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Szanowny czytelniku. 

 

     Systemy polityczne wydają się zagmatwane i nudne, więc mało kto próbuje je dogłębnie zrozumieć. 

Większość ludzi ma pobieżne rozeznanie o otaczającym nas świecie i w naszym kręgu kulturowym uważa się, 

że demokracja to Ameryka, a dyktatura to Rosja. Okazuje się, że zarówno w USA, jak i w Rosji oficjalnie 

panuje ustrój demokratyczny. O rosyjskiej wersji demokracji w najlepszym przypadku uważa się, że jest 

słabo rozwinięta, za to Hollywood wprogramowało w nas, że amerykańska demokracja jest niemal 

synonimem Wolności.  

     W mojej ocenie większość istniejących ustrojów politycznych została zaprojektowana tak, aby jedynie 

zarządzać społeczeństwami niczym surowcem naturalnym, a nie tak, aby wola obywateli miała swoje 

odzwierciedlenie w tworzonych prawach i w prowadzeniu państwa.  

     Odmian demokracji na świecie jest wiele i słowo „demokracja” często jest nadużywane. Demokratycznymi 

są nazywane państwa, gdzie demokracja kończy się na wyborczym głosowaniu, w którym obywatele mogą 

sobie wybrać spośród kandydatów (wpisanych przez prezesa partii na listę wyborczą), kto będzie 

sprawował nad nimi władzę w imieniu partii – moim zdaniem nie powinno się nazywać tego demokracją, a 

raczej Elekcyjnym Feudalizmem Partyjnym.  

     Demokracja Pryncypialna zawiera dość rewolucyjne rozwiązania i mechanizmy, które w imię prawdziwie 

egzekwowanej demokracji dadzą obywatelom narzędzia dzięki, którym będą oni mieli wpływ na kształt 

tworzonych praw, oraz pozwolą im na kontrolowanie i dyscyplinowanie polityków podczas trwania ich 

kadencji. 

     Jest to projekt komplementarnego ustroju, ale nie trzeba znać się na różnych rodzajach systemów 

politycznych, aby móc go zrozumieć. Ważnym jest, aby od samego początku zauważyć, że przedstawione tu 

mechanizmy są ze sobą połączone i współzależne od siebie. 

     Napotkacie tu państwo kilka nietypowych nazw, które nie istnieją obecnie w powszechnym obiegu. 

Najbardziej wyrazistym przykładem jest słowo Princeps, które ma określać „głowę państwa” – celowo 

użyłem słowa nieużywanego od prawie 2 tysięcy lat, aby podkreślić różnice w pojmowaniu tego stanowiska. 

Inne nazwy jak prezydent, premier, kanclerz itp. byłyby wręcz mechanicznie interpretowane przez pryzmat 

wyobrażenia, jakie ludzie mają o konkretnym stanowisku.  

     Szanowny Czytelniku, próbując zrozumieć mechanizmy i rozwiązania zawarte w tym projekcie, nie 

porównuj ich jednostkowo do obecnego systemu, a zbadaj ich logiczną zasadność w kontekście całości 

Demokracji Pryncypialnej. 

 

 

Dziękuje Ci, za uwagę poświęconą temu projektowi.  
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PRINCEPS

OBYWATELEPOSŁOWIE

 

     W Demokracji Pryncypialnej jest zastosowany CZWÓRPODZIAŁ władzy, gdzie do monteskiuszowskiego 

trójpodziału zostają dodani Obywatele jako Władza Kontrolno-Nadzorcza. 

 

 

 

     Za pomocą wirtualnego podpisu i cyfrowych narzędzi obywatele mogą stanowić Czwarty Filar Władzy i 

aktywnie wpływać na kształt tworzonych praw, zarówno na poziomie państwowym, jak i regionalnym. 

Obywatele mogą również dyscyplinować polityków podczas trwania ich kadencji, a w skrajnym przypadku 

nawet rozwiązać Sejm i doprowadzić do przedterminowych wyborów z woli obywateli. 

 

  

 

     Na wprowadzeniu Demokracji Pryncypialnej najwięcej tracą prezesi partii politycznych, bo poseł, który 

zostanie wybrany na Sejm, nie musi już mieć interesu partyjnego na uwadze podczas sejmowych głosowań.  W 

konsekwencji partie przestaną istnieć, a posłowie zasadniczo zmienią swoje działanie, bo zamiast służyć 

prezesowi partii, będą pracować dla wyborców z okręgu, w którym wybrano ich na posła. Nie istnieje podział 

na grupę trzymającą władzę i opozycję, więc wszyscy posłowie na równi pracują dla obywateli. 

     Na poziomie parlamentarnym jak i regionalnym posłowie będą współpracować z obywatelskimi 

stowarzyszeniami ideowymi lub celowymi, aby sprawniej działać na korzyść państwa i obywateli.  

    Wpływ na kształt tworzonej ustawy, jak i rozłożenie decyzyjności przy rozstrzyganiu czy dany projekt 

ustawy ma zostać przyjęty, czy odrzucony współzależy od princepsa, posłów i obywateli. 

 

 

 

 

 

    

   

CZWÓRPODZIAŁ WŁADZY

CZWÓRPODZIAŁ

WŁADZY

Wykonawcza

Princeps

Ustawodawcza

Parlament

Sądownicza

Niezawisłe sądy

Kontrolna

Obywatele

PODZIAŁ WPŁYWU NA TWORZONE PRAWO
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     W przypadku gdy politycy będą wsłuchiwać się w wolę swoich wyborców, to nowe prawa będą 

powstawać w synergii pomiędzy politykami, a obywatelami. Natomiast gdyby politycy podejmowali decyzje 

wbrew woli swoich wyborców, to za pomocą mechanizmów zawartych w Demokracji Pryncypialnej 

obywatele mogą zdyscyplinować polityków bez potrzeby organizacji protestów i demonstracji ulicznych, 

więc niezależnie od wyborów posła w głosowaniu sejmowym, obywatele i tak mogą wpłynąć na kształt 

danej ustawy w trakcie jej tworzenia, albo uchwalone ustawy zawetować i poddać pod Referendum 

Obywatelskie. 

     Dodatkowo wyborcy mogą odebrać swoje poparcie posłowi, który w głosowaniach sejmowych nie 

reprezentuje wystarczająco dobrze ich woli i w końcowym efekcie taki poseł może zostać pozbawiony 

mandatu poselskiego jeszcze w trakcie trwania jego kadencji. Zakończy to wyborcze kłamstwa, bo aby móc 

sprawować funkcję posła, to bardziej będzie się liczyć uczciwa i rzetelna praca społeczna dla ludzi w swoim 

regionie, niżeli doinwestowana propaganda wyborcza oparta na populistycznych i socjalistycznych 

obietnicach.  

     Dyscyplina partyjna zostanie zamieniona na lojalność wobec wyborców, a Listy Wyborcze nie będą już 

zależeć od prezesów partii. Obywatele w swoim okręgu wyborczym sami będą mogli wybrać najlepszych 

spośród siebie, jako reprezentantów ich interesu w Sejmie.  

     Oprócz tego mechanizmy Demokracji Pryncypialnej uniemożliwiają polityczną korupcję, więc lobbing 

Globalnego Korpo Kompleksu, a także działania wszelkich tajnych służb i okołopolitycznych grup 

przestępczych będą mocno utrudnione, bo w państwie, w którym każda decyzja może być zależna od woli 

obywateli znacznie trudniej wprowadzić prawa, które szkodzą obywatelom tego kraju.   

 

  

 

 

          

 

Princeps – ma połączone kompetencje Prezydenta i Premiera. Osobiście mianuje Ministrów, Marszałka Sejmu 

i Komendanta Głównego Policji. Odpowiadają oni bezpośrednio przed Princepsem, aby ten mógł sprawnie 

zarządzać krajem za który jest odpowiedzialny. Każda osoba powołana przez Princepsa na funkcje publiczne 

może zostać odwołana przez posłów, jeśli posłowie w wotum nieufności głosowaliby zgodnie z sobą w 67%.  

Ministrowie – Nie mogą być jednocześnie posłami. Mają prawo do inicjatywy ustawodawczej, wypowiedzi w 

Sejmie i mogą zaproponować pryncypia. Nie mają prawa do głosowania w Sejmie.  

Prokurator Generalny – Na Stanowisko Prokuratora Generalnego może kandydować osoba z co najmniej 10 

letnim doświadczeniem prokuratorskim. 

STRUKTURA WŁADZY

WYBORY 
POWSZECHNE

Prokurator 
Generalny

Sejm (WOW)

Senat (JOW)
Princeps

Trybun Ludowy
(Rzecznik 

Obywatelski)

Prezes 
Trybunału 
Koronnego
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Posłowie –Wybierani są w wyborach powszechnych przy użyciu Wymiernej Ordynacji Wyborczej (WOW). 

