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Każdy Posłem - BEZPOŚREDNIA inicjatywa ustawodawcza Teresy Garland – Prezydent Tymczasowej Rady Stanu SKK 

Szanowni Państwo, 

Tegoroczne wybory do Sejmu były nieważne gdyż obecna ordynacja wyborcza jest niezgodna z Konstytucją z jej 

artykułami: 32, 60, 96.  W tej sprawie Poseł Sanocki zaapelował do Prezydenta RP Andrzeja Dudy aby ten wstrzymał się 
z ogłoszeniem nowej kadencji Sejmu i zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie tej sprawy. Jednocześnie 

zaapelował do Senatu by rozpoczął inicjatywę ustawodawczą i zmienił istniejący Kodeks Wyborczy. Żródło: 

„Wystąpienia posła Janusza Sanockiego na ostatnim posiedzeniu 8. kadencjii”  https://www.youtube.com/watch?v=b22-

Uayhtno 

Jako Prezydent Tymczasowej Rady Stanu – Społecznego Komitetu Konstytucyjnego i osobiście poszkodowana w tych 

wyborach gdyż uniemożliwono mi kandydowanie na Posła z jakiejkolwiek listy wyborczej, uważam że w takiej sytuacji, 

gdy wybrany Sejm jest nieważny,  obywatele powinni bardzo szybko zareagować i wprowadzić zmiany ustawodawcze 

BEZPOŚREDNIO bo mają do tego prawo tj. na podstawie art. 4 Konstytucji który mówi jasno: „Naród sprawuje władzę 
przez swoich przedstawicieli lub BEZPOŚREDNIO”.  Skoro zatem wybrany Sejm jest nieważny to zadziałajmy 

bezpośrednio! Ponadto na podstawie art.82 Konstytucji który mówi: „Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne” obywatele mają OBOWIĄZEK w tej BEZPOŚREDNIEJ 

inicjatywie ustawodawczej uczestniczyć!  
Proponuję dać bieg pierwszym dwóm aktom prawnym które RZECZYWIŚCIE mogą zmienić nasze życie na lepsze.  

Nowa Preambuła do Konstytucji która da podstawy do naprawy w Polsce sądownictwa, prawa, do przywrócenia w 

Polsce sprawiedliwości, Naturalnych Praw Człowieka i Obywatela, ludzkiej godności oraz zmianę Kodeksu 

Wyborczego czyli nowej Ordynacji Wyborczej dzięki którym podczas  kolejnych wyborów przełamiemy oligarchię 
partyjną umożliwiając wprowadzenie do Sejmu nowych polsko i zdroworozsądkowo myślących elit które będą działały w 

interesie i dla dobra wszystkich obywateli polskich a nie jak to jest teraz gdzie Sejm działa w interesie banksterów, 

lobbystów, partii, klik i korporacji!  

W dniu 19 X 2019r. sobota tj. w Krakowie pod pomnikiem Adama Mickiewicza na Rynku Głównym w godzinach od 14-

16.00 będę podbijała pieczątką  i numerowała każdą listę do zbierania podpisów osobom które te podpisy poparcia – 

oświadczenia woli -  pod w/w Aktami prawnymi z Woli Narodu - zechcą zbierać. Na chwilę obecną każdy 

zainteresowany zbiórką podpisów będzie musiał wydrukować listę poparcia samodzielnie na swój własny koszt. Listę do 

zbierania podpisów będzie można również pobrać w Krakowie, dzwoniąc do mnie bezpośrednio na nr tel 697357009. 

