Na ustanawianie prawa w kraju wpływ mają 3 grupy:

PRINCEPS

POSŁOWIE

OBYWATELE

W tym systemie najwięcej tracą Prezesi partii politycznych, a poseł który zostanie wybrany na Sejm nie musi
już mieć przy głosowaniu w Sejmie interesu partyjnego na uwadze, tylko własny rozum i sumienie. Partie przestaną
istnieć, a posłowie zasadniczo zmienią swoje działanie. Posłowie będą współdziałać w honorowych stowarzyszeniach
ideologicznych lub celowych, które będą jednoczyć polityków, by mogli sprawniej działać na korzyść Polski i obywateli.
Nie istnieje podział na grupę trzymającą władzę i opozycję, wszyscy posłowie mają na równi pracować dla obywateli.
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STRUKTURA WŁADZY

WYBORY
POWSZECHNE

Prokurator
Generalny

Sejm (WOW)
Senat (JOW)

Princeps
(Prezydent)

Trybun Ludowy
(Rzecznik
Obywatelski)

Prezes Trybunału
Koronnego

Princeps (Prezydent) – ma połączone kompetencje Prezydenta i Premiera. Osobiście mianuje Ministrów, Marszałka
Sejmu i Komendanta Głównego Policji. Odpowiadają oni bezpośrednio przed Princepsem, aby ten mógł sprawnie
rządzić krajem, za który jest odpowiedzialny. Każda osoba powołana na funkcje publiczne przez Princepsa może być
odwołana przez posłów, jeśli posłowie w wotum nieufności głosowaliby zgodnie w 2⁄3.
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 startować osoba z co najmniej 10 letnim
doświadczeniem prokuratorskim.
Posłowie –wybierani są w wyborach powszechnych, sposobem „ WOW”. Posiadają prawo do Inicjatywy
Ustawodawczej w liczbie 10% sumy wszystkich posłów w Sejmie. Ich zadaniem jest rozpoznanie problemów i potrzeb
społeczeństwa. Po poparciu przez 10% posłów danej Inicjatywy Ustawodawczej, przedstawiają w Sejmie postulat, nad
którym wszyscy debatują, określając pryncypia. Przy PIERWSZYM CZYTANIU mają jedynie zaproponować pryncypia i
zagłosować za nimi. Przy FINALNYM CZYTANIU głosują klasycznie.
Senat - Senatorowie są wybierani w JOWach. Mają prawo do Inicjatywy Ustawodawczej w liczbie 10% sumy wszyskich
Senatorów i 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 reprezentować interes wszelkich inicjatyw obywatelskich w
Sejmie. Zajmuje się również przypadkami gdzie doszło do nadużycia władzy urzędniczej w stosunku do obywatela. Ma
on również nadzorować 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 za pośrednictwem
współpracy w stowaryszeniach. Za zgodą władz stowarzyszenia mogą jedynie przekonywać naród jak głosować w
danym referendum. Nie zasiadają na obradach i nie dostają żadnej diety, ich istnienie ogranicza się do działalności
poprzez „Platformę Demokratyczną”.Pełnią rolę jedynie doradczą. W ten sposób ukształtują się „nowe elity”.
Trybunał Koronny – Na stanowisko Prezesa Trybunału Koronnego może startować osoba z co najmniej 20 letnim
doświadczeniem prawnym. Zajmuje się tylko i wyłącznie nadzorowaniem pisanych projektów ustaw na zamówienie
Sejmu. Ich obowiązkiem jest by opracowywane przez nich ustawy były zgodne z Konstytucją.
Policja - Komendant Główny Policji jest mianowany przez Princepsa (Prezydenta), a Komendanci Wojewódzcy są
wybierani w wyborach powszechnych. Policja w dalszym ciągu będzie mogła sprawnie działać, ale w tej sytuacji
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Komendanci Wojewódzcy będą musieli coś społeczeństwu obiecać, więc powinno to wpłynąć na jakość działań Policji
w stosunku do obywateli.
Obywatele – mogą głosować za pryncypiami po zapoznaniu się z pytaniami referendalnymi i nagraniami video,
na których wszystkie osoby wybrane w powszechnych wyborach, Ministerstwa i Technokraci (Działacze Społeczni)
mogą przekonywać obywateli jak powinni zagłosować w danej sprawie. Wszystko odbywa się na Platformie
Demokratycznej i przy pomocy wirtualnego podpisu.