Ich zadaniem jest rozpoznanie problemów i potrzeb społeczeństwa. Posiadają prawo do inicjatywy 

ustawodawczej jeśli wniosek o jej rozpoczęcie poprze 10% posłów. Zainicjowanie inicjatywy ustawodawczej 

rozpoczyna się od przedstawienia postulatu w Sejmie, nad którym następnie parlamentarzyści debatują, 

określając pryncypia. Przy PIERWSZYM CZYTANIU posłowie jedynie proponują pryncypia i głosują za nimi. 

Przy FINALNYM CZYTANIU głosują za przyjęciem, bądź odrzuceniem projektu ustawy.  

Senat - Senatorowie są wybierani w JOWach. Mają prawo do inicjatywy ustawodawczej jeśli wniosek o jej 

rozpoczęcie poprze 10% Senatorów, oraz mogą proponować pryncypia pod postulatami. Głosują za 

przyjęciem ustawy, bądź oddaniem jej pod Referendum Obywatelskie. Nie mogą odrzucić projektu ustawy. 

Trybun Ludowy (Rzecznik Obywatelski) – wybierany jest w powszechnych wyborach. Jego zadaniem jest 

pilnowanie jakości relacji pomiędzy obywatelami, a „władzą”. Ma on patronować wszelkim inicjatywom 

obywatelskim w Sejmie. Zajmuje się również przypadkami gdzie doszło do rażącego nadużycia „aparatu 

władzy” w stosunku do obywatela i nadzoruje jakość pracy urzędników. Współpracuje z Trybunami 

(Rzecznikami) Wojewódzkimi.  

Technokraci (Działacze Społeczni) – Technokratami nie są korpokraci, lobbyści czy urzędnicy, tylko są to 

autorytety, specjaliści, eksperci, profesorowie, publicyści.  Ich cała działalność jest Pro Publico Bono i odbywa 

się przy współpracy ze stowarzyszeniami. Technokraci w ramach Społecznych Konsultacji Pryncypialnych lub 

podczas Referendum mogą przekonywać obywateli, dlaczego warto poprzeć, lub niepoprzeć określoną 

ustawę, postulat bądź pryncypium. Także podczas Referendum Obywatelskiego mogą publikować swoje 

analizy omawiające „za i przeciw” projektów aktów prawnych poddawanych pod głosowanie referendalne – 

to spełni rolę edukacyjną dla społeczeństwa i podczas głosowania pomoże obywatelom podjąć świadomą 

decyzję opartą na argumentach i faktach. Technokraci nie zasiadają na obradach sejmowych i nie dostają 

żadnej diety, ich istnienie ogranicza się do działalności poprzez Cyfrową Aplikację Demokratyczną i jedynie 

pełnią rolę doradczą. W ten sposób będą mogli zaistnieć w przestrzeni publicznej działacze i autorytety, za 

którymi stać będzie wiedza, kompetencje i czyny, a nie troska o miejsce na liście partyjnej. To rozbije monolit 

systemowej propagandy i pozwoli na naturalne ukształtowanie się „nowych elit”. 

Trybunał Koronny – Na stanowisko Prezesa Trybunału Koronnego może startować osoba z co najmniej 20 

letnim doświadczeniem w zawodzie sędziego. Zajmuje się nadzorowaniem pisanych projektów ustaw na 

zamówienie Sejmu. Obowiązkiem Trybunału Koronnego jest aby opracowywane przez nich ustawy były 

zgodne z hierarchią pryncypiów wynikłą z głosowania posłów i obywateli, jak i z Konstytucją.  

Policja - Komendant Główny Policji jest mianowany przez Princepsa, a Komendanci Wojewódzcy są wybierani 

w wyborach powszechnych – wymogiem jest, aby kandydujący był w szeregach Policji od co najmniej 15 lat. 

Dzięki temu Policja zostanie odpolityczniona i będzie mogła działać w oparciu o prawo, a nie o „naciski z 

góry”. Wybory na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego spowodują również, że kandydaci będą musieli 

zaoferować obywatelom propozycje ulepszeń Policji w swoich lokalnych kampaniach, co długofalowo powinno 

przełożyć się na jakość działań Policji w stosunku do obywateli.  

Obywatele – mogą głosować za pryncypiami i wywierać wpływ na kształt procedowanej ustawy. Mogą 

politykom albo pomagać wprowadzać sprawiedliwe prawo, albo dyscyplinować ich w razie konieczności. 

Wszystko odbywa się na Cyfrowej Aplikacji Demokratycznej i przy pomocy wirtualnego podpisu. Obywatele 

mogą zapoznać się z artykułami i nagraniami video,  na których wszystkie osoby wybrane w powszechnych 

wyborach oraz ministerstwa i technokraci mogą przekonywać obywateli dlaczego warto zagłosować w 

określony sposób w danej sprawie. Obywatele również mogą tworzyć inicjatywy obywatelskie i zbierać pod 

nimi poparcie społeczne, zarówno w sprawach regionalnych, jak i dotyczących całego państwa. 
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Co 4 lata rok do roku wybierani są kolejno: 

• P – Princeps 

• S – Posłowie na Sejm 

• TK – Prezes Trybunału Koronnego 

• TL – Trybun Ludowy 

• PG –  Prokurator Generalny 

• Senat –  Senatorowie 

• WTK – Prezes Wojewódzkiego Trybunału Koronnego 

• LR – Lokalni Radni 

• SW – Sejmik Wojewódzki 

• LP – Lokalni Prezydenci (Burmistrzowie) 

• WSKT – na poziomie wojewódzkim – Prezes Sądu Apelacyjnego, Komendant, Trybun Ludowy. 

 

 

 

Dzięki takiemu harmonogramowi wyborczemu rządy w państwie są nieustająco płynne, a następujące po 

sobie osoby mogą zrewidować poczynania jeszcze piastujących urzędników/polityków, których praca 

podlega ich kontroli. Nie ma możliwości by wybrani decydenci nadużywając stanowiska i działając niezgodnie 

z etyką, mogli w niewzruszony sposób sprawować władzę. 

Jeśli doszłoby do przedterminowych wyborów to długość następnej kadencji zależy od tego czy ponowne 

wybory na dany urząd wydarzyłyby się przed, czy po upływie 2 roku trwania kadencji, więc następna 

kadencja trwałaby co najmniej 2 lata lub prawie do 6 lat. 

 

 

 

HARMONOGRAM WYBORCZY

P
WTK
LR

S
WSKT

TK,TL
SW

PG,
Senat

LP

P
WTK

LR

S
WSKT

TK,TL
SW

PG,
Senat

LP

P
WTK

LR
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     Wyborcze Listy Partyjne nie istnieją. Kandydować może każdy i rozstrzygnięcie wyborów zależy od 

wielkości poparcia społecznego dla kandydujących. 

     Sytuacja w której każdy może kandydować spowoduje, że w okręgach wyborczych będzie wielu chętnych 

do kandydowania. Dlatego najpierw odbywają się Prawybory, aby zawęzić listę kandydujących do osób o 

największym poparciu społecznym.  

     Prawybory odbywają się drogą elektroniczną za pomocą Cyfrowej Aplikacji Demokratycznej, na której to 

chętni do kandydowania mogą dać się poznać innym ludziom (wyborcom) poprzez lokalne działania na rzecz 

swojego regionu i organizację Lokalnych Inicjatyw Społecznych. 

     Okres prawyborczy trwa trzy miesiące. Po tym czasie zostaje opublikowana Lista Wyborcza składająca 

się  ze 100 osób o największym poparciu społecznym w danym okręgu i rozpoczyna się okres wyborczy. 

 

  

 

 

„WOW” – Wymierna Ordynacja Wyborcza. W wyborach do Sejmu obszar terytorialny okręgów 

wyborczych jest ustalony na podstawie liczby ludności zamieszkującej obszar województwa (jak do tej pory). 

Ilość mandatów jaka przypada na dany okręg wyborczy zależy od frekwencji obywateli w wyborach  

parlamentarnych. Im więcej obywateli weźmie udział w wyborach, tym więcej przypadnie temu okręgowi 

mandatów. To spowoduje, że kandydującym będzie bardzo zależało by głosujących w ich okręgu było jak 

najwięcej (nie ważne na kogo zostałby oddany głos), bo liczba mandatów na dany okręg wzrośnie i 

kandydujący będą mieli większe szanse by zdobyć mandat. Wykreuje to jedność lokalną i rywalizację 

pomiędzy okręgami  o mandaty, co z kolei powinno naturalnie wytworzyć sytuację, że będzie promowana 

większa aktywność społeczeństwa w życiu politycznym, a posłowie będą bardziej wierni swoim lokalnym 

wyborcom niżeli prezesowi partii. Frekwencja obywateli w wyborach diametralnie wzrośnie, co sprawi, że w 

Sejmie zasiądą ludzie faktycznie reprezentujący interes większości obywateli. 

• Kandydat musi zostać poparty przez stowarzyszenie, aby wziąć udział w wyborach parlamentarnych. 

Może się to odbyć poprzez współpracę z istniejącymi już stowarzyszeniami, bądź osoba chcąca 

kandydować może zarejestrować swoje własne stowarzyszenie.  

 

• Jeśli stowarzyszenie posiada co najmniej stu członków, to może udzielić swojego poparcia drugiemu 

kandydatowi na posła. 

