Ostoja”

11.Jedenasta sobota: Odczyt - Książeczka pt.”Refleksje na temat prawa – prawo 
naturalne – filozofia prawa” autor: Kardynał Zenon Grocholewski, Wyd. Homo 
Dei, r.2009, Kraków

12.Dwunasta sobota: Odczyt - Książka „Prawo Naturalne – wprowadzenie” autor 
Javier Hervada, wyd. Petrus, Kraków 2011, Do odczytania pierwsza połowa 
książki

13.Trzynasta sobota: Odczyt - Książka „Prawo Naturalne – wprowadzenie” autor 
Javier Hervada, wyd. Petrus, Kraków 2011, Do odczytania druga połowa książki
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Program szkoleniowy – WYKAZ LITERATURY
na pierwsze 19 posiedzeń Gminnych Rad Koordynacyjnych

14.Czternasta sobota: Odczyt - Książka „Więzienia nędzy” autor Loic Wacquant, 
Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2009r., Do odczytania pierwsza 
połowa książki

15.Piętnasta sobota: Odczyt - Książka „Więzienia nędzy” autor Loic Wacquant, Instytut 
Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2009r., Do odczytania druga połowa książki

16.Szesnasta sobota: Odczyt - Książeczka pt.”Niemiecka okupacja medialna w Polsce”, 
autor: Jan Piński, wyd. Bollinaari publishing House, warszawa 2018r.

17.Siedemnasta sobota: Odczyt - Broszura: „Skarb i pieniądz” autor Jerzy 
Zdziechowski, Wyd. r.1955, Londyn, nakładem Stronnictwa Narodowego. Broszurę w 
pliku pdf można pobrać i wydrukować ze strony: 
https://tymczasowaradastanu.wordpress.com/2022/11/24/propozycja-wyborcza-
tymczasowej-rady-stanu-narodu-polskiego-spolecznego-komitetu-konstytucyjnego/

18.Osiemnasta sobota: Odczyt – Prezentacja znaleziona w internecie „Banki 
Organizacja emisji i obiegu pieniądza” autor nieznany, w pliku pdf można pobrać i 
wydrukować ze strony: 
https://tymczasowaradastanu.wordpress.com/2022/11/24/propozycja-wyborcza-
tymczasowej-rady-stanu-narodu-polskiego-spolecznego-komitetu-konstytucyjnego/

19.Dziewiętnasta sobota: Odsłuchanie z you tube, wykładu o bezpieczeństwie, dr 
Leszka Sykulskiego pt. „Strategia 4.0 dla Rzeczypospolitej - założenia wstępne”
https://www.youtube.com/watch?v=5_dSLNffoOI
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Zarząd Komisaryczny nad Polską
Osoby zainteresowane wejściem w skład 
Zarządu Komisarycznego proszone są o 

kontakt z Komisarzem Głównym

CELE
1.Przywrócenie w państwie polskim 

praworządności, ładu gospodarczego, 
porządku prawnego, sprawiedliwości i 
demokracji.

2.Usprawnienie zarządzania administracją
państwową i terenową.
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Zarząd Komisaryczny nad Polską
PLAN DZIAŁANIA cz.1

I.sporządzenie krótkich syntetycznych raportów (maksymalnie 
kilkadziesiąt stron A4) zawierających SEDNO na temat stanu państwa 
polskiego w celu przeprowadzenia natychmiastowych reform w 
następujących obszarach:
1.Wymiar sprawiedliwości czyli sądownictwo i prawo
2.Pieniądz – polityka emisyjna i kredytowa.
3.Bezpieczeństwo narodowe (wojsko, policja, służby)
4.Bezpieczeństwo lokalne (pożarnictwo, obywatelskie organizacje obronne 
itp.) 
5.Zdrowie, opieka społeczna i ZUS.
6.Polityka zagraniczna i handel zagraniczny
7.Zarządzanie gminami 
8.Oświata (Media, Kultura i Sztuka, Szkolnictwo podstawowe, Szkolnictwo 
wyższe, Nauka i technika)
9.System wyborczy i demokracja bezpośrednia