WYMIERNA ORDYNACJA WYBORCZA - "WOW"
„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 oddany głos), bo liczba mandatów
na dany okręg wzrośnie i 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 niż
Prezesowi Partii. Frekwencja obywateli w wyborach diametralnie wzrośnie, co sprawi, że w Sejmie zasiądą ludzie
faktycznie reprezentujący interes większości obywateli.


Kandydat musi być poparty przez stowarzyszenie, aby wziąć udział w wyborach parlamentarnych. Stowarzyszenie,
które ma co najmniej stu członków może poprzeć drugiego kandydata na posła i tak kolejnych kandydatów za
każde następne sto członków należących do stowarzyszenia.

Poparcie Polityczne – Jest to suma głosów jakie dany polityk uzyskał w wyborach powszechnych
(+ Głosy Zaufania przejściowe). Każdy polityk posiada profil na Platformie 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 po wyborach), jeśli obywatel rozczarowany postępowaniem swojego reprezentanta, przekaże swoje
POPARCIE innemu politykowi.



Jeśli dany polityk straci POPARCIE 67% swoich wyborców (pozyskanych w wyborach powszechnych,
bez Głosów Zaufania przejściowych) to automatycznie traci mandat.
Obywatel może również odebrać swój Głos Zaufania politykowi i go „zawiesić”. Jeśli uczyniłoby to
67% wyborców , którzy głosowali w wyborach, to dochodzi do rozwiązania Sejmu i przedterminowych wyborów.

REFERENDUM PRYNCYPIALNE
Politycy nie zajmują się pisaniem projektów ustaw. Politycy mają tylko zaprezentować postulat w Sejmie nad kótrym
następnie wszyscy debatują i dodają pryncypia pod danym postulatem. Obywatele poprzez Platformę Demokratyczną
mogą poprzeć te pryncypia. Głosy obywateli w Referendum Pryncypialnym są ku temu, by obywatele mogli pomóc
posłom utrzymać odpowiednią hierarchie proponowanych pryncypiów.
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GŁOS ELEKTORSKI
Nawet jeśli w głosowaniu sejmowym większość posłów głosowała jednomyślnie, a reszta była nieobecna
(bądź wstrzymała się od głosowania), to zapadłe głosowanie jest wyrazem 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 Referendum
Pryncypialnym, by głos obywateli kolektywnie był wart tyle co głos 1 posła w głosowaniu.
Przy określaniu pryncypiów wartość 1 Głosu Elektorskiego wyliczana jest ze wzoru:

1 Głos
Elektorski

=

67% Poparcia Politycznego głosujących posłów
ilość głosujących posłów + wstrzymujący się

Dzięki zastosowaniu tego wzoru jest zachowana zdrowa równowaga i proporcjonalność demokratycznego
wpływu pomiędzy posłami, a obywatelami przy ustanawianiu prawa.


Im więcej obywateli będzie aktywnych w życiu politycznym, tym wyższa będzie liczba obywateli przypadających na
1 GŁOS ELEKTORSKI.



Wybór posła którego obywatel popiera jest głosem „domyślnym” obywatela, a jeśli obywatel ma inne zdanie przy
danym pryncypium to może tak zagłosować - wtedy automatycznie jest przy danym pryncypium odejmowane
Poparcie Polityczne u danego posła, a głos obywatela jest dodawany do zbiorczej puli danego pryncypium.



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.