 

• Stowarzyszenie nabywa prawo do poparcia kolejnych kandydatów za każdych następnych stu członków 

przynależących do tego stowarzyszenia. 
 

  

 

 

PRAWYBORY

WYMIERNA ORDYNACJA WYBORCZA - "WOW"
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       Poparcie Polityczne – Jest to suma głosów jakie dany polityk uzyskał w wyborach powszechnych  

(+ Głosy Poparcia Przejściowe). Każdy polityk posiada profil na Cyfrowej Aplikacji Demokratycznej, na 

którym jest to POPARCIE widoczne.  Polityk w trakcie swej kadencji może stracić owe POPARCIE w dowolnej 

chwili (ale nie wcześniej niż 3 miesiące od zakończenia wyborów), jeśli obywatel rozczarowany postępowaniem 

swojego reprezentanta, przekaże swoje POPARCIE innemu politykowi jako Głos Poparcia Przejściowy. 

 

• Jeśli dany polityk straci POPARCIE 67% swoich wyborców (pozyskanych w wyborach powszechnych,  

bez Głosów Poparcia Przejściowych) to automatycznie traci mandat.  
 

• Obywatel może również odebrać politykowi swoje Poparcie i je „zawiesić”. Jeśli uczyniłoby tak 67% 

wyborców, którzy głosowali w wyborach, to dochodzi do rozwiązania Sejmu i przedterminowych wyborów. 
 

• Im większe Poparcie Polityczne posiada poseł, tym większy ma on demokratyczny wpływ na kształt 

tworzonych ustaw. 
 

• Obywatele odbierając swoje Poparcie posłowi powodują osłabienie demokratycznego wpływu tego 

posła na kształt tworzonych ustaw.  
 

• Zawieszenie Poparcia przez obywateli wpływa na obniżenie wartości 1 Głosu Elektorskiego.  

 

 

 

Nawet jeśli w głosowaniu sejmowym większość posłów głosowała jednomyślnie, a reszta była 

nieobecna, bądź wstrzymała się od głosowania, to zapadłe głosowanie jest wyrazem woli tylko części 

reprezentantów obywateli z określonym POPARCIEM POLITYCZNYM - wobec czego jest to niepełny wyraz 

demokracji. 

Głos Elektorski - jest to liczba obywateli, którzy muszą się opowiedzieć za danym pryncypium w Społecznych 

Konsultacjach Pryncypialnych, by głos obywateli kolektywnie wart był tyle co głos 1 posła w głosowaniu.  

Przy określaniu pryncypiów wartość 1 Głosu Elektorskiego wyliczana jest ze wzoru: 

 

 

 

Dzięki zastosowaniu tego wzoru jest zachowana zdrowa równowaga i proporcjonalność demokratycznego 

wpływu pomiędzy posłami, a obywatelami przy ustanawianiu prawa. 

POPARCIE POLITYCZNE

GŁOS ELEKTORSKI
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• Im więcej obywateli będzie aktywnych w życiu politycznym, tym wyższa będzie liczba obywateli 

przypadających na  wartość 1 Głosu Elektorskiego. 

 

• Podczas sejmowych głosowań wybory posła czy radnego są „domyślnym” wyborem obywatela, który 

udzielił im swojego poparcia, ale obywatel może zagłosować inaczej od swojego „Reprezentanta Woli” – 

wtedy automatycznie przy danym pryncypium jest odejmowane Poparcie Polityczne danego posła, a głos 

obywatela jest dodawany do zbiorczej puli danego pryncypium. 

 

• Wstrzymanie się od głosowania przez posła powoduje, że zostają oni dodani do mianownika przy 

obliczaniu wartości 1 Głosu Elektorskiego. W efekcie zmniejsza to próg dla osiągnięcia 1 Głosu 

Elektorskiego przez obywateli, więc jakiekolwiek „gierki partyjniackie” działają na korzyść obywateli i 

prawdziwej demokracji.   

 

• Obywatel może zagłosować za pryncypium od którego wstrzymał się jego poseł i te głosy obywateli są 

oddane zarówno na „popieram” i „nie popieram” do ogólnej puli danego pryncypium.  

 

• Zdanie obywatela w Społecznych Konsultacjach Pryncypialnych  ma wpływ na wartość 1 Głosu 

Elektorskiego, więc im większe oburzenie społeczne będzie występować wśród obywateli na podejmowane 

przez polityków decyzje, tym wartość 1 Głosu Elektorskiego będzie spadać i tym łatwiej obywatele będą 

mogli wyrazić swój sprzeciw i wpłynąć na kształt procedowanego projektu aktu prawnego. 

 

• Obywatele, którzy wzięli udział w wyborach powszechnych i ich kandydat uzyskał mandat, skutkuje tym, 

że Ci obywatele mogą mieć wpływ na reprezentantów i włodarzy swojego regionu i państwa, oraz ich 

zdanie w Społecznych Konsultacjach Pryncypialnych ma wpływ na wartość 1 Głosu Elektorskiego.  

 

• Obywatele, którzy uczestniczyli w wyborach, ale ich kandydat nie uzyskał mandatu, mają swoje  Poparcie 

Polityczne „zawieszone”. Mogą je przyznać jako Głos Poparcia Przejściowy dowolnemu posłowi w 

dowolnym   terminie po wyborach i wtedy ich zdanie w Społecznych Konsultacjach Pryncypialnych ma 

wpływ na wartość 1 Głosu Elektorskiego.  

 

• Obywatele, którzy nie brali udziału w wyborach powszechnych, jako „Obywatele/Mieszkańcy” mogą 

również wyrazić swoją opinię głosując za pryncypiami. Głos „Obywatela/Mieszkańca” trafia do zbiorczej 

puli głosów danego pryncypium, ale nie są brani pod uwagę przy wyliczaniu wartości 1 Głosu 

Elektorskiego. Muszą posiadać wirtualny podpis i ich głos domyślnie nie istnieje dopóki obywatel nie zechce 

się włączyć do życia wspólnoty. 
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     Politycy nie zajmują się pisaniem projektów ustaw. Ich zadaniem jest procedowanie postulatu w Sejmie i 

przeprowadzenie Sejmowej Debaty Pryncypialnej, poodczas której są dodawane pryncypia. Następnie 

obywatele poprzez Cyfrową Aplikację Demokratyczną mogą oddać swój głos na te pryncypia podczas 

Społecznych Konsultacji Pryncypialnych. W ten sposób obywatele pomogą posłom utrzymać hierarchie 

pryncypiów zgodną z demokratyczną wolą obywateli. 

 

• Podczas trwania Społecznych Konsultacji Pryncypialnych doradzać obywatelom mogą posłowie, 

ministrowie, senatorzy, samorządowcy i technokraci. 

 

• W większości przypadków rola obywateli ograniczy się do funkcji doradczo-konsultacyjnej, ale jeśli 

sprawa będzie na tyle ważna dla obywateli, że swoją frekwencją osiągną próg 50% Poparcia 

Politycznego głosujących posłów, to taka inicjatywa ustawodawcza jest przekierowana do procedowania 

w Trybie Obywatelskim.  

 

 

 

 

Obywatele mogą zawetować decyzję polityków po osiągnięciu progu 50% Poparcia Politycznego 

głosujących posłów i odbywa się to w dwóch przypadkach: 

 

• Skierowanie pod Referendum Obywatelskie uchwalonej ustawy - Obywatele mogą wyrazić swój 

sprzeciw i zawetować uchwaloną ustawę osiągając próg 50% Poparcia Politycznego głosujących posłów. 

Jeśli ten próg zostanie osiągnięty to dana ustawa zostaje skierowana pod Referendum Obywatelskie. 

 

• Skierowanie do procedowania w Trybie Obywatelskim odrzuconej ustawy - Obywatele mogą wyrazić 

swój sprzeciw i zawetować decyzję posłów o odrzuceniu ustawy osiągając próg 50% Poparcia 

Politycznego głosujących posłów. Jeśli ten próg zostanie osiągnięty to dana inicjatywa ustawodawcza jest 

wznawiana i procedowana w Trybie Obywatelskim. 

 

 

 

 

 

SEJMOWA DEBATA PRYNCYPIALNA i
SPOŁECZNE KONSULTACJE PRYNCYPIALNE

VETO OBYWATELSKIE
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Inicjatywa Ustawodawcza – jest podzielona na cztery tryby: 

 

1. Tryb Zwykły – wpływ na kształt i decyzyjność wprowadzenia danej ustawy jest współzależny od 

princepsa, posłów i obywateli.   

 

2. Tryb Pilny - wpływ na kształt i decyzyjność wprowadzenia danej ustawy jest zależny od princepsa i 

posłów. Natomiast obywatele mogą ustawę uchwaloną w Trybie Pilnym zawetować i skierować do 

procedowania w Trybie Referendalnym.   

