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Przewodniczący Klubu

List otwarty.
Dotyczy : spraw istotnych dla funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego i
pomyślności Ojczyzny.
W związku ze zgłoszonym zamiarem utworzenia partii politycznej za sprawą
spodziewanych zmian w ordynacji wyborczej , podnosimy co następuje :
1. Zakładać partię należy niezwłocznie , aby zdążyć przed wyborami
samorządowymi. Z autopsji wiemy , że sprawy rejestracji stowarzyszeń w
Krajowym Rejestrze Sądowym trwają blisko rok . Powody tego stanu rzeczy są
złożone , ustawa o stowarzyszeniach jest dla obywateli zbyt trudna do realizacji z
powodu swoich wymogów formalnych . Z kolei sądy maja zbyt rygorystyczne
wymagania oraz potrzebują miesięcy na ustosunkowanie się do wniosku
rejestracyjnego i jego późniejszych poprawek wynikłych z jego żądań zmian we
wniosku. Z zakładaniem partii mogą być podobne problemy .
2. Problem pozornie demokratycznej ordynacji wyborczej, niezgodnej z
postanowieniami Art. 96 ustęp 2 Konstytucji RP w zakresie bezpośrednich i
proporcjonalnych wyborów jest Panu jak i wielu prominentnym działaczom
partyjnym znany od wielu miesięcy.
Przypominamy, że zarówno Pan jak i generalnie wszyscy przywódcy znaczących partii
odebrali / otrzymali/ nasze opracowanie „Naprawić Polskę można i trzeba … 3. Kolejne
opracowanie w tym zakresie , w formie listu otwartego z dnia 20 września 2017 r.
zatytułowanego 'Naprawić Rzeczpospolitą ' otrzymał Prezydent, Sejm , Pan, wszystkie
:kluby parlamentarne , ważniejsze partie polityczne , media i wiele innych adresatów.
Powyższe ,nasze opracowania znajdują się na stronie internetowej www.nwsd.pl
Generalnie , tradycyjnie jak od wielu lat bez odzewu. Naruszenie Konstytucji RP jest
oczywiste , a milczenie władzy zarówno ustawodawczej jak i sądowniczej jest solidarne.
Napawa nas to dużą obawą o los demokracji i pomyślność Ojczyzny.
Utwierdza nas to również w przekonaniu , że pycha władzy oraz lekceważenie Obywateli
trwa nadal w Polsce i jest to tradycja zakorzeniona od wieków.
A wszystko ma swój początek w złej ordynacji wyborczej , powodującej, że wybór
suwerena sprowadza się do wybory wbrew własnym przekonaniom - mniejszego
zła.Alternatywą jest nie chodzenia do wyborów, z czego korzysta około połowy
wyborców. Problem ułomnej ordynacji wyborczej został udokumentowany w wyżej
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wymienionym liście otwartym, a z argumentami tam zawartymi w sposób rzeczowy
dyskutować się nie da - bez narażania się na zarzut niegodziwości .
Nie można wykluczyć , że połączona totalna opozycja doprowadzi do dwu partyjności .
Spowoduje to jeszcze większą możliwość oddziaływania z zewnątrz na sprawy krajowe
oraz dalsze , postępujące wyobcowanie społeczeństwa z powodu braku możliwości
wpływu na wybór preferowanych kandydatów, a tym samym pośrednio na decyzje władz.
4. Z zażenowaniem przyjęliśmy inicjatywe sejmową Kukiz '15 podniesienia kwoty wolnej
od podatku do wysokości około 30 tysięcy złotych co z góry skazane było na pewne
niepowodzenie. Wystarczyło poprzeć prezydencki projekt ustawy w tym zakresie , który
zalega w Sejmie , a uregulowania dotyczące kwoty wolnej od podatku , byłyby
sprawiedliwsze od aktualnie przyjętych przez Sejm. Przypominamy, że Prezydencki
projekt ustawy - o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ; z dnia 29
listopada 2015 roku uznano za mało wartościowy i nie rozpatrzono ! Druk sejmowy nr 51
czekając na rozpatrzenie jest dobitnym lekceważeniem Prezydenta - pierwszego
Obywatela RP i reprezentanta wszystkich Polaków. Ten stan rzeczy wskazuje pośrednio
czym jest tak zwany szary człowiek w Polsce, kiedy nie szanuje się w sposób należyty
Prezydenta RP.