Obywatele, którzy wzięli udział w wyborach powszechnych i ich kandydat pozyskał mandat, skutkuje tym,
że mogą mieć wpływ na reprezentantów i włodarzy swojego regionu i państwa. Wybory w Referendach
Pryncypialnych domyślnie są zgodne z wyborem Posła czy Radnego, ale obywatel może zagłosować inaczej od
swojego „Reprezentanta Woli”, a zdanie obywatela w Referendum Pryncypialnym ma wpływ na wartość
1 Głosu Elektorskiego.



Obywatele, którzy uczestniczyli w wyborach, ale ich kandydat nie uzyskał mandatu, mają swój głos „zawieszony”.
Mogą go dowolnie przyznać jako Głos Zaufania dowolnemu posłowi w dowolnym terminie po wyborach i wtedy
ich zdanie w Referendum Pryncypialnym 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, więc na
wszystkie pryncypia muszą odpowiedzieć samodzielnie.
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WYBORY

P
WTK
LR

P
WTK
LR

TK
SW

S
WSKT

PG, TL
Senat
LP

P
WTK
LR

TK
SW

S
WSKT

PG, TL
Senat
LP

Co 4 lata rok do roku wybierani są kolejno:










P – Princeps (Prezydent)
S – Posłowie na Sejm
PG, TL, Senat – Prokurator Generalny, Trybun Ludowy (Rzecznik Obywatelski), Senatorowie
TK – Prezes Trybunału Koronnego
WTK – Prezes Wojewódzkiego Trybunału Koronnego
LR – Lokalni Radni
SW - Sejmik Wojewódzki
LP - Lokalni Prezydenci (Burmistrzowie)
WSKT – na poziomie wojewódzkim – Sędzia Sprawiedliwy, Komendant, Trybun Ludowy (Rzecznik Obywatelski).

Dzięki takim wyborom 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
wydarzyłyby się przed czy po upływie 2 roku trwania kadencji, więc następna kadencja trwałaby co najmniej 2 lata lub
prawie do 6 lat.

zwykły

pilny

obywatelski

referendalny

Inicjatywa Ustawodawcza – jest podzielona na tryby:
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INICJATYWA USTAWODAWCZA
•Princeps, Ministerstwa, Posłowie (10% Sejmu), Senatorowie (10% Senatu)




TRYB
ZWYKŁY

Referendum Pryncypialne trwa 1 miesiąc.
Jeśli frekwencja obywateli przy Referendum Pryncypialnym osiągnie próg 67% POPARCIA POLITYCZNEGO
głosujących posłów, to przewód ustawodawczy przechodzi w tryb obywatelski.
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PRZEWÓD USTAWODAWCZY

TRYB
ZWYKŁY

Pierwsze Czytanie – polega na tym by uprawniony organ przedstawił postulat w parlamencie, a następnie
obowiązkowo zaproponował do niego co najmniej jedno pryncypium.
Określenie Pryncypiów – każdy w Parlamencie ma prawo do zaproponowania dowolnej ilości pryncypiów.
Następnie odbywa się głosowanie w Sejmie za pryncypiami.
Referendum Pryncypialne - Technokraci (Działacze Społeczni) do zakończenia Referendum Pryncypialnego mogą
przekonywać obywateli jak głosować. 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
Referendum Pryncypialnym.


Jeśli frekwencja obywateli w Referendum Pryncypialnym przekroczy 67% Poparcia Politycznego polityków,
którzy głosowali w danym przewodzie ustawodawczym – to taka inicjatywa ustawodawcza przechodzi w
Tryb Obywatelski.

