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                                                                 Wniosek 

 

Dotyczy : wydania wyroku nakazującego dokonanie stosownych zmian w kodeksie wyborczym w 

związku naruszeniem postanowień Konstytucji  RP. 

 

Stowarzyszenie Nasz Wspólny Śląski Dom już około roku prowadzi na miarę swoich możliwości 

,intensywne, pozytywistyczne działania na rzecz  naprawy Rzeczpospolitej co potwierdzają 

dokumenty na jego stronie internetowej WWW.nwsd.pl.  

Jednym z tych działań było  opracowanie  pod tytułem  „Naprawić Polskę można i trzeba…” gdzie w 

miarę kompleksowo  przedstawiono postulaty zmian w kodeksie wyborczym. 

Opracowanie to wysłano do wszystkich klubów parlamentarnych, partii politycznych, organizacji 

pozarządowych , mediów  itd.  

Z przykrością stwierdzamy, że generalnie żadna partia polityczna nie ustosunkowała się do 

postulatów tam zawartych. Media nie rozpowszechniły treści opracowania , a nawet przemilczały 

fakt jego istnienia. Chwalebnym wyjątkiem była publikacja w niskonakładowym czasopiśmie 

„Debeściak” piszącym o demokracji bezpośredniej.  

Jest to oczywiste , bo obecna pseudodemokratyczna ordynacja wyborcza preferuje niesprawie- 

dliwy podział mandatów dla partii dużych , będących u władzy. 

Wyborca ma bardzo ograniczoną , iluzoryczną możliwość  zmiany nieudolnych , szkodzących 

Polsce elit władzy.  

Nachalna , wszechobecna, propaganda sukcesu nakreślająca w sposób nieobiektywny dokonania 

minionych 25 lat domniemanej wolności oraz  stan gospodarki , nie wytrzymuje konfrontacji z 

niżej przedstawionymi podstawowymi faktami , obrazującymi stan państwa, a mianowicie : 

1. Aktualnie dług publiczny wynosi jeden bilion 52 miliardy zł , czyli ponad 27 700 zł na każdego    

    obywatela     

2. Odsetki roczne od długu wynoszą 52 miliardy 473 miliny złotych , czyli każdy statystyczny     

obywatel polski ma do spłacenia około 1400 zł/ rok. 

3. Państwowe i prywatne zadłużenie Polaków wynosi  jeden bilion 921 miliardów zł. 

4. Kapitalizacji wszystkich polskich spółek na giełdzie warszawskiej wynosi  około 600 miliardów 

zł. Porównanie powyższych danych czyni obraz stanu gospodarczego Polski w miarę realny . 

5. Emigrantów szacuje się na 2- 3 miliony osób, tyle żołnierzy pracy ubyło Polsce , a przecież 

wiadomo, że podstawowym źródłem bogactwa narodów jest praca . 

6. Polska dostarczyła aż tylu najemników , których jednostkowy koszt  wychowania i 

przygotowania do pracy szacuje się w kraju na około 200 tysięcy zł . Oznacza to bezpłatne 

wyzbycie się kapitału rzędu    400 - 600 miliardów złotych, przy rocznych transferach do kraju od 

emigrantów około 17 - 20 miliardów zł . 

7. W Wielkiej Brytanii przebywa ponad 600 tysięcy Polaków, a w tamtejszych warunkach 

wychowanie i przygotowanie  do pracy obywateli brytyjskich to wydatek rzędu 200 tysięcy funtów. 

8. Na różnych listach nierzetelnych dłużników znajduje się ok. 2,2 mln osób.                                

Usłużne media nagłaśniają, że pozytywnym zjawiskiem natomiast jest fakt, że choć dłużników 

przybywa, tempo ich przyrostu nie zwiększa się. 

9. Propaganda rządowa chwali się wzrostem przeciętnej płacy do około 4 tysięcy złotych brutto , 

perfidnie zapominając dodać, że mediana zarobków czyli wynagrodzenie ,  które  otrzymuje 

przeciętny Polak jest dwa razy mniejsze ! 

10. W ciągu 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej otrzymaliśmy netto ponad 61 miliardów Euro , 

czyli 250 miliardów zł.  