 

3. Tryb Obywatelski - wpływ na kształt i decyzyjność wprowadzenia danej ustawy jest zależny głównie 

od obywateli. Inicjatywa ustawodawcza w Trybie Obywatelskim nie może zostać odrzucona ani 

przez parlament, ani przez princepsa. Odbywa się co 6 miesięcy i przy jego użyciu są procedowane 

inicjatywy ustawodawcze, które zostały:  
 

• przeniesione z powodu wysokiej frekwencji obywateli podczas Społecznych Konsultacji 

Pryncypialnych. 
 

• przeniesione z powodu zbyt niskiej frekwencji posłów podczas głosowania w Finalnym Czytaniu za 

przyjęciem, bądź odrzuceniem danego projektu ustawy.  
 

• oraz Lokalne Inicjatywy Społeczne, które uzyskały poparcie 10% posłów.  

 

4. Tryb Referendalny – Wpływ na decyzyjność wprowadzenia danej ustawy jest zależny od obywateli i 

princepsa. Odbywa się co 6 miesięcy i przy jego użyciu są procedowane inicjatywy ustawodawcze, 

które zostały: 
 

• zawetowane przez obywateli. 
 

• zaproponowane przez princepsa. 
 

• Przeniesione do procedowania w Trybie Referendalnym z woli posłów, senatorów lub princepsa 

INICJATYWA USTAWODAWCZA
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INICJATYWA USTAWODAWCZA

• Princeps, Ministerstwa, Posłowie (10% Sejmu), Senatorowie (10% Senatu)

TRYB 
ZWYKŁY
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Etap 1: Pierwsze Czytanie - polega na tym by uprawniony organ przedstawił postulat w parlamencie, a 

następnie obowiązkowo zaproponował do niego co najmniej jedno pryncypium. Posłowie mogą odrzucić 

rozpoczętą inicjatywę ustawodawczą w Pierwszym Czytaniu jeśli za jej odrzuceniem opowiedziałoby się 67% 

posłów.  

Etap 2: Sejmowa Debata Pryncypialna - każdy w parlamencie  ma prawo do zaproponowania dowolnej 

ilości pryncypiów. Następnie posłowie przekazują swój głos popierając lub nie popierając dane pryncypium. 

Etap 3: Społeczne Konsultacje Pryncypialne - trwają co najmniej jeden miesiąc. Technokraci do zakończenia 

Społecznych Konsultacji Pryncypialnych mogą przekonywać obywateli dlaczego warto zagłosować w 

określony sposób. Po zakończeniu głosowania obywateli za pryncypiami w danym przewodzie 

ustawodawczym, są one zhierarchizowane zgodnie z głosami zapadłymi w Sejmie jak i „Wolą Ludu” wyrażoną 

w Społecznych Konsultacjach Pryncypialnych.  

• Jeśli frekwencja obywateli w Społecznych Konsultacjach Pryncypialnych przekroczy próg 50% Poparcia 

Politycznego posłów, którzy głosowali za pryncypiami w danym przewodzie ustawodawczym, to taka 

inicjatywa ustawodawcza przechodzi do dalszego procedowania w Trybie Obywatelskim.  

Etap 4: Trybunał Koronny - Efekt tak zhierarchizowanych pryncypiów, wynikłych z głosowania posłów w 

Sejmie jak i obywateli w Społecznych Konsultacjach Pryncypialnych jest procedowany do Trybunału Koronnego, 

gdzie na jego podstawie jest opracowywany finalny projekt ustawy. 2 3⁄  pryncypiów, które w finalnym 

zhierarchizowaniu osiągnęły największą ilość głosów, otrzymują status „nadrzędnych”, a mniejszościowa 1 3⁄  

pryncypiów otrzymuje status „kierunkowych” 

Etap 5: Drugie Czytanie - Projekt ustawy stworzony przez Trybunał Koronny trafia do Sejmu. Posłowie po 

zapoznaniu się z nim mogą złożyć wniosek o poprawki do Trybunału Koronnego, ale aby to zrobić pod danym 

wnioskiem musi podpisać się 10% posłów i poprawki muszą być zgodne z Pryncypiami Nadrzędnymi.  

Etap 6: Finalne Czytanie - Posłowie głosują za przyjęciem bądź odrzuceniem finalnego projektu ustawy. Mogą 

odrzucić dany projekt ustawy jeśli za jego odrzuceniem zagłosuje ponad 50% posłów. Natomiast jeśli co 

najmniej 50% wszystkich posłów wstrzyma się od głosowania to dany przewód ustawodawczy jest 

przekierowany do dalszego procedowania w Trybie Obywatelskim.  

Etap 7: Senat - Senatorowie mogą zgłosić poprawki, ale muszą one być zgodne z Pryncypiami Nadrzędnymi 

i pod wnioskiem o poprawki musi podpisać się 10% senatorów. Senat nie może odrzucić projektu ustawy. 

Głosują za akceptacją ustawy, albo mogą przekierować ją pod Referendum Obywatelskie.  

Etap 8: Princeps  

• Princeps może wnieść o poprawki, ale również muszą one być zgodne z Pryncypiami Nadrzędnymi.  

• Princeps może przyjąć i podpisać akt prawny lub poddać go pod Referendum Obywatelskie.  

Etap 9: Veto Obywatelskie - Obywatele osiągając próg 50% Poparcia Politycznego (posłów głosujących w 

Finalnym Czytaniu) mogą zawetować zarówno decyzję posłów o odrzuceniu projektu ustawy podczas 

Finalnego Czytania, jak i uchwaloną i podpisaną ustawę przez princepsa.    

 

PRZEWÓD USTAWODAWCZY TRYB ZWYKŁY
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     Różnica między Trybem Zwykłym, a Pilnym polega na wykluczeniu głosu obywateli,  aby przyspieszyć z 

ważnych i nieoczekiwanych związków okoliczności odpowiednie działanie legislacyjne w interesie kraju i 

obywateli. Jednakże wszelkie ustawy uchwalone w Trybie Pilnym są możliwe do ponownego rozpatrzenia w 

Referendum Obywatelskim – jeśli do 6 miesięcy po upłynięciu Vacatio Legis uchwalonej ustawy obywatele 

głosując za Trybem Referendalnym osiągną próg 50% Poparcia Politycznego posłów głosujących w Finalnym 

Czytaniu.  

INICJATYWA USTAWODAWCZA

• Princeps, Posłowie ( Τ2 3 Sejmu)

TRYB
PILNY
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     Tryb Obywatelski organizowany jest w Sejmie regularnie co 6 miesięcy i wtedy są procedowane 

postulaty stowarzyszeń, które pozyskały poparcie poselskie, jak i przewody ustawodawcze przeniesione do 

procedowania w Trybie Obywatelskim. 

INICJATYWA USTAWODAWCZA

• Postulaty z poparciem poselskim (10% Sejmu) oraz Inicjatywy 
Ustawodawcze przeniesione do procedowania w Trybie Obywatelskim

TRYB
OBYWATELSKI
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Etap 1: Stowarzyszenia i Postulat Obywatelski - Pierwszy etap rozgrywa się pomiędzy stowarzyszeniami, a 

obywatelami. Cała interakcja odbywa się za pośrednictwem wirtualnego podpisu na Cyfrowej Aplikacji 

Demokratycznej i polega na wyłonieniu ważnych dla obywateli postulatów.  

     Stowarzyszenia mogą dodawać swoje postulaty i zabiegać o poparcie społeczne dla nich, lub wspierać 

już istniejące postulaty. Dodawane na Cyfrową Aplikację Demokratyczną postulaty z początku wyświetlają się 

wedle lokalnego rankingu poparcia, a postulaty z największym poparciem społecznym są widoczne w rankingu 

ogólnopolskim – ułatwi to już popularnym postulatom zdobycie jeszcze większego poparcia społecznego i da 

im szansę na znalezienie poparcia poselskiego, co spowoduje przeniesienie takiego postulatu do etapu 

drugiego i rozpoczęcia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w Trybie Obywatelskim.  

• Stowarzyszenia, aby mogły dodawać do Cyfrowej Aplikacji Demokratycznej postulaty muszą użyć 
wirtualnego podpisu stworzonego dla organizacji. 

 

• Stowarzyszenia zgłaszając postulat muszą dodać do niego co najmniej jedno pryncypium dotyczące tego 
postulatu. 
 

• Użytkownik/obywatel wprowadza na swoim koncie kod pocztowy miejsca zamieszkania i wedle niego jest 
mu wyświetlana lista proponowanych postulatów do poparcia. 
 

• W Trybie Obywatelskim obywatele mogą oddać głos tylko na „Popieram”. 
 

Etap 2: Obywatelska Debata Pryncypialna - Zgłoszony przez Stowarzyszenie postulat, który został poparty 

przez 10% posłów w Sejmie przechodzi do drugiego etapu i podlega ogólnokrajowej debacie.  Na tym etapie 

wszyscy parlamentarzyści mogą dodawać pryncypia pod takim postulatem, na które następnie obywatele 

mogą przekazać swoje poparcie. Stowarzyszenia również mogą dodawać pryncypia do postulatów i odbywa 

się to identycznie jak przy dodawaniu samych postulatów na pierwszym etapie. Zdobywają najpierw poparcie 

lokalne, a docelowo ogólnopolskie i jeśli ich pryncypium zostanie poparte przez posła to trafia ono do puli 

pryncypiów pod danym postulatem. 