Wstrzymanie się od głosowania za danym pryncypium przez posła – powoduje, że są dodani do mianownika
przy obliczaniu wartości 1 Głosu Elektorskiego, co w efekcie zmniejsza próg dla osiągnięcia 1 Głosu Elektorskiego
przez obywateli. Jakiekolwiek „gierki polityczne” działają na korzyść obywateli i prawdziwej demokracji.
Trybunał Koronny - Efekt tak zhierarchizowanych pryncypiów, wynikłych z głosowania posłów w Sejmie
jak i obywateli w Referendum Pryncypialnym jest procedowany do Trybunału Koronnego, gdzie jest opracowywany
finalny projekt ustawy. 2⁄3 pryncypiów, które w finalnym zhierarchizowaniu osiągnęły największą ilość głosów,
otrzymują status „nadrzędnych”, a mniejszościowa 1⁄3 pryncypiów status „kierunkowych”
Finalne Czytanie – Posłowie głosują za finalnym projektem ustawy, natomiast jeśli 50% wszystkich posłów wstrzyma
się od głosowania to dany przewód ustawodawczy jest przekierowany pod Referendum Obywatelskie.
Senat – mogą zgłosić poprawki, ale muszą być zgodne z Pryncypiami Nadrzędnymi. Głosują za akceptacją ustawy, nie
mogą jej odrzucić, ale mogą przekierować ją pod Referendum Obywatelskie.
Veto Princepsa (Prezydenta) – Princeps posiada „moc” swojego głosu w wysokości 33% POPARCIA POLITYCZNEGO
polityków głosujących w FINALNYM CZYTANIU w danym przewodzie ustawodawczym. Posłowie jeśli będą jednogłośni
w co najmniej 67% to Princeps nie może odrzucić ich woli, ale zawsze może daną ustawę skierować pod
Referendum Obywatelskie.
Poprawki Princepsa (Prezydenta) – Princeps może wnieść o poprawki, lecz muszą one być zgodne z pryncypiami
nadrzędnymi.
Skierowanie pod Referendum Obywatelskie uchwalonej ustawy – przy zastosowaniu tego samego wzoru co przy
wyliczaniu wartości 1 Głosu Elektorskiego, obywatele mogą wykazać swój sprzeciw osiągając próg 67% Poparcia
Politycznego posłów głosujących za wejściem danej ustawy. Jeśli ten próg zostanie osiągnięty to dana ustawa
skierowana jest pod Referendum Obywatelskie.
Skierowanie do procedowania w Trybie Obywatelskim odrzuconej ustawy - przy zastosowaniu tego samego wzoru
co przy wyliczaniu wartości 1 Głosu Elektorskiego, obywatele mogą wykazać swój sprzeciw osiągając próg 67%
Poparcia Politycznego posłów głosujących za odrzuceniem danej ustawy. Jeśli ten próg zostanie osiągnięty to dany
projekt ustawy jest wznawiany i procedowany w Trybie Obywatelski
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INICJATYWA USTAWODAWCZA
•Princeps, Posłowie (2

3

Sejmu)

TRYB
PILNY

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 ich rozpatrzenia w Referendum
Obywatelskim – jeśli obywatele głosując za trybem referendalnym, w ciągu 6 miesięcy od uchwalenia danej ustawy
osiągną próg 67% Poparcia Politycznego głosujących (za daną ustawą) posłów.
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INICJATYWA USTAWODAWCZA
•Postulaty z poparciem poselskim (10% Sejmu)

TRYB
OBYWATELSKI

Tryb obywatelski jest organizowany w Sejmie regularnie co 6 miesięcy i są wtedy procedowane postulaty
stowarzyszeń, które pozyskały poparcie poselskie, jak i przewody ustawodawcze przeniesione do procedowania w
trybie obywatelskim.
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INICJATYWA OBYWATELSKA

TRYB
OBYWATELSKI

Etap 1: Stowarzyszenia
Pierwszy etap rozgrywa się pomiędzy stowarzyszeniami, a obywatelami. Cała interakcja odbywa się za
pośrednictwem wirtualnego podpisu na Platformie Demokratycznej i polega na wyłonieniu ważnych dla obywateli
postulatów. Stowarzyszenia mogą dodawać swoje postulaty i zabiegać o poparcie społeczne dla nich.
Dodawane na Platformę Demokratyczną postulaty z początku wyświetlają się wedle lokalnego rankingu poparcia,
a postulaty z największą ilością poparcia społecznego są widoczne w rankingu ogólnopolskim – ułatwi to już
popularnym postulatom zdobycia jeszcze większego poparcia społecznego i da im szansę na znalezienie poparcia
poselskiego, co spowoduje przeniesienie takiego postulatu do etapu drugiego i rozpoczęcia inicjatywy obywatelskiej
w trybie obywatelskim.