11. Parlament w ciągu ostatnich 25 lat wydał ponad 300 tysięcy stron aktów normatywnych , a do 
tego dochodzi twórczość ministerialna , samorządowa oraz niezliczona ilość pokrętnych umów i 

regulaminów , których obywatel często nie czytając potwierdza i godzi się na uregulowania tam 

http://www.nwsd.pl/
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zawarte.                                                                                                                                   

Nieznajomość prawa nie zwalnia od winy !  Fakt ten bezlitośnie wykorzystują urzędnicy oraz  

firmy.  

12. Uwarunkowania prawne i ekonomiczne  rodzą poczucie zniewolenia , które przekłada się na 

przyrost naturalny. Za 2013 rok uzyskaliśmy najniższy ujemny przyrost naturalny w powojennej 

historii Polski -około 15 tysięcy . Pamiętamy, że  od wojny przybyło kilkanaście milionów Polaków.  

Wiadomo, że nawet zwierzęta w niewoli trudno się rozmnażają. 

13. Rzetelną ocenę transformacji oraz  w miarę obiektywne przedstawienie sytuacji polityczno- 

społecznej  w Polsce , w tym wyprzedaż majątku narodowego za 10-20 procent jego wartości, 

zawierają książki : 

1/  Wielki przekręt . Klęska polskich reformacji.  Autor : Kazimierz Poznański. 

2/  Patologia transformacji . Autor: Witold Kieżun . 

Ramy niniejszego pisma nie pozwalają rozwinąć wielu tematów  co powoduje ,że odesłanie do 

powyższych książek jest niezbędne. 

 

Zagłuszając własne sumienie, powyższe dane liczbowe oraz treść polecanych książek można 

ignorować i nie przyjmować do wiadomości,  zgodnie z zawołaniem „ Polacy nic się nie stało” 

Życie Polaków na kredyt oraz wynikające z tego tytułu nadmiernie wysoki poziom konsumpcji 

skończy się . Horyzont czasowy istotnej obniżki poziomu życia  jest trudny do określenia ze 

względu na różnorodne uwarunkowania , w tym zewnętrzne . Nieuchronność tego jest jednak 

oczywista. 

Trzeba się również zastanowić się nad stanem Polski określonym przez elitę władzy sprawującą 

aktualnie rządy. 

Szczere , bo prywatne wypowiedzi ludzi trzymających władzę ,w gronie przyjaciół są fachowe i 

uznać należy je za wiarygodne. Katastrofalna sytuacja państwa polskiego jest świetle ich 

wypowiedzi oczywista.Dobitnym potwierdzeniem jest wygłoszony w aferze podsłuchowej pogląd , 

że państwo polskie istnieje teoretycznie. 

Zasadniczą przyczyną tego stanu rzeczy są elity sprawujące władzę , które są niekompetentne i 

muszą zostać wymienione. 

Niestety obowiązujący kodeks wyborczy daje znikome szanse wyborcy na zgodny w własnym 

sumieniem i wiedzą , wybór swoich przedstawicieli do organów władzy zarówno szczebla 

centralnego jak i regionalnego. 

Społeczeństwo negatywnie ustosunkowane do obecnej  władzy , centralistycznych partii 

politycznych oraz niedemokratycznej ordynacji wyborczej, stosując bierny opór i  wyrażając swoje 

niezadowolenie nie korzysta z urn wyborczych.  

Klęską polskich partii politycznych zakończyły się wybory do Euro parlamentu 2014 r. 

Do urn wyborczych nie poszło aż 23 miliony 567 tysięcy uprawnionych obywateli wobec zaledwie  

7 milionów 69 tysięcy oddanych głosów ważnych.  Z głosów ważnych należałoby  odliczyć  898 

tysięcy głosów oddanych na kandydatów  Komitetów Wyborczych, których ordynacja wyborcza 

wykluczyła w rozdawnictwie mandatów. Siedem mandatów w przysługujących z wyliczeń 

proporcjonalnych powinny otrzymać Komitety Wyborcze , które otrzymały poniżej 5 procent 

głosów w skali kraju. 