10.Gospodarka
11.Kościół
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Zarząd Komisaryczny nad Polską
PLAN DZIAŁANIA cz.2

Rozwiązania proponowane w raportach muszą być zgodne z Prawem Naturalnym, 
zasadami cywilizacji łacińskiej i solidaryzmu społecznego. Składowe każdego 
raportu muszą zawierać następujące informacje:

1.Wyszczególnienie powodów dla których dany obszar wymaga udoskonalenia
2.Wskazanie celu do jakiego chcemy dążyć.
3.Przedstawienie obecnego stanu rzeczy.
4.Zebranie i zanalizowanie danych by znaleźć przyczyny obecnego stanu rzeczy.
5.Ustalenie i wskazanie rozwiązań.
6.Przygotowanie szczegółowego konkretnego planu naprawczego zawierającego 

następujące punkty:
1).Co trzeba zrobić?
2).Kiedy?
3).Kto to ma zrobić?
4).Co będzie do tego potrzebne?
5).Wyszczególnić czego nie można robić i na co uważać
6).Określenie sposobu nadzoru i weryfikacji poprawności przeprowadzonej reformy

II.Powołanie komisji do rozliczenia transformacji ustrojowej po 1989 roku.
III.Na podstawie wypracowanych raportów przeprowadzenie reform.
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ZAŁĄCZNIK: BEZPOŚREDNIE SPRAWOWANIE WŁADZY na podstawie art.4 par. 2 
Konstytucji z 1997r. -  opinia prawna: Waldemar Sadowski: Bezpośrednie sprawowanie władzy 
w Konstytucji RP, 2017-08-22 ze strony: https://studioopinii.pl/archiwa/182102 

Paweł Kasprzak z Obywateli RP zaproponował , aby naród w ramach samoorganizacji przejął 
na siebie część odpowiedzialności za kraj. Tłem propozycji jest oczywiście łamanie porządku 
konstytucyjnego przez rządzącą większość. Uogólniając, propozycja sprowadza się do powołania 
obywatelskiego komitetu wyborczego czy też koalicji, która doprowadzi do przedterminowych 
wyborów, weźmie w nich udział, a następnie przywróci w Polsce demokrację – ograniczając 
jednocześnie rolę partii politycznych. 

W mediach pojawiło się wiele uwag wskazujących na to, że propozycja ta jest niezgodna z prawem, 
szkodliwa, a nawet, że jest to anarchia. Na przykład Piotr Sobieski: Paweł Kasprzak i deklaracja „10 
września”  stwierdza, że projekt Kasprzaka opiera się na błędnej interpretacji art. 4 Konstytucji. Autor 
pyta: „Czy jednak łamanie prawa w obronie państwa prawa ma jakikolwiek sens?”, a dalej stwierdza: „W 
zakończeniu (…) znajduje się jednak niepokojąca interpretacja Art. 4 Konstytucji”.  Dla kogo jednak ta 
interpretacja Kasprzaka jest niepokojąca? Sądzę, że niepokojąca powinna być dla tych, którzy niszczą 
polski porządek konstytucyjny. Dla tych, którzy demokrację przedstawicielską przekształcili sobie 
w oligarchię partyjną, a teraz na naszych oczach przepoczwarzają to w system faszystowski. Uważam, 
że Projekt Kasprzaka, to legalny, realny, racjonalny i oparty na prawidłowej wykładni art. 4, powrót 
do demokracji. 

Dla większości polityków i prawników „bezpośrednie sprawowanie władzy” to tylko konstytucyjny 
wyrostek robaczkowy, który rzeczywiście istnieje, ale do niczego nie służy. Otóż nic bardziej błędnego. 
Prawidłowa wykładnia tej normy – jeżeli mamy traktować prawo poważnie – odkrywa przed nami ustrój 
zbliżony do szwajcarskiej demokracji pół-bezpośredniej. Wdrożenie pomysłu Kasprzaka, to nie będzie 
żaden „pucz”, jak nazywa to Marchołt z „Gadzinówki Polskiej”, tylko wykorzystanie kryzysu do rozwoju 
demokracji. Nie chciałbym jednak wdawać się w polemikę. Zamiast metafor, polityki i wyzwisk 
proponuję więc kazuistyczną argumentację, która pokazuje jednak wielkość tej normy i kontury całkiem 
fajnego kraju. 