• Stowarzyszenia jako technokracja mogą dodawać analizy w postaci artykułów, nagrań video lub 

komentarza do wszystkich zgłoszonych pryncypiów. 

 

• Jeśli istnieją bliźniacze sobie w swej istocie pryncypia to między autorami może dojść do konsolidacji tych 

podobnych sobie pryncypiów. W konsolidacji pryncypiów jest duża korzyść dla obywateli gdyż wpływa 

to na zwiększenie puli poparcia społecznego dla danego pryncypium i daje mu wyższe miejsce w końcowej 

hierarchii pryncypiów.  

 

• Jeśli dochodzi do konsolidacji, to każdy użytkownik z grupy mniejszej, która podlega konsolidacji z grupą 

większą musi ponownie zgodzić się na przekazanie swego głosu, a autorzy skonsolidowanego pryncypium 

widnieją jako współautorzy. 

 

• Ten etap musi być ograniczony czasowo i musi mieć swój koniec, aby można było wyłonić hierarchie 

pryncypiów. Obywatelska Debata Pryncypialna powinna trwać co najmniej 3 miesiące, by społeczeństwo 

na pewno zdążyło mieć okazję się wypowiedzieć. Dwa pierwsze miesiące są czasem na dodawanie 

INICJATYWA OBYWATELSKA
TRYB 

OBYWATELSKI
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pryncypiów, a ostatni miesiąc czasem na konsolidację podobnych sobie pryncypiów i finalne przekazanie 

poparcia obywateli za pryncypiami. 

Etap 3: Trybunał Koronny – Wyłoniona hierarchia pryncypiów jest procedowana do Trybunału Koronnego, 

którego obowiązkiem jest przygotowanie projektu aktu prawnego bazującego zarówno na hierarchii 

pryncypiów, jak i z zachowaniem zgodności z konstytucją. 2/3 pryncypiów z najwyższym  poparciem 

społecznym otrzymuje status Pryncypiów Nadrzędnych przy tworzeniu projektu aktu prawnego, a 

mniejszościowa 1/3 pryncypiów otrzymuje status Pryncypiów Kierunkowych – mogą, ale nie muszą być brane 

pod uwagę jeśli np. koliduje dane pryncypium kierunkowe z pryncypium nadrzędnym.  

• Jeśli w wyłonionych pryncypiach nadrzędnych istnieją przypadki, że pewne pryncypia w swej istocie są 

sobie przeciwstawne to, to pryncypium, które uzyskało mniejsze poparcie, jest przeniesione do puli 

pryncypiów kierunkowych.  

Na koniec Trybunał Koronny przedstawia społeczeństwu projekt aktu prawnego stworzonego na podstawie 

Pryncypiów Nadrzędnych i przy wzięciu pod uwagę Pryncypiów Kierunkowych.  

Etap 4: Obywatele - Zaprezentowany przez Trybunał Koronny projekt aktu prawnego musi zostać 

zaakceptowany przez obywateli głosujących za pryncypiami pod danym postulatem. Akceptacja odbywa się 

poprzez brak wyrażonego sprzeciwu. Po 1 miesiącu zostanie on przyjęty i procedowany do Sejmu chyba, że 

sprzeciw wyrazi 50% obywateli, którzy uczestniczyli w Obywatelskiej Debacie Pryncypialnej dotyczącej tego 

postulatu.  

Etap 5: Sejm - Przyjęty przez społeczeństwo projekt aktu prawnego trafia do Sejmu gdzie posłowie mogą 

złożyć wniosek o poprawki do Trybunału Koronnego, ale aby to zrobić pod danym wnioskiem musi podpisać 

się 10% posłów i poprawki muszą być zgodne z Pryncypiami Nadrzędnymi. Posłowie nie mogą odrzucić 

inicjatywy ustawodawczej w Trybie Obywatelskim, a ich akceptacja odbywa się poprzez brak wyrażonego 

sprzeciwu. Posłowie mogą również skierować dany projekt ustawy pod Referendum Obywatelskie, jeśli za 

Referendum zagłosowałoby ponad 50% posłów. 

Etap 6: Senat - Jeśli projekt zostanie przyjęty w Sejmie, to jest następnie procedowany do Senatu. Senatorowie 

również mogą wnieść do Trybunału Koronnego o poprawki (10% Senatorów) i również muszą one być zgodne 

z Pryncypiami Nadrzędnymi. Senatorowie nie mogą odrzucić projektu ustawy. Jedynie mogą zaakceptować 

dany projekt ustawy lub skierować go pod Referendum Obywatelskie. 

Etap 7: Princeps 

• Princeps może wnieść o poprawki, ale muszą one być zgodne z Pryncypiami Nadrzędnymi.  

• Princeps może przyjąć i podpisać akt prawny lub poddać go pod Referendum Obywatelskie.  
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     Referendum Obywatelskie odbywa się co 6 miesięcy i trwa co najmniej 1 miesiąc. Z własnej inicjatywy 

pytania pod Referendum może zaproponować tylko princeps. Jeśli Referendum odbywa się z powodu 

przewodów ustawodawczych, które zostały przeniesione do procedowania w Trybie Referendalnym, to 

princeps nie może ingerować w istotę tego Referendum prócz oddania swojego głosu na „Popieram” lub „Nie 

Popieram”. 

• Princeps posiada „moc”  swojego głosu w wysokości 33% wynikających z frekwencji głosujących obywateli 

w danym Referendum. 

 

• Princeps może oddać swój głos i wpłynąć na wynik Referendum, lub może nie ingerować i pozostawić 

wybór całkowicie woli obywateli.  

 

Przykład Referendum. 

1. 

 

W tym przypadku princeps nadal posiada możliwość wpływu na wynik Referendum. Może jeszcze 

przeważyć głosowanie i projekt ustawy może upaść. 

 

2. 

 

W tym przypadku princepsowi nie pozostaje nic innego jak uszanować demokrację i podpisać ustawę.  

• Gdyby za opcją „NIE POPIERAM” było 67% głosujących, to princeps również musi zastosować się do 

woli obywateli i głosowany w Referendum projekt aktu prawnego musi zostać odrzucony. 

 

Wystarczy zatem by za jedną z opcji było 67% głosujących, a decyzja obywateli jest absolutna i politycy 

muszą dostosować się do woli obywateli. 

 

REFERENDUM OBYWATELSKIE

• Princeps

TRYB
REFERENDALNY

POPIERAM

•66%

NIE POPIERAM

•34%

PRINCEPS

•33%

POPIERAM

•67%

NIE POPIERAM

•33%

PRINCEPS

•33%
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Wszelkie inicjatywy obywatelskie mają swój początek oddolnie w lokalnych społecznościach, jako Lokalna 

Inicjatywa Społeczna. W zależności od celu i wagi tworzonej przez obywateli inicjatywy społecznej może ona 

dotyczyć spraw lokalnych (gminy), regionalnych (województwa), jak i całego państwa.  

 

 

 

Przy zakładaniu Lokalnej Inicjatywy Społecznej na Cyfrowej Aplikacji Demokratycznej obywatele czy 

stowarzyszenia samodzielnie określają zakres administracyjny dotyczący postulowanej inicjatywy.  

• Jeśli postulowana inicjatywa dotyczy gminy, to taka Lokalna Inicjatywa Społeczna po uzyskaniu 33% 

poparcia radnych gminy będzie procedowana na obradach gminy w Trybie Obywatelskim, jako 

Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza - Lokalna.  

 

• Jeśli postulowana inicjatywa dotyczy województwa, to taka Lokalna Inicjatywa Społeczna po uzyskaniu 

33% poparcia radnych województwa będzie procedowana na obradach Sejmiku Województwa w Trybie 

Obywatelskim, jako Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza - Regionalna.  

 

• Jeśli postulowana inicjatywa dotyczy spraw, które powinny zostać uregulowane na poziomie 

ogólnokrajowym, to taka Lokalna Inicjatywa Społeczna po uzyskaniu 10% poparcia posłów będzie 

procedowana w parlamencie w Trybie Obywatelskim, jako Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza. 

 

 

Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej, bądź Uchwałodawczej - tworzą obywatele oraz 

stowarzyszenia, które są autorami pryncypiów znajdujących się w grupie Pryncypiów Nadrzędnych. W ten 

sposób obywatele i stowarzyszenia jako autorzy pryncypiów o największym poparciu społecznym będą mogli 

dopilnować, aby tworzone prawa były zgodne z wolą obywateli. Komitet Obywatelskiej Inicjatywy 

Ustawodawczej, bądź Uchwałodawczej może reprezentować postulowaną inicjatywę podczas procedowania 

jej w Trybie Obywatelskim zarówno w Parlamencie, jak i podczas obrad Rady Gminy, czy Sejmiku 

Województwa.  

