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Według rozdzielnika 

 

 

Wybory Prezydenta RP 2020 – problemy pod rozwagę. 

Żyjąc po to aby dać świadectwo prawdzie, zatroskani o pomyślność wszystkich 
rodaków, świadomi konsekwencji grzechu zaniechania; podnosimy problemy, 
które w trakcie kampanii wyborczej były przemilczane, przedstawiane w sposób 
dla wielu niezrozumiały, a istotne dla pomyślności wyborców 

W szczególności dotyczy to spraw wyszczególnionych poniżej: 

1. Druga tura to głosowanie w gruncie rzeczy na reprezentantów tej samej opcji 
społecznej, to jest kasty ludzi bogatych, która doprowadziła do silnego rozwarstwienia 
społeczeństwa polskiego. W 2019 r. dochody przekraczające milion złotych za rok 
osiągnęło blisko 35 tysięcy Polaków ,wzrost nastąpił głównie na wschodzie kraju,  
a najwyższy wzrost o około 17 procent zanotowano na Podkarpaciu. Na tym 
uboższym terenie wszelkie „+” odbierane są silniej niż gdzie indziej. Nieprzeciętna 
poprawa bytu określiła świadomość i była doskonałą kiełbasą wyborczą .Niewątpliwie 
wpłynęło to na wybór obecnego Prezydenta RP. Z drugiej strony miliony rodaków żyje 
ze zdecydowanie niższych dochodów o czym świadczy fakt, ze około dwie trzecie 
zarabia poniżej średniej krajowej. 
 

2. Rosnąca grupa milionerów oraz „wypracowywanie” aż 17,2 procent produktu 
krajowego brutto przez stolicę to między innymi wynik przepisów uchwalanych pod 
przewodnią siłą PiS lub PO oraz wspierających ich w Sejmie partii . Przepisów 
zniewalających w istocie swojej Obywateli wydano na szczeblu centralnym od czasu 
pożegnania się z PRL – kilkaset tysięcy stron, a do tego dochodzą akty normatywne 
samorządów szczebla wojewódzkiego i miejskiego /gminnego/ oraz niezliczone 
regulaminy związane z zakupem usług. Przeczytanie ze zrozumieniem takiej ilości 
przepisów jest niemożliwością, a obowiązuje przecież zasada, że nieznajomość 
przepisów nie zwalnia z winy. Oznaczać to może, że nie ma Obywatela, który nie 
narusza prawa , jest tylko brak lub źle prowadzone przeciwko niemu dochodzenie. 
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3. Demokratyczne wybory sejmowe w Polsce odbywały się jedynie raz, przy ordynacji 
wyborczej, która umożliwiła dojście do władzy nowym siłom politycznym. Nowe elity 
/partie/ w Sejmie skorzystały z okazji i niezwłocznie zmieniły tą ordynację na swoją 
korzyść, utrudniając zasadniczo możliwość ich wyrugowania przez wyborców. Sprzyja 
temu wprowadzona metoda d”Hondta przy rozdziale mandatów /preferuje ona  
w sposób nieproporcjonalny partie z najwyższym poparciem kosztem mniejszych 
komitetów wyborczych – czyli wbrew Konstytucji PR/ . Podniesienie progu wyborczego 
na 5 procent to eliminacja w praktyce społeczeństwa obywatelskiego bo 
wypromowanie nowej partii /komitetu/ wyborczego/ to ogromny wydatek finansowy. 

To właśnie ustalenia ordynacji wyborczej spowodowały, że PiS z Koalicjantami dostał 
dodatkowo 35 mandatów i mając dzięki temu większość sejmową może rządzić 
samodzielnie . Przypominamy , że aktualny kodeks wyborczy nie spełnia, a także 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. Art.96.2. Wybory do Sejmu są powszechne, 
równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym. 

Zdumiewa fakt, że nikt z kandydatów na Prezydenta RP nie podniósł tej sprawy  
w sposób zdecydowany. 

W świetle powyższych informacji mitem jest głoszenie, że władzę w Polsce sprawuje 
się z woli narodu w wyniku demokratycznych wyborów. 

4. Wybory szumnie okrzyczano „świętem demokracji” w sytuacji gdy rola wyborcy kończy 
się w momencie oddania głosu. Nie posiada on możliwości wyegzekwowania 
programu wyborczego, a nawet dostępu do informacji o które prosi. 