Jedynie ją sprawują, jeżeli… 

Art. 4 Konstytucji RP z 1997 roku brzmi: 

1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. 
2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. 

Kompaktowa wykładnia tego artykułu sformułowana została w klarowny sposób przez prof. Ryszarda M. 
Małajnego: „Jego zasadnicze przesłanie to imperatyw, że władza zwierzchnia należy do narodu, 
a jego przedstawiciele jedynie ją sprawują, o ile wyjątkowo naród nie czyni tego bezpośrednio” 
(„Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym”, Warszawa 2013, str. 159).   Z istnienia tej normy 
nie wynika oczywiście, że naród może lub powinien wykonywać to prawo w dowolny sposób lub 
bez ograniczeń. Powinien to robić zgodnie z Konstytucją. Niektórzy konstytucjonaliści sugerują, że skoro 
sformułowanie o sprawowaniu władzy przez „przedstawicieli” pojawia się w tekście jako pierwsze, 
a dopiero na drugim miejscu „bezpośrednie”, to znaczy, że władza przedstawicieli jest ważniejsza. Jest 
to tyleż bzdurne, co nieuprawnione twierdzenie, gdyż art. 4.1 nadaje władzę zwierzchnią Narodowi 
i jeżeli tylko może ją sprawować „bezpośrednio”, to żadni „przedstawiciele” nie mogą mu w tym 
przeszkadzać. Sprawowanie władzy przez „przedstawicieli” jest podstawową formą sprawowania 
władzy, ale tylko ze względów utylitarnych i technicznych. Lepiej jest ze względów czysto 
pragmatycznych, gdy „naród” zatrudnia do sprawowania władzy określone osoby fizyczne. Jednak 
zawsze, jeżeli tylko naród zorganizuje sobie „bezpośrednią” formę sprawowania władzy, to „władza 
przedstawicieli” nie może z nią konkurować i musi się podporządkować. 
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Można uznać, że zjawisko „sprawowania władzy” obejmuje dwie dziedziny: politykę i prawo. Z jednej 
strony jest to proces dziejący się w sferze faktów politycznych, a jego druga część realizuje się w sferze 
obowiązywania prawnego. Można więc wyróżnić następujące fazy „sprawowania władzy”: (1) deliberacja 
w sferze publicznej, (2) werbalizacja woli narodu, (3) uchwalenie, co rozpoczyna obowiązywanie, 
a następnie (4) wykonywanie oraz (5) rozstrzyganie sporów i sądzenie. 

Sądzę, że interpretując pojęcie „bezpośrednie sprawowanie władzy” na gruncie Konstytucji wolno nam 
także sprowadzić je do pojęcia „demokracji bezpośredniej”, jak czyni to m. in. prof. Jerzy Kuciński 
(„Demokracja Przedstawicielska i Bezpośrednia w Trzeciej Rzeczpospolitej”. Warszawa, 2007). Wolno 
nam tego dokonać, gdyż konstytucja używa wprawdzie najszerszego z możliwych określeń panowania – 
„bezpośrednie sprawowanie władzy”, ale inne możliwe jego formy, czyli niedemokratyczne, są sprzeczne 
z Konstytucją. Pozostaje więc po prostu tylko „demokracja bezpośrednia”. 

Nakładając na art. 4 aksjologię ideałów i aspiracji demokratycznych, które reprezentuje społeczeństwo 
obywatelskie, jego wykładnia powinna być inna niż w większości starszych podręczników prawa 
konstytucyjnego. Zamknięta, lękowa, trochę peerelowska interpretacja tego artykułu jest błędna. 
 
Co właściwie zawiera art. 4? 