5. Kilkaset tysięcy stron liczące ustawodawstwo parlamentarne / sejmowe /
wygenerowane przez ostatnie ćwierć wieku , nie jest nakierowane na lepszą jakość życia
ogółu obywateli lecz stanowi misternie uplecioną sieć zniewalającą społeczeństwo. O ile
w PRL jak głosi dowcip, usłużny prokurator Władzio zwracał się do sekretarza Stasia –
daj mi człowieka ,a ja na niego znajdę paragraf ; to obecnie wobec mnóstwa tych
paragrafów nie trzeba ich szukać , bo prawdopodobnie nie ma Obywatela , który by nie
naruszył przepisów.
Oznacza to , że władza może pognębić każdego poddanego – według swojego uznania.
6. Podzielamy pogląd, że dotychczasowe finansowanie partii politycznych z budżetu
jest nie słuszne. Preferujemy rozwiązanie polegające na możliwości
przekazywanie określonej kwoty / np. 1.5 zł za głos wyborcy / na rzecz komitetu
wyborczego , przy obniżeniu prawa do tej kwoty już od 1 procent uzyskanych
głosów. Dotyczyłoby to zarówno wyborów parlamentarnych jak i samorządowych
na szczeblu województwa oraz miast / gmin.
Kapitał rządzi na różne sposoby , a wielkość bogactwa jest miarą łajdactwa.
Proponowane rozwiązanie służyć będzie budowaniu demokratycznego państwa
obywatelskiego .
7. Finansowanie wszystkich stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze
Sądowym poprzez przekazanie 1 procenta podatków powinno być możliwe z
mocy prawa . Ograniczenie tego tylko do organizacji pożytku publicznego jest
małostkowe i preferuje organizacje bogatsze , komercyjne z zapleczem prawnym.
Działanie naszych stowarzyszeń i innych podobnych opartych wyłącznie na pracy
społecznej bez jakiegokolwiek wsparcia finansowego z zewnątrz - nie jest
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pożyteczne z punktu widzenia społeczeństwa i ustawodawcy ?!. Beneficjentami
wszelakich grantów, dotacji - jest duża, niezliczona ilość organizacji , w domyśle z
układów i usłużnych na rzecz darczyńców. Rozmiary tego procederu należy
znacząco ograniczyć , wypracowując nie uznaniowe zasady ich przyznawania .l
8. Poseł nie może być ważniejszy i niezależny od tych , którzy go posyłają do Sejmu,
to jest wyborców . Służyć pod rygorami partii , która pomogła mu zostać
parlamentarzystom , a nie wyborcom jest nie demokratycznie . Partiokracja musi
zostać radykalnie osłabiona na rzecz wzrostu możliwości oddziaływania obywateli
na władze , w tym poprzez referenda.
9. Adresatem głównym naszego listu otwartego jest Klub Kukiz '15 , bo wszystkie
pozostałe partie w stworzonej przez siebie partiokracji czują się wyśmienicie , ze
szkodą dla społeczeństwa. Ironia losu sprawiła , że niektóre z nich w swoim braku
znajomości realiów wyborczych i preferencji społeczeństwa , znalazły się poza
parlamentem , a ich powrót jest wysoce wątpliwy – SLD , Twój Ruch itd.
Inne uzyskując zdecydowanie mniejsze od swoich oczekiwań poparcie wyborców
straciły profity wynikające z podziału mandatów w Sejmie w oparciu o ułomną
protezę pseudo demokratycznych wyborów , w postaci skomplikowanych wyliczeń
opartych na metodzie d'Hondta. Brak wyborów proporcjonalnych zgodnych z
Konstytucją RP przełożył się na oddanie pełni władzy „dobrej zmianie' . Ordynację
wyborczą należy uczynić zgodną z Konstytucją RP i naszymi postulatami , bo w
przyszłych wyborach pełnię władzy może przejąć „zła zmiana” , Jej działania mogą
być katastrofalne dla Polski. Mądrość ludowa głosi : „ głupi rozpacza ,mądry stara
się zaradzić „. Wierzymy w nie płatnych patriotów i mądrość Polaków , którzy
zaangażują się na rzecz realizacji niniejszych postulatów oraz likwidacji wszelkiej
patologii.
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Do wiadomości z prośbą o wsparcie proponowanych wniosków
według rozdzielnika
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