Zgodnie z ordynacją wyborczą mandaty te otrzymały dodatkowo  PO  3, PiS  3, PSL  1. 

Z powyższych liczb wynika, że zgodnie z wolą zaledwie 6 milionów 172 tysięcy wyborców  , w 

Polsce wybrano w 2014 r. euro parlamentarzystów.  Stanowią oni  20,1 procent uprawnionych do 

głosowania, czyli zaledwie co piąty Polak jest za tym , aby w Euro parlamencie było 51 posłów , 

których obwieściła  Państwowa Komisja Wyborcza.  

Określenie , że to są przedstawiciele Narodu budzi zasadnicze wątpliwości.   

Postulat budowania  społeczeństwa obywatelskiego tak chętnie głoszony wszem i wobec  okazał 

się gołosłownym hasłem.  

Pięknie brzmiące obietnice wyborcze wyśmiewane są już przez ogół społeczeństwa. 

Doprowadzono do totalnego braku zaufania do organów państwowych i władzy jako takiej.  

Naród świadom jest słabości państwa , którego dobitnym wyrazem są informacje zamieszczone 

powyżej. 
Życie na kredyt oraz dzięki dotacjom  z Unii Europejskiej umożliwiają  obecny poziom życia. 

Zagrożenie ubóstwem dotyka coraz szersze kręgi społeczeństwa przy jednoczesnym wzroście 
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zamożności kilkuprocentowej warstwy  bogaczy . 

To głównie ludzie o wysokich dochodach  , urzędnicy oraz ludzie korzystający z ich przychylności 

oraz od nich uzależnieni poszli do wyborów. To dzięki nim partie bogate i rządzące  PO oraz PiS są 

wyraźnie dominujące o czym świadczy procent oddanych ważnych głosów wynoszący odpowiednio 

32,13 % oraz 31,78 %.  

Poparcie dla partii PO i PiS, ogółu uprawnionych wyborców jest jednak znikome i wynosi zaledwie 

około 7,4 oraz 7,3  procent. 

Kilkuprocentową grupę wyborców biorących udział w wyborach ,zdecydowanie niezadowolonych z 

istniejącego stanu życia politycznego i społecznego pozyskał Kongres Nowej Prawicy . Ludzie ci 

omamieni obietnicą rozprawienia się ze złodziejstwem,  bandytyzmem  gospodarczym itd. itp.  

doprowadzili do uzyskania mandatów przez euro sceptyków i ludzi przeciwnych obecnej władzy . 

Wśród tych wyborców byli głównie ludzie młodzi , nie pamiętający ,że nawet Prezydent RP 

obiecujący  puszczenie kombinatorów oraz  oszustów w skarpetkach okazał się zbyt słaby wraz z 

całym aparatem władzy i zapleczem związkowym. Nie spełniwszy wielu obiecanek L. Wałęsa dostał 

w kolejnych wyborach prezydenckich zaledwie jeden procent głosów . Naród pozbawił go władzy i 

puścił w niebyt polityczny, ale media nie uwzględniają tego faktu, często publikując jego aktualne 

wypowiedzi. 

Możliwości pozbycia się obecnych skompromitowanych elit władzy poprzez wybory są znikome.  

Obowiązująca ordynacja wyborcza powoduje, że obecny ustrój został tak skonstruowany, że 

niezadowolenie obywateli nie  ma łatwego i prostego przełożenia na układ polityczny , a tym 

samym na ludzi sprawujących władzę. 

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014 i rozdział mandatów przedstawia się 

następująco : 

5 partii / PO, PiS, SLD/UP, KNP JKM , PSL / uzyskując zaledwie około 6 mln 172 tys. ważnych 

głosów , otrzymało wszystkie to jest 51 mandaty, 

Pozostałych 7 komitetów wyborczych uzyskując łącznie około 898 tysięcy głosów nie otrzymało ani 

jednego mandatu. Głosy ważne od 12,71 procent wyborców zostały pominięte w rozdawnictwie 

mandatów. 

W wyborach proporcjonalnych 4 spośród 7 komitetów uzyskałyby łącznie siedem mandatów, a ich 

podział byłby następujący : KW Solidarna Polska 2 mandaty, KW Europa Plus Twój Ruch 2 

mandaty, KW Polska Razem 2 mandaty, KWW Ruch Narodowy 1 mandat.  