Podręcznikowe, ale uproszczone, interpretacje tego przepisu uznają, że stwierdzenie „Naród sprawuje 
władzę (…) bezpośrednio” odsyła tylko do przepisów o referendum (Art. 125) lub o inicjatywie 
ustawodawczej (Art. 118.2). Czysty odsyłacz. I żadnej innej treści tu nie ma. Społeczeństwo obywatelskie 
powinno taką wykładnię jednak zdecydowanie odrzucić, gdyż jest antydemokratyczna i służy przede 
wszystkim utrwalaniu władzy oligarchii partyjnej. Ale przede wszystkim jest błędna. Dlaczego? 

 Po pierwsze: Znaczenie pojęcia „sprawowanie władzy bezpośrednio” nie pokrywa się 
ze znaczeniem pojęcia „referendum” i „inicjatywa ustawodawcza”. Istnieją bowiem formy 
„bezpośredniego sprawowania władzy”, które nie są „referendami” ani „inicjatywami 
ustawodawczymi”. A więc te dwa odwołania nie wyczerpują całej treści – zostaje tam jeszcze 
wiele ciekawych możliwości! 

 Po drugie: W Słowniku języka polskiego wyrażenie „bezpośrednio” znaczy „bez pośrednictwa”, 
a więc w tym przypadku bez pośrednictwa innych podmiotów. Natomiast Art. 125 o referendum 
wprowadza pośredniczenie Sejmu lub Prezydenta i Senatu. Artykuł ten wymaga bowiem zgody 
na referendum bezwzględnej większości Sejmu lub Prezydenta i bezwzględnej większości Senatu. 
To nie jest „bezpośrednia” forma sprawowania władzy – mimo nazwy „referendum” – bo jest 
całkowicie uzależniona od pośrednictwa organów państwa. „Bezpośrednie” wykonywanie władzy 
przez suwerena nie może oznaczać, że jakiś jeszcze inny podmiot będzie wyrażał na to zgodę, bo 
to nie byłoby już „bezpośrednie”. Art. 125 przewiduje więc formę mieszaną sprawowania władzy, 
a nie bezpośrednią. Cecha „bezpośredniości” byłaby spełniona, gdyby ograniczenia referendalne 
polegały tylko na warunkach proceduralnych określonych w abstrakcyjnej normie. Parlament lub 
Prezydent mogłyby wówczas odgrywać rolę organizacyjną i pomocniczą, a nie władczą. 

 Po trzecie: Parlament może po prostu zignorować wynik tego referendum. Wprawdzie większość 
konstytucjonalistów zadowala się powtórzeniem tezy, że jest to referendum władcze, ale wielu (m. 
in. prof. R. Małajny, prof. L. Garlicki. prof. J. Kuciński) zauważa też, że nie zostały przygotowane 
w prawie mechanizmy, które zmuszałyby parlament do uchwalenia aktów prawnych, aby wykonać 
wyniki referendum. 

 Po czwarte:   Przepis o referendum umieszczony został w Rozdziale IV Konstytucji 
zatytułowanym: „Sejm i Senat”. Ustrojodawca słusznie zakwalifikował go więc jako narzędzie 
sprawowania władzy przez reprezentantów narodu, a więc nie traktował tego jako formy 
„bezpośredniego sprawowania władzy”. 

 Po piąte:  Warto przywołać też opinię prof. Marii Marczewskiej-Rytko o referendum w Art.125 – 
(„Stan i perspektywy demokracji w Polsce”, Lublin 2010):  „Referendum nie powinno być 
wyłącznie instytucją, do której odwołanie się pozostaje wyłącznie w rękach gremiów rządzących. 
Podstawowe wartości, jakie niesie ze sobą ta forma demokracji, niejako wymagają, by jej 
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stosowanie odbywało się nawet wbrew woli sprawujących rządy.” (str. 28), i dalej: „Dlatego jest 
bardziej prawdopodobne, że odwołanie się do tej instytucji (tj. referendum unormowanego 
w Konstytucji z 1997r) na poziomie ogólnokrajowym będzie miało charakter wyjątkowy, raczej 
służyć będzie do potwierdzenia istnienia odpowiedniego poparcia społecznego i politycznego niż 
rozstrzygania spraw o szczególnym znaczeniu dla państwa” ( str.30). 