Stowarzyszenia, aby mogły dodawać do Platformy Demokratycznej postulaty muszą użyć profilu zaufanego,
jedynie należałoby zaktualizować Platformę Zaufanego Profilu dla obecności na niej zarejestrowanych
stowarzyszeń.



Stowarzyszenia zgłaszając postulat muszą zgłosić 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: Postulat Obywatelski - określenie pryncypiów
Zgłoszony przez Stowarzyszenie postulat poparty przez 10% posłów w Sejmie, przechodzi do drugiego etapu
i podlega ogólnopolskiej debacie. Na tym etapie wszyscy posłowie mogą dodawać pryncypia pod takim postulatem,
na które następnie obywatele mogą przekazać swoje poparcie. 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 wyższe
miejsce w końcowej hierarchii pryncypiów.


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 video lub komentarz do wszystkich zgłoszonych pryncypiów.



Jeśli dochodzi do konsolidacji to każdy użytkownik z grupy mniejszej, która podlega konsolidacji z 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.
Drugi etap powinien trwać co najmniej 3 miesiące, by społeczeństwo na pewno zdążyło mieć okazję się
wypowiedzieć. Dwa pierwsze miesiące byłyby czasem na dodawanie pryncypiów, a ostatni miesiąc powinien być
czasem na konsolidację podobnych sobie pryncypiów i finalne przekazanie poparcia za pryncypiami.
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Etap 3: Trybunał Koronny
Sumowanie wyników i wyłonienie hierarchii pryncypiów, które następnie są procedowane do Trybunału
Koronnego, którego obowiązkiem jest przygotowanie projektu aktu prawnego bazującego na wyłonionej hierarchii
pryncypiów. 2/3 pryncypiów z najwyższym poparciem społecznym otrzymują 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 swojej istocie są sobie
przeciwstawne – to dochodzi do „dogrywki pryncypialnej”, aby społeczeństwo mogło ponownie zagłosować,
by wyłonić pryncypium faktycznie reprezentowane przez większość. To, że różne grupy społeczne mają różnice w
poglądach jest naturalne, ale zamiast dopuszczać do antagonizacji tych grup, lepiej te różnice w postrzeganiu świata
wykorzystać by naświetlić dany problem czy zagadnienie pod maksymalnie wieloma możliwościami – w ten sposób
dany problem zostanie przez społeczeństwo dobrze przepracowany i ulegnie sprawdzeniu faktycznej woli większości
obywateli.
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 projekt aktu prawnego przez Trybunał Koronny 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 głosowaniu.
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 mogą zaakceptować dany projekt, a ich niezgoda równa się
z Referendum Obywatelskim. Nie mogą odrzucić inicjatywy ustawodawczej w trybie obywatelskim.
Etap 6: Senat
Jeśli projekt zostanie przegłosowany 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 mogą zaakceptować dany projekt, a ich niezgoda równa się z Referendum Obywatelskim.
Etap 7: Princeps (Prezydent)




Princeps może wnieść o poprawki, ale również muszą być zgodne z pryncypiami nadrzędnymi.
Princeps może przyjąć i podpisać akt prawny lub poddaje go pod Referendum Obywatelskie.
Princeps nie może odrzucić inicjatywy ustawodawczej w trybie obywatelskim.
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REFERENDUM OBYWATELSKIE

TRYB
REFERENDALNY

•Princeps (Prezydent)

Referendum Obywatelskie odbywa się co 4 miesiące i trwa 1 miesiąc. Z własnej inicjatywy pytania pod
Referendum może zaproponować tylko Princeps (Prezydent). Jeśli Referendum odbywa się z powodu przewodów
ustawodawczych, które zostały procedowane w tryb referendalny, to Princeps (Prezydent) nie może ingerować w
istotę tego Referendum prócz oddania swojego głosu na „Popieram” lub „Nie Popieram”.