Obywatel został zniewolony obecnie obowiązującym kodeksem wyborczym , jakże odmiennym od 

tego w oparciu o który przeprowadzono w październiku 1991 roku , pierwsze i jedyne po wojnie w 

miarę demokratyczne wybory.  

Ale już wtedy wystąpiło zjawisko nadmiernej liczby głosów uznanych na nieważne - 5.6 procent. W 

ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego głosy nieważne stanowiły 3,1 procent ogólnej 

liczby głosów i to w sytuacji gdy do urn poszli najbardziej obowiązkowi i świadomi procedury 

głosowania wyborcy.  

Celowość i konieczność zmiany kodeksu wyborczego jest oczywista dla wszystkich mądrych i 

patriotycznych obywateli polskich . 

W świetle powyższych wywodów, brak wśród parlamentarzystów oraz w partiach politycznych woli 

zmian kodeksu wyborczego jest oczywisty. Ewentualne zmiany w nim,w myśl postulowanych 

propozycji są sprzeczne z ich egoistycznymi interesami.  

Obecnie w Polsce jedyną realną siła sprawczą dokonania  pozytywnych zmian w kodeksie 

wyborczym  są  Sędziowie Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego. 

Procedura w tym zakresie mogłaby być podobna do tej , jaka towarzyszyła zmianie ustawy o 

rodzinnych ogrodach działkowych, czyli wniosek Sędziego lub Sędziów Sądu Najwyższego o 

uznaniu niektórych zapisów kodeksu wyborczego jako niezgodnych z postanowieniami Konstytucji 

RP, a następnie stosowne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego nakazujące dokonanie 

stosownych zmian. 

Według naszych przekonań aktualny kodeks wyborczy nie spełnia lub nie sprzyja realizacji między 

innymi następujących postanowień Konstytucji RP : 

Art.4 . 1. Władza zwierzchnia w Rzeczpospolitej Polskiej należy do Narodu. 

Art.15 . 1. Ustrój terytorialny Rzeczpospolitej Polskiej zapewnia decentralizację władzy publicznej. 
Art. 32. 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez 

władze publiczne . 



 
Paweł Helis,  - Prezes; tel. 515 192 278; Rudolf Kołodziejczyk, - Sekretarz; tel. 602 393 299     

KRS: 0000422603;  REGON 242982168, Bank PKO BP 15102024720000670204143624 

Art. 96. 2. Wybory do Sejmu są powszechne , równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz 

odbywają się w głosowaniu tajnym. 

Wyrażone przekonanie zostało uzasadnione w niniejszym piśmie oraz w dołączonym jako załącznik 

opracowaniu „ Naprawić Polskę można i trzeba …” 

W aktualnej sytuacji Polski podobnej do tej, jaka występowała przed rozbiorami w aspekcie braku 

dostatecznej ilości mądrych i patriotycznych elit znajdujących się u władzy, tylko zmiana ordynacji 

wyborczej jest w stanie wyłonić nowych, kompetentnych przedstawicieli narodu oraz powołać ich  

do rządzenia krajem. 

Mamy nadzieję, że Trybunał Konstytucyjny wyda orzeczenie w sprawie zgodności przepisów 

kodeksu wyborczego z Konstytucją RP,  nakazujące dokonanie proponowanych i uzasadnionych 

zmian w tym kodeksie,  służących pomyślności Narodu. 

Jest wiele sił zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych zainteresowanych słabością Polski poprzez 

utrzymywanie postanowień kodeksu wyborczego, uniemożliwiających wybór najlepszych 

przedstawicieli Narodu.  

Zakładamy, że Szanowni Sędziowie staną po stronie patriotów pragnących pomyślności Polski i 

doprowadzą do pozytywnego załatwienia niniejszego wniosku. 

 

Stowarzyszenie  

Nasz Wspólny Śląski Dom 

Prezes Zarządu Główenego 

Paweł Helis 

 

Rybnik, dnia  3 lipca 2014 r.  

 

 

 

 

 


