Nowy ustrój dla Polski - SYSTEM Prezydencko-Ludowy czyli SYSTEM PL
Proponowany SYSTEM PL charakteryzuje si ę siln ą, mądrą i odpowiedzialn ą władz ą prezydenck ą działaj ąc ą dla dobra Polaków, otoczon ą najlepszymi ekspertami i wspieran ą
przez Zgromadzenie Narodowe czyli Sejm. W tym systemie Sejm nie b ędzie przegłosowywał ustaw lecz b ędzie głosem Narodu Polskiego i stra żnikiem przestrzegania
Naturalnych Praw Cz łowieka i Obywatela, b ędzie pilnował wspólnego maj ątku narodowego oraz dba ł o Dobro Wspólne wszystkich obywateli rozumiane jako umo żliwienie
każdemu rozwoju osobistego z uwzgl ędnieniem zachowania godno ści człowieka i jego wolno ści. To Prezydent b ędzie dekretował ustawy a je śli nie byłyby one zgodne z dobrem
Polaków i z Polskim Interesem Narodowym, to ju ż zadaniem Posłów b ędzie zebranie odpowiedniej ilo ści podpisów od obywatelii w celu przygotowania referendum obalaj ącego
dan ą szkodliw ą dla Polaków ustaw ę, na zasadach podobnych jak w Szwajcarii. Likwiduje si ę funkcj ę premiera, jego zadania przejmuje Prezydent. Wprowadza si ę ustawodawcz ą
inicjatywę obywatelsk ą, referendum, weto obywatelskie (WIR) wg koncepcji Prof. Miros ława Matyji oraz Akt Woli Narodu — czyli obywatelsk ą bezpo średni ą inicjatyw ę
ustawodawcz ą, wykonawcz ą i sądownicz ą Narodu Polskiego na podstawie art.4 Konstytucji. Jak wygl ądać będzie ście żka legislacyjna w tym proponowanym nowym ustroju dla
Polski? W pierwszym etapie Naród Polski b ędzie zgłaszał do Sejmu swoje potrzeby i prooblemy. Sejm b ędzie analizował potrzeby i przekazywa ł wstępną wizj ę rozwi ązania do
ekspertów prezydenckich. Eksperci napisz ą dekrety. Prezydent b ędzie dekrety podpisywa ł, b ędzie stał na stra ży ich przestrzegania i pilnowa ł by były wdrażane przez aparat
administracyjny pa ństwa i instytucje służebne Państwa Polskiego . Ostatecznymi weryfikuj ącymi właściwe wdrożenie ustaw b ędą obywatele, którzy to zweryfikuj ą w praktyce
życia społeczno-polityczno-gospodarczego. Autor: Teresa Garland, wersja 3 z dania 28 VI 2020r.
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Wykaz wstępnych poprawek do Konstytycji zwi ązanych ze zmian ą ustroju i wprowadzenia WIRu:
Art. 118 Poni żej KONKRETNE ZAPISY zmian do wprowadzenia w art. 118 Konstytucji w kwestii Inicjatywy Ustawodawczej / obywatelskiej

OBECNIE JEST:
Art. 118. Inicjatywa ustawodawcza
1. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje posłom, Senatowi, Prezydentowi Rzeczypospolitej i Radzie Ministrów.
2. Inicjatywa ustawodawcza przys ługuje równie ż grupie co najmniej 100 000 obywateli maj ących prawo wybierania do Sejmu. Tryb post ępowania w tej sprawie
okre śla ustawa.
3. Wnioskodawcy, przedkładaj ąc Sejmowi projekt ustawy, przedstawiaj ą skutki finansowe jej wykonania.
POWINNO BY Ć:
Art. 118 Konstytucji powinien wi ęc brzmie ć Inicjatywa obywatelska (D M. Matyja, Public Domain):
1. Inicjatywa obywatelska przysługuje wszystkim obywatelom i ugrupowaniom
społeczno-politycznym Rzeczypospolitej Polskiej. (O M. Matyja, Public Domain):
2. Inicjatywa obywatelska dochodzi do skutku, je śli zarejestrowany komitet inicjatywny zbierze co najmniej 500 000 podpisów obywateli uprawnionych do
głosowania w ci ągu 18 miesi ęcy i przedstawi projekt inicjatywny w kancelarii Rady Ministrów. (O M. Matyja, Public Domain):
3. Weto obywatelskie - Weto obywatelskie przys ługuje wszystkim obywatelom i ugrupowaniom spo łeczno-politycznym Rzeczypospolitej Polskiej. (O M.
Matyja, Public Domain): Weto obywatelskie dochodzi do skutku, je śli zarejestrowany komitet wetuj ący zbierze co najmniej 250 000 podpisów obywateli
uprawnionych do głosowania i w ciągu 180 dni przedstawi projekt nowej ustawy w kancelarii Rady Ministrów.
4.Akt Woli Narodu — obywatelska bezpo średnia inicjatywa ustawodawcza, wykonawcza i s ądownicza Narodu Polskiego na podstawie art.4 Konstytucji.
Art.125.
Poni żej KONKRETNE ZAPISY zmian do wprowadzenia w art. 125 Konstytucji w kwestii REFERENDUM
OBECNIE JEST:
Art. 125. Referendum ogólnokrajowe
1. W sprawach o szczególnym znaczeniu dla pa ństwa mo że być przeprowadzone referendum ogólnokrajowe.
2. Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarz ądzi ć Sejm bezwzgl ędną większo ści ą głosów w obecno ści co najmniej połowy ustawowej liczby pos łów lub
Prezydent Rzeczypospolitej za zgod ą Senatu wyra żon ą bezwzgl ędną większo ścią głosów w obecno ści co najmniej polowy ustawowej liczby senatorów.
3. Jeżeli w referendum ogólnokrajowym wzi ęło udział wi ęcej ni ż połowa uprawnionych do głosowania, wynik referendum jest wi ążący.
4. Ważno ść referendum ogólnokrajowego oraz referendum, o którym mowa w art. 235 zmiana Konstytucji ust. 6, stwierdza S ąd Najwyższy.
5. Zasady i tryb przeprowadzania referendum okre śla ustawa.
POWINNO BY Ć:
Referendum obowi ązkowe (C) M. Matyja, Public Domain)
1. Narodowi przedstawia si ę pod głosowanie:
a. zmiany Konstytucji RP;
b. przystąpienie do organizacji zbiorowego bezpiecze ństwa lub do wspólnot ponadnarodowych;
c. sprawy uznane za pilne, które nie maj ą podstaw konstytucyjnych i których czas obowi ązywania przekracza jeden rok, musz ą zostać w ciągu roku po przyj ęciu
przez Sejm przedstawione pod g łosowanie.
2. Narodowi przedstawia si ę pod głosowanie:
a. inicjatywy obywatelskie w sprawie ca łkowitej zmiany Konstytucji RP;
b. inicjatywy obywatelskie w sprawie cz ęściowej zmiany Konstytucji RP w postaci propozycji zapisu konstytucyjnego;
c. weto obywatelskie w sprawie odrzucenia lub zmiany ju ż istniej ącej ustawy.
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