
Nowy ustrój dla Polski - SYSTEM Prezydencko-Ludowy czyli SYSTEM PL  

  

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 obywateli 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 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, wersja 3 z dania 28 VI 2020r.  
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Wykaz wstępnych poprawek do Konstytucji związanych ze zmianą ustroju i wprowadzenia WIRu:  

Art. 118 Poniżej KONKRETNE ZAPISY zmian do wprowadzenia w art. 118  Konstytucji w kwestii Inicjatywy Ustawodawczej / obywatelskiej OBECNIE 

JEST:  

Art. 118. Inicjatywa ustawodawcza  

1. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje posłom, Senatowi, Prezydentowi Rzeczypospolitej i Radzie Ministrów.  

2. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje również grupie co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Tryb postępowania w tej sprawie 

określa ustawa.  

3. Wnioskodawcy, przedkładając Sejmowi projekt ustawy, przedstawiają skutki finansowe jej wykonania.  

POWINNO BYĆ:  

Art. 118 Konstytucji powinien więc brzmieć Inicjatywa obywatelska (© M. Matyja, Public Domain):  



1. Inicjatywa obywatelska przysługuje wszystkim obywatelom i ugrupowaniom społeczno-politycznym Rzeczypospolitej Polskiej. (© M. Matyja, Public 

Domain):  

2. Inicjatywa obywatelska dochodzi do skutku, jeśli zarejestrowany komitet inicjatywny zbierze co najmniej 500 000 podpisów obywateli uprawnionych 

do głosowania w ciągu 18 miesięcy i przedstawi projekt inicjatywny w kancelarii Rady Ministrów. (© M. Matyja, Public Domain):  

3. Weto obywatelskie - Weto obywatelskie przysługuje wszystkim obywatelom i ugrupowaniom społeczno-politycznym Rzeczypospolitej Polskiej.  (© M. 

Matyja, Public Domain): Weto obywatelskie dochodzi do skutku, jeśli zarejestrowany komitet wetujący zbierze co najmniej 250 000 podpisów obywateli 

uprawnionych do głosowania i w ciągu 180 dni przedstawi projekt nowej ustawy w kancelarii Rady Ministrów.  

4.Akt Woli Narodu – obywatelska bezpośrednia inicjatywa ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza Narodu Polskiego na podstawie art.4 Konstytucji.  

  

Art.125.  

Poniżej KONKRETNE ZAPISY zmian do wprowadzenia w art. 125 Konstytucji w kwestii REFERENDUM 

OBECNIE JEST:  

Art. 125. Referendum ogólnokrajowe  

1. W sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być przeprowadzone referendum ogólnokrajowe.  

2. Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub 

Prezydent Rzeczypospolitej za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.  

3. Jeżeli w referendum ogólnokrajowym wzięło udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania, wynik referendum jest wiążący.  

4. Ważność referendum ogólnokrajowego oraz referendum, o którym mowa w art. 235 zmiana Konstytucji ust. 6, stwierdza Sąd Najwyższy.  

5. Zasady i tryb przeprowadzania referendum określa ustawa.  

POWINNO BYĆ:  

Referendum obowiązkowe (© M. Matyja, Public Domain) 

1. Narodowi przedstawia się pod głosowanie:  

a. zmiany Konstytucji RP;  

b. przystąpienie do organizacji zbiorowego bezpieczeństwa lub do wspólnot ponadnarodowych;  

c. sprawy uznane za pilne, które nie mają podstaw konstytucyjnych i których czas obowiązywania przekracza jeden rok, muszą zostać w ciągu roku po przyjęciu 

przez Sejm przedstawione pod głosowanie.  

2. Narodowi przedstawia się pod głosowanie:  

a. inicjatywy obywatelskie w sprawie całkowitej zmiany Konstytucji RP;  

b. inicjatywy obywatelskie w sprawie częściowej zmiany Konstytucji RP w postaci propozycji zapisu konstytucyjnego;  

c. weto obywatelskie w sprawie odrzucenia lub zmiany już istniejącej ustawy.   
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