Przykładem jest skierowanie przez nas prośby z dnia 10 czerwca 2019 do 
europarlamentarzystów różnych opcji politycznych /Jan Olbrycht PO, Izabella Kloc 
PiS/ z województwa śląskiego z prośbą przekazanie informacji o wysokości dotacji  
z Unii Europejskiej dla tego województwa. Solidarnie milczą do dnia dzisiejszego. 
Pomimo monitu z dnia 10 grudnia 2019 roku. W świetle tej sytuacji ich frazesy 
wyborcze w trosce o dobro wyborców budzą niesmak i uśmiech politowania. 

5. Wychwalania działań na rzecz odstąpienia od dostaw najdroższego gazu w Europie 
od Rosji i zastąpienia go zdecydowanie tańszym gazem z USA i z nowego rurociągu 
bałtyckiego z pól gazowych Morza Północnego – bez podania jak to wpłynie na 
obniżkę cen paliwa gazowego od 1 stycznia 2023 roku dla gospodarstw domowych. 
Jest to szczególnie ważne dla milionów Polaków tkwiących w ubóstwie 
energetycznym, czyli wydających więcej niż 10 procent dochodów na ogrzewanie 
mieszkania. Część z nich faktycznie zmuszono do przejścia na opalanie gazem 
domów, które jest istotnie droższe od spalania paliw kopalnych.  
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Wiąże się to z ochroną powietrza i wyjaśnia częściowo żenująco niski stopień 
realizacji /zaledwie kilka procent/ „Programu czyste powietrze”, finansowanego 
generalnie przez osoby likwidujące kotły na paliwo stałe. 
 

6. Nadmiernie dużych kosztów utrzymywania państwa, między innymi za sprawą wzrostu 
/od czasów PRL/ o kilkaset tysięcy osób – bezproduktywnych urzędników niezbędnych 
do realizacji wymyślonych ustaw i rozporządzeń szczebla centralnego Pomimo tej 
armii urzędniczej , Obywatel często nie otrzymuje informacji o które prosi . Brak 
proporcjonalności praw i obowiązków na linii Urzędy – obywatel, na przykład 
urzędowe żądanie usunięcia braku w dokumentach w terminie 7 dni pod groźbą 
zastosowania określonych sankcji. Nie mogąc się doczekać od europosłów 
odpowiedzi na prośbą dotyczącą transferów finansowych z Unii Europejskiej dla 
województwa śląskiego skierowano dnia 10 grudnia 2019 analogiczna prośbę do 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, brak odpowiedzi potwierdza 
ignorowanie obywateli . 

 

7. Zwycięstwo w wyborach zależy od wielu czynników, przy czym dominująca rola 
przypada: środkom finansowym przeznaczonym na kampanię wyborczą / ujawnionych 
formalnie lub nie np. presja przełożonych na rzecz określonych działań podległych 
pracowników/, zakres opanowanych środków społecznego przekazu w tym zwłaszcza 
telewizji, zaangażowanie aktywu partyjnego i zdecydowanych sympatyków 
wspierających dany komitet wyborczy, atrakcyjność i sposób przekazania obietnic 
wyborczych – programu wyborczego, wsparcie związków zawodowych, Kościoła; 
fundacji i stowarzyszeń wspieranych finansowo przez stosowne władze.– wiadomo, że 
w tych wyborach przewaga korzystnych uwarunkowań była zdecydowanie po stronie 
A. Dudy. 

 

8. W kontekście powyższych stwierdzeń, niezmiennie i w pełni podtrzymujemy treść 
naszych dokumentów zawartych w opracowaniu „Naprawić Polskę - Śląsk …. można  
i trzeba! Programy Naprawcze. Wybór dokumentów Stowarzyszeń: Nasz Wspólny 
Śląski Dom, Sprawiedliwość i Prawda stanowiących cały Rozdział I. Konieczność 
naprawy Rzeczpospolitej” - do zapoznania i pobrania portal internetowy www.nwsd.pl. 

 

9. Nasze postulaty dotyczące zmiany ordynacji wyborczej od kilku lat znane są elitom 
władzy: kierownictwom partii mających reprezentacje w Sejmie i Senacie, klubom 
parlamentarnym, sędziom Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego, 
hierarchom Kościoła, mediom itd. - bez należytego odzewu w imię zachowania swoich 
partykularnych interesów. 

 

10. Elity rządzące niezależnie z jakiej partii pochodzą, służą wielkiemu kapitałowi o czym 
świadczy wspomniany powyżej stały trend rozwarstwiania się zamożności /biedy/ 
społeczeństwa polskiego oraz brak w kampanii wyborczej zapowiedzi działań na rzecz 
nieuzasadnionego, nadmiernego bogacenia się oligarchów. 