 

 

LOKALNE INICJATYWY SPOŁECZNE

LOKALNE

INICJATYWY

SPOŁECZNE

OBYWATELSKA INICJATYWA 
UCHWAŁODAWCZA

LOKALNA

- (poziom gminy)

OBYWATELSKA INICJATYWA 
UCHWAŁODAWCZA

REGIONALNA

- (poziom województwa)

OBYWATELSKA INICJATYWA 
USTAWODAWCZA
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Na szczeblu władzy samorządowej główną siedzibą administracyjną jest miasto. Poziom władzy 

powiatowej zostaje zlikwidowany. Gminy same wypełniają nałożone na nie cele i obowiązki, a to co przerasta 

gminy wiejskie objęte jest patronatem Starosty na poziomie wojewódzkim. 

• Lokalne Referenda Obywatelskie, jak i Referenda Wojewódzkie rozstrzygane są zwykłą większością 

głosów obywateli. Nie istnieje próg referendalny. 

 

-

 

• Marszałkiem Województwa zostaje ten Radny Sejmiku Województwa, który uzyskał najwięcej głosów  

w wyborach. 

• Wojewoda jest mianowany przez Princepsa. 

• Starosta jest wybierany przez Wójtów. 
 

Prezes Sądu Apelacyjnego – Musi mieć co najmniej 15 lat doświadczenia w zawodzie sędziego. Dzięki 

powszechnym wyborom na tę funkcję, obywatele zyskają na jakości sprawiedliwości i niezawisłą instancję 

odwoławczą. 

Komendant Wojewódzki – musi mieć co najmniej 15 lat stażu w szeregach Policji, a ostatnie 5 lat w służbie 

tego województwa z którego chce kandydować. Wybory na tę funkcję sprawią, że Policja będzie zarządzana 

niezależnie od uwarunkowań politycznych i będzie musiała wrócić do korzeni swojego powołania, by „służyć i 

chronić”. 

Wojewódzki Trybun Ludowy – Jego zadaniem jest pilnowanie jakości relacji pomiędzy obywatelami, a 

„władzą”. Ma on patronować wszelkim inicjatywom obywatelskim w Sejmiku Województwa. Zajmuje się 

również przypadkami gdzie doszło do rażącego nadużycia „aparatu władzy” w stosunku do obywatela i 

nadzoruje jakość pracy urzędników. 

Wojewódzki Prezes Trybunału Koronnego – Na stanowisko Prezesa Wojewódzkiego Trybunału Koronnego 

może startować osoba z co najmniej 20 letnim doświadczeniem w zawodzie sędziego. Zajmuje się 

nadzorowaniem pisanych projektów uchwał na zamówienie Rad Gmin i Sejmiku Województwa. Zadaniem 

Wojewódzkiego Trybunału Koronnego jest aby opracowywane przez nich ustawy były zgodne z hierarchią 

pryncypiów wynikłą z głosowania posłów i obywateli, jak i z obowiązującym w kraju ustawodawstwem. 

 

WŁADZA SAMORZĄDOWA

STRUKTURA WŁADZY - POZIOM WOJEWÓDZKI

WYBORY 
POWSZECHNE

(WOJEWÓDZKIE)

Prezes Sądu 
Apelacyjnego

Komendant 
Wojewódzki

Wojewódzki 
Trybun Ludowy

Wojewódzki 
Prezes Trybunału 

Koronnego

Rada 
Województwa
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Rada Województwa – Radni wybierani są przy użyciu Wymiernej Ordynacji Wyborczej. Marszałek 

Województwa może powołać na funkcję Wicemarszałka, czy członka Zarządu Województwa kogoś z Rady 

Sejmiku, jak i osoby niezwiązane z Sejmikiem Województwa. Osoby powołane przez Marszałka 

Województwa na jakiekolwiek stanowisko, mogą zostać odwołane przez Sejmik Województwa, jeśli radni 

opowiedzieliby się zgodnie za odwołaniem w 67% składu Sejmiku. 

 

 

Sejmik Województwa – jest odpowiedzialny za rozwój cywilizacyjny regionu. Zajmuje się polityką regionalną 

prowadzoną i realizowaną w ramach województwa. W Sejmiku Województwa mogą również powstawać 

Postulaty Regionalne, które pozwolą samorządowcom zadbać o interes ich regionu na poziomie 

ogólnokrajowym. 

 

• Na poziomie Sejmiku Województwa obywatele mogą tworzyć Lokalne Inicjatywy Społeczne, które po 

uzyskaniu poparcia 33% radnych województwa będą procedowane na obradach Sejmiku Województwa 

w Trybie Obywatelskim, jako Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza - Regionalna. 

 

• Radni województwa, prezydenci, burmistrzowie oraz starości na poziomie Sejmiku Województwa mogą 

tworzyć projekty inicjatyw ustawodawczych, które po opracowaniu wraz z obywatelami tego 

województwa mogą zostać przekazane do dalszego procedowania w parlamencie jako Postulat 

Regionalny. 

 

 

 

 

 

Na poziomie samorządowym występują trzy tryby inicjatywy uchwałodawczej (zwykły, pilny, obywatelski), 

które działają analogicznie jak tryby inicjatywy ustawodawczej na poziomie parlamentarnym. Natomiast na 

poziomie samorządowym nie występuje Tryb Referendalny, a Referendum, w którym obywatele decydują 

zwykłą większością głosów. 

 

SEJMIK WOJEWÓDZTWA

INICJATYWA UCHWAŁODAWCZA

INICJATYWA 
UCHWAŁODAWCZA

TRYB
ZWYKŁY

TRYB
PILNY

TRYB 
OBYWATELSKI

REFERENDUM
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Na poziomie Sejmiku Województwa występuje również tryb: pilny, obywatelski oraz referendum. 

 

INICJATYWA UCHWAŁODAWCZA 
• Prezydenci, Burmistrzowie, Starosta, Rada Województwa (33% Radnych)

POZIOM WOJEWÓDZKI - SEJMIK

TRYB ZWYKŁY
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     Na poziomie Sejmiku Województwa oprócz inicjatyw uchwałodawczych mogą także powstawać Postulaty 

Regionalne, które dotyczą mieszkańców i terenów tego województwa, a wymagają uregulowania prawnego 

na poziomie ogólnokrajowym. Postulat Regionalny ma na celu umożliwić współpracę pomiędzy 

samorządowymi włodarzami, a parlamentem, aby uwarunkowania regionalne każdego z województw mogły 

być zagospodarowane i zarządzane w jak najlepszym interesie obywateli. 

     Samorządowcy na co dzień widzą mankamenty ustaw wypływających z Sejmu, które albo słabo 

sprawdzają się w zastosowaniu do rzeczywistości, albo są wręcz szkodliwe dla interesu ich regionu. Dlatego 

stworzone przez samorządowców Postulaty Regionalne będą bardzo pomocne dla posłów przy tworzeniu 

nowych praw, jak i przy naprawianiu już istniejących. 

     Korzyści z tego mają również posłowie, bo Postulaty Regionalne wchodzące pod sejmowe obrady powinny 

w dużej mierze wyczerpywać zagadnienie, którego dotyczą. Współpraca pomiędzy samorządowcami, a 

parlamentarzystami umożliwi tworzenie praw i przepisów, które zmaksymalizują szanse i możliwości rozwoju 

wszystkich regionów państwa. 

Postulat Regionalny powstaje: 

• W wyniku zainicjowania przez Prezydenta Miasta, Burmistrza, Starostę, lub Radę Województwa   

(50% radnych).  

 

• Lokalna Inicjatywa Społeczna również może być procedowana jako Postulat Regionalny, jeśli zostanie 

poparta przez 50% członków Rady Województwa - ale pod warunkiem, że organizatorzy tej Lokalnej 

Inicjatywy Społecznej zgodzą się na dalsze jej procedowanie w Sejmiku Województwa. 

     

     W procedowaniu Lokalnej Inicjatywy Społecznej jako Postulat Regionalny jest spora korzyść dla obywateli, 

którzy popierają daną inicjatywę, ponieważ zostanie ona poddana szerokim Konsultacjom Pryncypialnym na 

poziomie całego województwa z udziałem samorządowców, ekspertów, lokalnych stowarzyszeń i obywateli. 

Następnie Wojewódzki Trybunał Koronny opracuje konspekt Postulatu Regionalnego, który po uzyskaniu 

odpowiedniego poparcia zostanie przekazany do dalszego procedowania w Sejmie. 

 

 

 

 

 

 

POSTULAT REGIONALNY
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POSTULAT REGIONALNY
• Prezydenci, Burmistrzowie, Starosta, Rada Województwa (50% Radnych)

POZIOM WOJEWÓDZKI - SEJMIK



25 
 

 

Etap 1: Pierwsze Czytanie - uprawniony organ przedstawia postulat w Sejmiku Województwa, a następnie 

obowiązkowo proponuje co najmniej jedno pryncypium dotyczące tego postulatu. Rada Województwa może 

odrzucić postulat w Pierwszym Czytaniu jeśli za jego odrzuceniem opowiedziałoby się 67% radnych.  

Etap 2: Sejmikowa Debata Pryncypialna – trwa 3 miesiące. W tym czasie mogą być organizowane panele 

eksperckie z użyciem lokalnych mediów, aby zarówno radni województwa, jak i zainteresowani obywatele 

mogli dobrze poznać zagadnienie procedowanego postulatu.  

