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Używający nazw skrótowych: 

 „Tymczasowa Rada Stanu”  

„TRS SKK” 

„Tymczasowa Rada Stanu SKK” 

 

INSTRUKCJA dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
 

Instrukcja dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od Narodu Polskiego działającego 

BEZPOŚREDNIO na podstawie art.4 par.1 i 2 Konstytucji z 1997r. który mówi: Art.4 p.1„Władza 

zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.” Art.4 p.2„Naród sprawuje władzę przez 

swoich przedstawicieli lub BEZPOŚREDNIO” oraz na podstawie art. 82 Konstytucji z 1997r.: 

„Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro 

wspólne”. 

 

Poniżej wg OŚWIADCZENIA WOLI Narodu Polskiego (Kodeks Cywilny - Art.61 par.1.(27)) wykaz 

aktów do niezwłocznego ich podpisania przez Prezydenta RP oraz ich wdrożenia, po dostarczeniu  

Prezydentowi wymaganej wg demokratycznych prawideł niezbędnej ilości podpisów poparcia od 

obywateli popierających niżej wymienione akty prawne: 

 

1) nowa Preambuła do Konstytucji z 1997r. uznająca Prawo Naturalne, zasady cywilizacji 

łacińskiej i etyki katolickiej za obowiązujące w polskim prawodastwie i polskim życiu 

społeczno-państwowym – zaczerpniętą z opracowania „Projektu nowej Konstytucji” dr inż. A. 

J.Horodeckiego z r.2005 (w załączeniu do tej Instrukcji) 

2) nowa ordynacja wyborcza tj. nowy Kodeks Wyborczy w którym każdy obywatel będzie 

miał praktyczną możliwość indywidualnego kandydowania we wszystkich wyborach np. na 

Posłów etc. bez żadnych barier zaporowych  w postaci np. podpisów poparcia czy progów 

wyborczych w  kwestii dopuszczenia do władzy - wg Projektu nowego kodeksu wyborczego w 

wersji przynajmniej 5 z dnia 9 X 2019r.  autorstwa Teresy Garland (w załączeniu do tej 

Instrukcji) 

3) niezbędne poprawki do Konstytucji z 1997r. dostosowywujące ją do nowej Preambuły i do 

nowej ordynacji wyborczej. Na dzień 19 X 2019r jeszcze do opracowania. 

 

 

Kodeks Cywilny - Art.61 par.1.(27): „Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest 

złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie 

takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.” 

 

Załączniki: 

1.nowa Preambuła do Konstytucji z 1997r. zaczerpnięta z opracowania „Projektu nowej 

Konstytucji” dr inż. A. J.Horodeckiego z r.2005 

2.Projektu nowego kodeksu wyborczego w wersji przynajmniej 5 z dnia 9 X 2019r.  autorstwa 

Teresy Garland  

3.niezbędne poprawki do Konstytucji z 1997r – dostępne wkrótce po ich opracowaniu. 

4.opinia prawna Waldermara Sadowskiego opublikowana w dniu 22 VIII 2017r.  w artykule pt: 

„Bezpośrednie sprawowanie władzy w Konstytucji RP, na stronie: 

https://studioopinii.pl/archiwa/182102 

 

Powyższą Instrukcję dla Prezdydenta RP opracowała Teresa Garland, Prezydent Tymczasowej Rady 

Stanu -  Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, Kraków dnia 19 X 2019r. 

 


