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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.82 Konstytucji, w związku ze 
szkodliwymi działaniami obecnych rządów, Sejmu i Senatu, w 
wyniku których: Naród Polski straci swoje państwo i 
niepodległość oraz łamane są w Polsce podstawowe 
Naturalne Prawa Człowieka i Obywatela, konieczne jest 
zastosowanie zarządzania państwem polskim 
BEZPOŚREDNIO przez suwerena czyli przez Naród Polski w 
celu przywrócenia poprawnego funkcjonowania państwa 
polskiego i jego organów.  

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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Art.4 Konstytucji – Przebieg procesu 
naprawczego państwa polskiego

ETAP I
W pierwszym etapie konieczne jest zebranie i przygotowanie: 

1.Członków Rządu Tymczasowego

2.Członków Zarządu Komisarycznego

3.Członków Gminnych Rad Koordynacyjnych przy każdej gminie

ETAP2
Natychmiast po odejściu obecnych władz, zarządzanie Polską przejmie 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.

ETAP3
Gminne Rady Koordynacyjne zbiorą podpisy poparcia od obywateli pod najważniejszymi 
Aktami Woli Narodu (w pierwszej kolejności nowy Kodeks Wyborczy). Prezydent Akty Woli 
Narodu podpisze, opublikuje w Dzienniku Ustaw i wdroży.

ETAP4
Na podstawie nowego Kodeksu Wyborczego przeprowadzenie nowych wyborów i 
przywrócenie prawidłowego funkcjonowania państwa polskiego.
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Docelowy skład każdej Gminnej 

Rady Koordynacyjnej:
• 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 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 o to by na spotkania nie 
przychodzili kapusie i agentury obcych państw czy 
z innych gmin (chyba że te osoby zostały przez 
Radę zaproszone w jakimś konkretnym celu).
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Zadania Gminnych Rad 

Koordynacyjnych
1.Nadzorowanie i egzekwowanie by na terenie danej gminy 

nie były łamane podstawowe Naturalne Prawa 
Człowieka i Obywatela. W przypadkach wątpliwych 
Rada będzie się zwracała do Społecznego Trybunału 
Prawa Naturalnego.

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

3.Zbiórka podpisów w lokalu gminnym pod Aktami Woli
Narodu w celu wdrożenia w Polsce BEZPOŚREDNIO 
przez Naród Polski (art.4 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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Zarząd Komisaryczny nad Polską
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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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
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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 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 Sejmu swoje potrzeby i prooblemy. 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, wersja 3 z dnia 28VI2020r. 