Princeps (Prezydent) posiada „moc” 33% głosów z frekwencji obywateli w danym Referendum.
Przykład Referendum.
1.
POPIERAM

NIE POPIERAM

PRINCEPS

•66%

•34%

•33%

W tym przypadku Princeps (Prezydent) ma jeszcze wpływ na wynik. Może jeszcze przeważyć głosowanie i projekt
ustawy może upaść, lub go poprzeć.
2.
POPIERAM

NIE POPIERAM

PRINCEPS

•67%

•33%

•33%

W tym przypadku Princepsowi (Prezydentowi) nie pozostaje nic innego jak uszanować demokrację i podpisać ustawę.

Wystarczy zatem by za jedną z opcji było 67% głosujących i demokracja bezpośrednia wygrywa.
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12 ZASAD
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, która chce wystartować na jakiekolwiek stanowisko, (poza spełnieniem kryteriów na dane
stanowisko) musi jedynie uzbierać określoną liczbę podpisów. Nie ma takiej możliwości, aby kandydowanie było
zależne od kogokolwiek innego, niżeli od tego co ma kandydować. Nie wolno zajmować dwóch funkcji publicznych
jednocześnie, np. aby poseł jednocześnie był Ministrem.
5. Odpowiedzialność karno-skarbowa urzędników państwowych za podejmowane decyzje.
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 automatycznie traci mandat.
7. Akt Łaski – może go zastosować jak do tej pory Głowa Państwa. Obywatele muszą uzbierać poparcie w wysokości
10% głosujących obywateli w ostatnich wyborach, aby poddać akt łaski pod Referendum.
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. Jej zadaniem jest przyjmowanie
wszelkich lobbystów i interesantów zagranicznego interesu. Każde ministerstwo wyznacza swojego
Reprezentanta. Wszelkie inne kontakty lobbystów z politykami są zakazane.
10. Wszystkie biura dla polityków i urzędników muszą się mieścić w budynkach, które są własnością Państwa. Politycy
nie dostają żadnych pieniędzy na prowadzenie biura. Materiały biurowe są im dostarczane na ich zamówienie.
Wszelkie płatności, które mogą potem podlegać refundacji z Kasy Państwa, muszą być dokonane przelewem ze
specjalnego konta lub specjalną kartą płatniczą przypisaną do posła. Wszystkie refundowane wydatki przez posłów
będą widoczne na ich profilu politycznym na „platformie demokratycznej”.
11. Zero nagród i „trzynastek” – nie ma takiej możliwości, aby urzędnicy sami sobie przyznawali granty pieniężne.
Koniec z praktyką dodatkowych pensji dla urzędników (tzw. trzynastki).
12. Nikt nie ma prawa podpisać jakiejkolwiek umowy międzynarodowej wiążącej dla Polski bez odbycia się
Referendum Obywatelskiego.
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WŁADZA SAMORZĄDOWA
WYBORY
POWSZECHNE
(WOJEWÓDZKIE)

Sędzia
Sprawiedliwy





Komendant
Wojewódzki

Wojewódzki
Trybun Ludowy
(Rzecznik
Obywatelski)

Wojewódzki
Prezes Trybunału
Koronnego

Rada
Województwa

Marszałkiem Województwa zostaje ten Radny który uzyskał najwięcej głosów w wyborach.
Wojewoda jest mianowany przez Princepsa (Prezydenta).
Starosta jest wybierany przez Wójtów.