• Rada województwa, prezydenci miast, burmistrzowie oraz starosta mogą dodawać pryncypia pod 

debatowanym postulatem. Następnie radni przekazują swój głos popierając lub nie popierając dane 

pryncypia.  

Etap 3: Wojewódzkie Konsultacje Pryncypialne – trwają 3 miesiące. Technokraci do zakończenia 

Wojewódzkich Konsultacji Pryncypialnych mogą przekonywać obywateli dlaczego warto zagłosować w 

określony sposób. Po zakończeniu głosowania obywateli za pryncypiami, są one zhierarchizowane zgodnie z 

głosami zapadłymi w Sejmiku Województwa jak i „Wolą Ludu” wyrażoną w Wojewódzkich Konsultacjach 

Pryncypialnych.  

• Stowarzyszenia również mogą proponować pryncypia do postulatów, ale dopiero jeśli ich pryncypium 

zostanie poparte przez radnego województwa, prezydenta, burmistrza lub starostę to jest ono dodane do 

puli pryncypiów pod postulatem. 

Etap 4: Wojewódzki Trybunał Koronny - Efekt tak zhierarchizowanych pryncypiów, wynikłych z głosowania 

radnych w Sejmiku jak i obywateli w Wojewódzkich Konsultacjach Pryncypialnych jest procedowany do 

Wojewódzkiego Trybunału Koronnego, gdzie na jego podstawie jest opracowany Postulat Regionalny w 

formie konspektu określającego zakres i główne założenia pryncypialne.  

• Konspekt Postulatu Regionalnego jest przygotowany na potrzeby głosowania w Sejmiku Województwa, 

aby radni województwa mogli podjąć decyzję czy dany Postulat Regionalny przyjąć, bądź odrzucić. 

Etap 5: Finalne Czytanie – radni województwa głosują za poparciem i przyjęciem, bądź odrzuceniem 

Postulatu Regionalnego.  

• Jeśli radni województwa podczas Finalnego Czytania odrzucą, albo wstrzymają się od głosowania za 

przyjęciem Postulatu Regionalnego, to jedynie ustaje jego dalsze procedowanie w Sejmiku Województwa. 

Postulat ulega przemianowaniu na Lokalną Inicjatywę Społeczną i jest przeniesiony do kategorii inicjatyw 

obywatelskich na Cyfrowej Aplikacji Demokratycznej. Taka Lokalna Inicjatywa Społeczna zachowuje 

wszystkie dodane już pryncypia wraz z całym zgromadzonym dorobkiem merytorycznym oraz 

przekazanym poparciem obywatelskim, więc jeśli obywatele będą mieli taką wolę, to sami mogą 

kontynuować pracę nad istotą danego postulatu, aby móc zabiegać o jego procedowanie w Trybie 

Obywatelskim. 

 

• Czas pomiędzy poparciem przez radnych województwa Postulatu Regionalnego w Finalnym Czytaniu, a 

przekazaniem go do podpisania i przyjęcia przez marszałka województwa wynosi miesiąc, więc jeśli radni 

województwa poprą konspekt Postulatu Regionalnego, który nie spodoba się obywatelom, to mogą oni 

wyrazić swój sprzeciw i zawetować decyzję radnych osiągając próg 50% Poparcia Politycznego 

głosujących radnych. Jeśli ten próg zostanie osiągnięty to decyzja o przyjęciu, bądź odrzuceniu Postulatu 

Regionalnego zapadnie w Wojewódzkim Referendum Obywatelskim. 

PROCEDOWANIE POSTULATU REGIONALNEGO
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Etap 6: Marszałek Województwa - może przyjąć Postulat Regionalny, lub decyzję o jego przyjęciu może 

poddać pod Wojewódzkie Referendum Obywatelskie. Po podpisaniu i przyjęciu Postulatu Regionalnego trafia 

on na Cyfrową Aplikację Demokratyczną. 

Etap 7: Cyfrowa Aplikacja Demokratyczna – Przyjęty w Sejmiku Województwa Postulat Regionalny jest 

nadal rozwijany w ramach Cyfrowej Aplikacji Demokratycznej. Odbywa się to na ogólnokrajowym poziomie 

debaty, aż do chwili uzyskania poparcia 10% składu Senatu, albo Rad Województw dwóch innych regionów. 

Po uzyskaniu takiego poparcia Postulat Regionalny jest przeniesiony do dalszego procedowania w 

parlamencie. 

 

• W dalszych  pracach nad Postulatem Regionalnym w ramach Cyfrowej Aplikacji Demokratycznej jest 

możliwy udział prezydentów miast, burmistrzów, starostów oraz stowarzyszeń z całego kraju. Mogą oni 

proponować nowe pryncypia wzbogacając swoją wiedzą i doświadczeniem wartość merytoryczną 

Postulatu Regionalnego. Jednak, aby te pryncypia zostały dodane pod Postulatem Regionalnym, to muszą 

najpierw zostać zaakceptowane przez Rade Województwa, która jest autorem danego Postulatu 

Regionalnego i stanowi jego Komitet.  

 

• Samorządowcy zaangażowani w Postulat Regionalny oraz stowarzyszenia i technokraci mogą 

przekonywać obywateli dlaczego i w jaki sposób warto zagłosować, a obywatele mogą przekazywać 

swoje poparcie za pryncypiami, aby ukształtować ich hierarchie. 

 

• Jeśli Postulat Regionalny jest procedowany dalej w parlamencie, to już dodane pryncypia wraz z całą 

zgromadzoną zawartością merytoryczną oraz przekazanym poparciem obywatelskim są punktem 

wyjściowym dla Sejmowej Debaty Pryncypialnej kontynuowanej w Trybie Zwykłym. 

 

• Postulat Regionalny pozostaje na Cyfrowej Aplikacji Demokratycznej do 4 lat. Jeśli w tym czasie nie uzyska 

koniecznego poparcia, które przeniosłoby go do dalszego procedowania w Sejmie, to jest on uznany za 

bezskutecznie zakończony. 
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Na miejskim poziomie samorządowym występuje również tryb: pilny, obywatelski oraz referendum. 

 

  

POZIOM MIEJSKI

INICJATYWA USTAWODAWCZA 
• Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, Rada Miejska (33% Radnych)

POZIOM MIEJSKI, (MIEJSKO-WIEJSKI)

TRYB ZWYKŁY
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Struktury samorządu na poziomie wiejskim działają bez zmian. Natomiast obywatele przez rok od 

przyjęcia uchwały mogą głosować za poddaniem jej pod Referendum Lokalne (wymóg  osiągnięcia progu 

50% Poparcia Politycznego głosujących radnych). 

Referendum Lokalne odbywa się regularnie raz do roku i podczas jego trwania obywatele gminy 

głosują również za projektem obywatelskim (5% budżetu), który będzie ujęty w budżecie gminy w kolejnym 

roku.  

 

 

 

1. Prawo stanowione musi być zgodne z poszanowaniem uniwersalnych praw natury i życia. 

2. Zrównoważony budżet – zakaz zadłużania państwa czy gmin. 

3. Zniesienie progu referendalnego w Referendum Obywatelskim – jeśli obywatelowi nie zależy na dobru 

swojej ojczyzny, to będzie musiał dostosować się do woli tych obywateli, którym zależy. 

4. Każda osoba może kandydować na dowolne stanowisko czy funkcję publiczną, jeśli tylko spełnia 

wymagane kryteria na dane stanowisko.  

• Nie wolno zajmować dwóch funkcji publicznych jednocześnie np. aby poseł jednocześnie był ministrem.  

• Zabronione jest, aby parlamentarzyści czy radni byli zatrudnieni w spółkach skarbu państwa, czy w 

spółkach komunalnych.  

• Zakaz zatrudniania w spółkach skarbu państwa osób spowinowaconych z parlamentarzystami oraz ich 

krewnych do 3 stopnia w linii prostej, jak i bocznej.  

• Zakaz zatrudniania w spółkach komunalnych osób spowinowaconych z politykami samorządowymi oraz ich 

krewnych do 3 stopnia w linii prostej, jak i bocznej. 

 

5. Odpowiedzialność cywilna, karna i karno-skarbowa urzędników i polityków za podejmowane decyzje. 

Określona w kodeksach prawa wysokość kary za przestępstwa, które zostałyby dokonane przy nadużyciu 

sprawowanego stanowiska jest potrojona dla osób sprawujących: 

• funkcje publiczne i stanowiska urzędnicze. 

• zawód zaufania publicznego. 

• przedstawicieli związków wyznaniowych.   

 

6. Akt odwołania polityka – aby odwołać polityka musi dojść do sytuacji, w której dany polityk straci 67% 

swojego Poparcia Politycznego (z głosów, które dały mu w wyborach mandat), wtedy polityk 

automatycznie traci swój mandat. 

7. Akt Łaski – może go zastosować princeps. Obywatele mogą zebrać poparcie społeczne w wysokości 10% 

frekwencji obywateli w ostatnich wyborach parlamentarnych, aby poddać akt łaski pod Referendum. 