 Po szóste: referendum, o którym mówi Konstytucja w art. 125 oraz inicjatywa ustawodawcza 
w Art. 118 nie wyczerpują wszystkich form bezpośredniego sprawowania władzy. A to oznacza, 
że naród może wykorzystać te inne formy, nie uregulowane w przepisach szczegółowych. Istnieje 
bowiem więcej form „bezpośrednich” niż tylko ta konkretna forma referendum i ta konkretna 
forma inicjatywy ustawodawczej, na przykład plebiscyt. Istnieje ponadto wiele form referendów, 
inicjatyw ustawodawczych i plebiscytów. Należy też przyjąć, że istnieje wiele nienazwanych 
jeszcze form bezpośredniego sprawowania władzy, które dopiero można opracować. Co więcej, 
pojęcie „sprawowanie władzy” przez suwerena dotyczy całej władzy, a nie tylko ustawodawczej.  
Nie można też interpretować tej normy w sposób zawężający jej znaczenie, gdyż oznaczałoby 
to niedopuszczalne ograniczanie władzy narodu. 

 Po siódme: Gdyby twórcy Konstytucji chcieli, aby referendum z Art. 125 było jedyną formą 
bezpośredniego sprawowania władzy, to by to tak nazwali i w sposób ścisły wyrażałby to właśnie 
Art. 4.  Przepis ten brzmiałby wówczas w taki sposób: „Naród sprawuje władzę przez swoich 
przedstawicieli lub poprzez referendum określone w art. 125” (wymieniając ewentualnie inne 
jeszcze formy). Nazwali to jednak szerzej jako „bezpośrednie sprawowanie władzy”. Co więcej 
należy uznać, że ustrojodawca świadomie nie dokonał zapisu tej normy w takim zawężającym 
brzmieniu. Wersję tę dobrze znał. Takie brzmienie miał już bowiem  Art 2 ust. 2 Małej Konstytucji 
z 1992 r, a więc poprzedniczki, na której bazowała obecna Konstytucja: „Naród sprawuje władzę 
przez swych przedstawicieli wybieranych do Sejmu i Senatu; sprawowanie władzy następuje także 
poprzez wyrażanie woli w drodze referendum”. 

Podobne zawężające sformułowania zakres władzy przyznawanej narodowi (przeważnie wyłącznie 
do referendum) zawierały też projekty Konstytucji przedstawiane przez ugrupowania, uczestniczące 
w procesie jej tworzenia. 

Projekt SLD z dn. 9.05.1994 r. 
Art.2 
W Rzeczpospolitej Polskiej władza należy do narodu. 
Naród sprawuje władzę przez swych przedstawicieli wybieranych do Sejmu. 
Naród urzeczywistnia władzę zwierzchnią także poprzez wyrażenie swej woli w drodze referendum. 
 
Projekt Komisji Konstytucyjnej Senatu I Kadencji (Alicja Grześkowiak) z dn. 24.03.1993 r 
Art.3 
Wszelka władza pochodzi od Narodu, który tworzy wspólnota obywateli polskich. 
Naród sprawuje władzę przez demokratycznie wybranych przedstawicieli, oraz przez referendum 
i obywatelską inicjatywę ustawodawczą. 
 
Projekt Klubu KPN z dn. 30.04.1993 r. 
Art.4 
Władza w Rzeczpospolitej pochodzi od Narodu i należy do Narodu – rozumianego jako ogół obywateli. 
Obywatele sprawują ją za pośrednictwem organów państwowych i samorządowych. 
 
Projekt obywatelski (959 270 podpisów), wspierany przez Solidarność M. Krzaklewskiego, 
z dn. 5.9.1994 r. 
Art.3 
Władza zwierzchnia w Rzeczpospolitej należy do Narodu. 
Naród sprawuje ją przez swych przedstawicieli wybieranych do Sejmu i Senatu, powołanego 
w powszechnym głosowaniu Prezydenta Rzeczpospolitej, odpowiedzialny przed Sejmem Rząd 
oraz niezawisłe Sądy. 
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Sprawowanie władzy następuje także poprzez wyrażenie woli w referendum oraz obywatelską inicjatywę 
ustawodawczą. 
Projekt Klubu Porozumienie Centrum z dn. 30.04.1993 r. 
Art. 
W Rzeczpospolitej Polskiej wszelka władza pochodzi od Narodu. 
Naród sprawuje władzę przez demokratycznie wybranych przedstawicieli lub bezpośrednio 
przez referendum. 