Sędzia Sprawiedliwy – zajmuje aktualne miejsce Prezesa 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 musiała wrócić do korzeni
swojego powołania, by „służyć i chronić”.
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INICJATYWA USTAWODAWCZA
•Prezydenci, Burmistrzowie, Starosta, Rada Wojewódzka (33% Radnych)

TRYB
ZWYKŁY

POZIOM WOJEWÓDZKI - SEJMIK

Występuje również tryb: pilny, obywatelski i referendalny. Działają na tej samej zasadzie co przy modelu
władzy państwowej.
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INICJATYWA USTAWODAWCZA
•Prezydenci, Burmistrzowie, Starosta, Rada Wojewódzka (33% Radnych)

TRYB ZWYKŁY

POZIOM MIEJSKI, (MIEJSKO-WIEJSKI)

Występuje również tryb: pilny, obywatelski i referendalny. Działają na tej samej zasadzie co przy modelu władzy
państwowej.
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Na szczeblu władzy samorządowej główną siedzibą administracyjną jest miasto. Poziom władzy powiatowej zostaje
zlikwidowany. Gminy same wypełniają nałożone cele i obowiązki, a to co przerasta gminy wiejskie jest objęte
patronatem Starosty na poziomie Wojewódzkim.

POZIOM WIEJSKI

Struktury samorządu na poziomie wiejskim działają jak do tej pory. Natomiast obywatele przez rok mogą
głosować za poddaniem danej uchwały pod Referendum Lokalne (wymóg osiągnięcia progu 67% POPARCIA
POLITYCZNEGO głosujących radnych).
Referendum Lokalne odbywa się regularnie raz do roku. Przy Referendum Lokalnym obywatele gminy głosują
również za projektem obywatelskim (5% budżetu), który będzie ujęty w budżecie gminy w kolejnym roku.
Poprzez poparcie postulatów lokalnych stowarzyszeń obywatele mogą zainicjować tryb obywatelski,
a Referendum Lokalne odbywa się w taki sam sposób jak Referendum Obywatelskie tylko miejsce Princepsa
(Prezydenta) w głosowaniu zajmuje Wójt.
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PODSUMOWANIE

System proponowany przeze mnie uwalnia polityków spod władzy „zakulisowych elit” i oddaje obywatelom
całkowite zwierzchnictwo nad nimi. Zaprojektowany przeze mnie ustrój nadaje tylko ramy systemu i określa sposób
tworzenia prawa, a rozwiązania systemowe dopiero muszą zostać wytworzone z tego ustroju. Mój system nie narzuca
żadnej ideologii czy filozofii, tylko oddaje obywatelom wpływ na współtworzenie prawa.
Jest to system stale połączonego wpływu 3 grup władzy: Princeps (z rządem), Posłowie i Obywatele. 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 (Prezydent) i
Posłowie takiej możliwości nie mają, by sami jako jedna grupa, a nawet wspólnie ustanowić prawo wbrew woli
większości Polaków. Władza ustawodawcza i wykonawcza ostatecznie leży w rękach obywateli.
Sejm w dalszym ciągu może sprawnie rządzić, ale politycy dużo bardziej będą musieli się interesować zdaniem
obywateli. Obywatele spełniają rolę jedynie doradczą, dopóki frekwencja w Referendum Pryncypialnym nie przekroczy
progu 67% POPARCIA POLITYCZNEGO głosujących posłów. Zrozumiałe jest małe zainteresowanie społeczeństwa
w sprawy błahe, ale trzeba wyposażyć obywateli w narzędzia, aby w sprawach ważnych „Wola Ludu” mogła zostać
wyrażona.
Ten system wykształci 2 najważniejsze funkcje w państwie, które będą miały największy wpływ na
kształtowaną rzeczywistość w Polsce. Będzie to Princeps (Prezydent) i Trybun Ludowy (Rzecznik Obywatelski) – gdzie
jeden ustanawia „władzę” nad społeczeństwem, a drugi w interesie obywateli, niejako ją kontroluje - co powinno
przełożyć się na jakość tej „władzy”. Obydwaj są wybierani w wyborach powszechnych i działają od siebie niezależnie.
Taki stan rzeczy ustanawia Status Quo i zabezpiecza obywateli przed zakusami rządzących, by nie sprawowali władzy
w sposób totalitarny.
Długofalowo - efekt socjologiczny jaki będzie miał ten system na społeczeństwo uczyni wiele dobra. Ludzie
dostrzegą, że są częścią WSPÓLNOTY i tylko współpraca może coś zmienić 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.
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