POZIOM WIEJSKI

12 ZASAD
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8. Surowce – wszelkie surowce w polskiej ziemi muszą być kontrolowane przez państwo. Cały skarb zawarty 

w polskiej ziemi jest ojcowizną dzisiejszych Polaków i dziedzictwem dla przyszłych pokoleń. Wydobycie 

musi być obarczone odpowiednią akcyzą wydobywczą, jeśli zajmowałyby się tym podmioty prywatne, czy 

to polskie czy zagraniczne. 

9. Izba Reprezentantów – Izba powołana pod Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Złożona jest z 

reprezentantów, których wyznacza każde z ministerstw. Jej zadaniem jest przyjmowanie wszelkich 

lobbystów i interesantów zagranicznego interesu. Jakiekolwiek inne kontakty lobbystów z politykami są 

zabronione. 

10. Wszelkie wydatki polityków, które mogą potem podlegać refundacji z Kasy Państwa, muszą być dokonane 

kartą płatniczą, albo przelewem ze specjalnego konta przypisanego do polityka. Wszystkie refundowane 

wydatki polityków są widoczne na ich profilu politycznym na Cyfrowej Aplikacji Demokratycznej. 

11. Zero nagród dla polityków i urzędników – nie ma takiej możliwości, aby politycy i urzędnicy sami sobie 

przyznawali granty pieniężne. Wysokość wynagrodzenia polityków powinna być skorelowany ze średnią 

krajową zarobków netto obywateli. 

• Posłowie otrzymują trzykrotność średniej krajowej zarobków netto. 

• Ministrowie otrzymują pięciokrotność średniej krajowej zarobków netto. 

• Princeps otrzymuje siedmiokrotność średniej krajowej zarobków netto. 

 

12. Nikt nie ma prawa podpisać jakiejkolwiek umowy międzynarodowej wiążącej dla Polski bez odbycia się 

Referendum Obywatelskiego. 

 

 

     Demokracja Pryncypialna jest ustrojem komplementarnym, który za pomocą cyfrowych narzędzi oferuje 

obywatelom możliwość wyrażenia swojej woli. Ustrój ten tworzy jedynie ramy systemu, które nie narzucają 

jakiejkolwiek ideologii czy filozofii, tylko oddają obywatelom wpływ na współtworzenie prawa. 

     Jest to system stale połączonego wpływu 3 grup władzy: princepsa (z rządem), posłów i obywateli. Każda 

z tych grup może wpływać na pozostałe, ale to naród jest suwerenem. Tylko obywatele są w sytuacji, że ich 

wola może być ostatecznie absolutna (po spełnieniu warunku przy Referendum Obywatelskim). Natomiast 

princeps i posłowie takiej możliwości nie mają, by samodzielnie, a nawet wspólnie ustanowić prawo wbrew 

woli zdecydowanej większości Polaków. Władza ustawodawcza i wykonawcza ostatecznie leży w rękach 

obywateli. 

     Politycy w dalszym ciągu mogą sprawnie rządzić państwem, ale dużo bardziej będą musieli się interesować 

zdaniem obywateli. Dopóki frekwencja obywateli w Społecznych Konsultacjach Pryncypialnych nie przekroczy 

progu 50% Poparcia Politycznego głosujących posłów czy radnych, to obywatele spełniają rolę jedynie 

konsultacyjno-doradczą. Zrozumiałe jest małe zainteresowanie społeczeństwa w sprawy błahe, ale trzeba 

wyposażyć obywateli w narzędzia, aby w sprawach ważnych „Wola Ludu”  mogła zostać wyrażona.  

     Technokraci dopuszczeni do debaty publicznej spełnią rolę edukacyjną pomagając zainteresowanym 

obywatelom lepiej zrozumieć istotę rzeczy. Sama obecność technokratów wpłynie na podniesie poziomu 

debaty publicznej i w mediach zaczną pojawiać się dyskusje z udziałem logiki i argumentów, a nie emocji i 
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wyobrażeń. Dzięki temu obywatele będą mogli świadomie podejmować samodzielne decyzje na temat tego 

jak chcieliby, aby było w ich kraju.  

      Za pomocą mechanizmów zawartych w Demokracji Pryncypialnej można zmodyfikować wszelkie 

rozwiązania systemowe wedle dokładnej woli obywateli, więc niezależnie od uwarunkowań politycznych czy 

przyszłych epok w rozwoju cywilizacyjnym ludzkości jest to system, który może ewoluować i dostosowywać się 

wedle zaistniałych potrzeb. Obywatele są przy tym zabezpieczeni przed uzurpatorami władzy i jeśli zaistnieje 

taka konieczność, to obywatele w każdej chwili mogą dowolnego polityka odwołać. Również bez potrzeby 

organizacji jakichkolwiek demonstracji, przewrotów, czy powstań obywatele mogą wprowadzać zmiany, które 

nie są w interesie samych polityków i np. zmienić uposażenie poselskie, ilość samych posłów w Sejmie, czy 

ordynację wyborczą na taką, która służy demokracji, a nie prezesom partii.  

     Funkcjonowanie tego ustroju polega na jednoczeniu się wokół inicjatyw, które obywatele mają we wspólnym 

interesie, więc eliminuje to największą patologię dualistycznego podziału partyjnego, który bazuje na 

„nienawiści do tych drugich”. Mechanizmy i rozwiązania w Demokracji Pryncypialnej są tak skonstruowane, 

aby ludzie mogli skupić się na tym co nas łączy, niżeli na tym co nas różni, bo to, że pomiędzy grupami 

społecznymi występują różnice w poglądach jest naturalne, ale zamiast dopuszczać do antagonizacji  tych 

grup, to lepiej te różnice w postrzeganiu świata wykorzystać, aby naświetlić dany problem czy zagadnienie 

pod maksymalnie wieloma kątami – w ten sposób dany problem zostanie przez społeczeństwo dobrze 

przepracowany i ulegnie sprawdzeniu demokratycznej woli większości obywateli. 

     Partie same przestaną istnieć, bo dzięki Wymiernej Ordynacji Wyborczej posłowie nie będą musieli 

kierować się dyscypliną i wiernością partyjną, a standardem stanie się lojalność posłów wobec woli wyborców 

z ich własnego okręgu. Praca posłów skupiać się będzie wokół inicjatyw ustawodawczych oraz obywatelskich 

inicjatyw społecznych. Zadaniem polityków będzie realizowanie woli obywateli i dbanie o ich społeczny interes 

– nie będą już musieli realizować populistycznych i socjalistycznych wizji z programów partyjnych, które często 

okazują się nietrafione, niepotrzebne, a nawet wręcz szkodliwe. 

     Korporacje i wszelkie globalistyczne „kluby ideowe” do których przynależą politycy jawnie i niejawnie nie 

będą mogły instalować nam propagandy ideologicznej i podstępem narzucać „Ich Porządek” w naszym 

państwie. Demokracja Pryncypialna uwalnia polityków  spod władzy „zakulisowych elit” i oddaje obywatelom 

całkowite zwierzchnictwo nad polityką w ich własnym kraju. Zabezpiecza to interes państwa oraz chroni 

bezpieczeństwo i zdrowie obywateli przed Globalnym Korpo Kompleksem, który podczas lobbowania 

własnych interesów mógłby próbować korumpować polityków, aby ci tworzyli wygodne dla nich prawa i 

przepisy.  

     Gdyby wszędzie na świecie funkcjonowała Demokracja Pryncypialna, to mogłoby już nigdy więcej nie być 

wojen, bo po pierwsze żadne ugrupowanie polityków, czy jakikolwiek dyktator z chorą wizją nie mógłby 

utrzymać się u władzy; a po drugie gdy polityka państwa jest zależna od woli obywateli, to w żadnym 

państwie na świecie zwykli ludzie nie podejmą kolektywnie decyzji o napadnięciu na inne państwo i rozpętaniu 

wojny. Normalni ludzie chcą spokojnie żyć i dla nich wojna oznacza śmierć i cierpienie. Tylko dla 

skorumpowanych polityków, korporacji i banków wojna może oznaczać terytoria, surowce i inne możliwości 

zrobienia fortuny na cierpieniu ludzi. Dlatego to ważne, aby ostatnie słowo zawsze mogło zależeć od woli 

obywateli, żeby w sytuacjach bardzo szczególnych mogli oni narzucić swoją wolę politykom. 

     Długofalowo - efekt socjologiczny jaki będzie miał ten ustrój na społeczeństwo uczyni wiele dobra. Ludzie 

dostrzegą, że są częścią  wspólnoty  i tylko współpraca może zmienić coś na lepsze. Zaczną się jednoczyć 

zamiast szukać podziału, co po jakimś czasie przełoży się na to, że zmaleje  egoizm w ludziach i zaczną 

lepiej traktować bliźniego.  Daje to szansę na to, że ludzkość nauczy się kontrolować własne ego i powróci 

na właściwą drogę, prowadzącą do rozwoju osobistego i wspólnoty. 