Przytoczone zdania są niezwykle istotne dla wykładni tego przepisu. Widać tu wyraźnie, że  twórcy 
Konstytucji mogli przyznać narodowi ograniczoną rolę w procesie sprawowania władzy tak, jak 
w poprzedniej Konstytucji i tak jak proponowano to w wielu projektach oraz tak jak interpretują ten 
artykuł niektóre podręczniki. Ustrojodawca nie ograniczył jednak sprawowania władzy przez naród 
do konkretnych form, np. „referendum” czy „inicjatywa ustawodawcza”, ale użył najszerszego 
możliwego określenia: „bezpośrednie sprawowanie władzy”. Jest to decydujący argument, 
gdyż nie pozostawia wątpliwości jaki był zamiar ustrojodawcy – co stanowi podstawę wykładni 
celowościowej. W tym przypadku jedynie słusznej. 

Jak Naród mógłby sprawować władzę bezpośrednio? 

W artykule Art. 4.2 istnieje więc samoistna norma prawna, niezależna od innych przepisów 
szczegółowych, stwierdzająca, że Naród może sprawować władzę bezpośrednio. Artykuł ten dopuszcza 
wszelkie formy bezpośredniego sprawowania władzy, których Konstytucja nie reguluje szczegółowo 
w innych przepisach, pozostawiając ich doprecyzowanie i wykorzystanie do decyzji samego suwerena – 
o ile będzie w stanie się zorganizować, wyartykułować swoją wolę, uchwalić i wprowadzić ją w życie. 
Partie, Sejm, Rząd, Samorządy powinny w tym pomagać albo siedzieć cicho. 

Norma ta może zostać wykorzystana w praktyce politycznej do wielu praktycznych celów. Przede 
wszystkim – poprzez regulacje ustawowe – do poprawy, rozwoju, usprawnienia procesów 
demokratycznych. Ale w skrajnych sytuacjach także do pozbawienia władzy przedstawicieli narodu. 
Może się to zdarzyć przykładowo w przypadku, gdy władza przedstawicielska zniszczy Trybunał 
Konstytucyjny, zlikwiduje trójpodział władzy, podda państwo obcemu mocarstwu, czy naruszy w sposób 
trwały normę zawartą w art. 1, 2 czy 30 Konstytucji. W takich skrajnych sytuacjach dochodzi do kolizji 
norm i mamy prawo zadać sobie pytanie: ważniejszy jest parlament i mandaty poselskie, czy zachowanie 
trójpodziału władzy? Jeżeli uznamy, że ta druga wartość jest ważniejsza, to znaczy, że powinniśmy 
„poprosić” naszych „przedstawicieli”, aby się grzecznie rozeszli do swoich domów. Są to sytuacje, 
kiedy większość parlamentarna traci demokratyczną legitymację do sprawowania władzy. 

W tego rodzaju konfliktach norm i wartości art. 4 daje narodowi prawo do organizacji poprzez grupy 
obywateli, samorządy, organizacje pozarządowe referendów o charakterze konsultacyjnym lub 
władczym (bez pośrednictwa naczelnych organów władzy), których celem byłoby przywrócenie porządku 
konstytucyjnego.  Co więcej, z normy tej wynika prawo do organizacji pokojowego, ale twardego 
oporu i nieposłuszeństwa zmierzającego do pozbawienia władzy osoby lub grupy osób, które ją 
sprawują, ale utraciły legitymację do jej sprawowania (np. z powodów jak wyżej). 

Na koniec warto jednak jeszcze raz podkreślić: działania tego typu –  oparte na prawie do bezpośredniego 
sprawowania władzy art. 4 Konstytucji – powinny być pokojowe, masowe i dobrze zorganizowane. 

Waldemar Sadowski 