Dnia 18 X 2019r. Teresa Garland – Prezydent Tymczasowej Rady Stanu – Społecznego Komitetu Konstytucyjnego 
 

Poniżej treść wystąpienia Posła Janusza Sanockiego odnośnie nieważności wyborów: 

„13 X 2019r. odbyły się wybory parlamentarne. O ile w wyborach do Senatu każdy obywatel mógł zgłosić swoją 
kandydaturę, to w wyborach do Sejmu takiej możliowści polski obywatel nie ma. Państwowa Komisja Wyborcza w 

orzeczeniu które wydała na mój wniosek 31 maja 2019r. stwierdziła iż obywatelowi, polski kodeks wyborczy nie 

przewiduje możliwości indywidualnego kandydowania na Posła, co w sposób oczywisty narusza polską Konstytucję: 
art.32, art.60. Polak który nie może kandydować indywidualnie został skazany na to iż o skorzystaniu ze swojego prawa 

biernego wyborczego, decydują w praktyce oligarchie kilku partii politycznych. I w ten sposób zostało zawłaszczone 

nam, odebrane nam prawo do kandydowania na Posła do Sejmu, a ta decyzja została przekazana w ręce Pana 

Kaczyńskiego, Pana Schetyny i ich otoczenia. I w ten oto sposób Szanowni Państwo, wszystkie „jedynki” z listy PISu i 

wszystkie „jedynki” z listy Platformy Obywatelskiej Koalicji, weszły do Sejmu w tych wyborach. Wszystkie. Trzy 

czwarte Posłów przyszłej kadencji, to będą osoby wybrane z pierwszego, drugiego i tam trzeciego miejsca. To ja stawiam 

pytanie: Kto wybrał tych Posłów? Czy obywatele przy urnach? Czy też liderzy partii politycznych? Bezwzględnie 

odpowiedź jest prosta! Liderzy partii politycznych! To znaczy że zostały naruszone zarówno artykuł 96 Konstytucji i 

warunki jakim mają odpowiadać demokratyczne wybory, a mianowicie została naruszona „równość” procesu 

wyborczego, bo to jedni obywatele decydują KTO MOŻE kandydować a KTO NIE MOŻE. Została naruszona 

„powszechność” prawa wyborczego, i „bezpośredniość”. Skoro tak wiele przymiotników prawa wyborczego opisanych w 

artykule 96 Konstytucji zostało naruszone, to trzeba stwierdzić wprost, że wybory do Sejmu były nieważne. Nie mogą być 
bowiem ważne wybory do Sejmu, przeprowadzone według kodeksu Wyborczego który narusza Konstytucję. W związku 

z tym, ja apeluję do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy – Prezydenta Rzeczpospolitej, którego zadaniem głównym jest 

strzeżenie Konstytucji, iżby wstrzymał się ze zwoływaniem nowego Sejmu i poparł i zwrócił się do Trybunału 

Konstytucyjnego o pilne rozpatrzenie mojego wniosku o stwierdzenie niezgodności Kodeksu Wyborczego z Konstytucją. 
Wybory do Sejmu były nieważne! Obrońcy tego systemu partyjnego wybierania Posłów, powołują się często na to iż jest 

tam jeszcze piąty przymiotnik: „że wybory mają być proporcjonalne” w artykule 96. Prawo i Sprawiedliwość otrzymało 

43, prawie 44 procent głosów, ale w Sejmie ma zdecydowaną większość, ma ponad 50 procent głosów. Natomiast w 

Senacie który był wybierany jednomandatowo, jest tam 48 procent.  Więc pytam się: które wybory są bardziej 

proporcjonalne? Czy te prowadzone w okręgach jednomandatowych czego efektem jest Senat? Czy te prowadzone 

według ordynacji tzw. proporcjonalnej która wcale ordynacją proporcjonalną nie jest. Podczas tego ostatniego mojego 

wystąpienia tutaj, apeluję do wszystkich obywateli żeby poparli niesutanny nasz wniosek o zmianę systemu wyborczego 

który jest patologiczny, łamie konstytucję, narusza prawa obywatelskie i prowadzi do obniżenia jakości Parlamentu. 

Prawdziwie legalną Izbą w tej kadencji będzie Senat. Apeluję zatem do Senatu o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w 

zakresie zmiany systemu wyborczego do Sejmu. Bez tej zmiany, Polska dalej będzie brnąć w bezsensowne konflikty, w 

chore partyjniactwo, w patologiczne układy na styku spółek państwowych oraz partii politycznych. Apeluję do 

Prezydenta iżby położył kres temu bezprawiu.” 