 

 

 

 

about:blank


 
Adam Pustelnik,  - Prezes tel. 574 890 320; Rudolf Kołodziejczyk, - Sekretarz; tel. 602 393 299     

KRS: 0000422603;  REGON 242982168, Bank PKO BP 15102024720000670204143624 

11. Rosnąca inflacja dokucza coraz większej ilości rodaków, a dynamika wzrostu tego 
zjawiska wydaje się wysoce prawdopodobna. Odczuwalność dobrodziejstw płynących 
z rozdawnictwa wszelakich „+” plusów niepowiązanych z wykonywaniem pracy, będzie 
słabnąć przy wyższej w stosunku do lat minionych inflacji . Rozdawnictwo będzie dalej 
opierać się na pogłębianiu długu publicznego oraz przychodach z podnoszonych 
podatków lub wymyślanych nowych. 

 

12. Obecny dług publiczny według licznika Forum Obywatelskiego Rozwoju w wysokości 
około 1 biliona 201 miliardów określa dług statystycznego Polaka na około 31600 
złotych. Jeśli przeliczymy to na dolary po nieco zawyżonym kursie 4,0 złote/ dolar to 
wychodzi około 300 miliardów dolarów. Pamiętamy, że pierwotny „dług Gierka” wynosił 
18 miliardów dolarów i poprzez odsetki rósł doprowadzając do kryzysu. Słabym 
pocieszeniem jest fakt, że niecałe 25 procent twego długu jest w walutach obcych. 
Można prowadzić kreatywną księgowość i dzięki Bankowi Gospodarstwa Krajowego 
oraz Polski Fundusz Rozwoju zadłużać się jeszcze bardziej, ale za kilka, maksimum 
kilkanaście lat może nastąpić wymuszone żądanie spłaty zadłużenie , przy rosnących 
odsetkach obsługi. Będzie to zadanie dla Polski niewykonalne. Wniosek płynący ze 
stanu długu publicznego jest oczywisty – Polacy konsumują nadmiernie  na kredyt,  
a nie w wyniku dobrego gospodarowania. Jak ogromny jest nasz dług publiczny jest 
porównanie go z rocznymi wydatkami na obronność rzędu 50 miliardów złotych.  
 
Teoretycznie zaprzestając wydatków na obronność przez 24 lata / 1201 miliardów zł: 
50 miliardów zł /zlikwidujemy dług publiczny. Wmówienie wyborców, że w innych 
krajach jest jeszcze gorzej nie rozwiązuje problemu. Zakładanie braku działania praw 
ekonomicznych w tym zakresie w Polsce jest równoznaczne z akceptacją tego co 
głosili marksiści odnośnie działania ich w gospodarce socjalistycznej. Czym to się 
skończyło uczy nas historia ekonomii. 
 

13. Pokojowe przejęcie władzy przez nowe elity zdolne do wykreowania wzrostu potęgi  
i suwerenności Polski, może się odbyć tylko poprzez zmianę ordynacji wyborczej 
zgodnie z naszymi postulatami, w tym: obniżkę progu wyborczego do 3%, rzeczywistą 
proporcjonalność wyborów - odstąpienie od metody rozdziału mandatów według 
metody d^Hondta, odmienne finansowanie partii, stowarzyszeń … poprzez gratyfikację 
finansową za każdy oddany głos na dany komitet wyborczy; wybór wojewody; 
wykluczenie z finansowania partii /komitetu wyborczego/, który przejmie władze 
centralną /rząd/ i w województwie /zarząd województwa/.  
 
Nowy postulat o wykluczeniu od nadmiernych profitów popleczników partii będących  
u władzy jest wynikiem zaobserwowanego wzrostu nepotyzmu i jawnego obsadzania 
przez cały okres po transformacji ustrojowej - niezależnie z jakiej opcji z jakiej 
pochodzi władza - rażąco wysoko płatnych stanowisk przez „swoich”. Wynagrodzenia 
ludzie z nomenklatury w czasach PRL to śmiesznie niskie kwoty finansowe  
w stosunku do obecnych wynagrodzeń wierchuszki spółek skarbu państwa. 
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14. Opłakany stan opieki zdrowotnej to nakładający się splot działań minionych lat. Nic 
konkretnego na większą skalę nie czyni się nadal. Leczenie rozpoczyna zazwyczaj 
lekarz, a tych jest jak na lekarstwo za sprawą decyzji w zakresie ich kształcenia na 
przestrzeni dziesięcioleci. Było to działanie celowe lub brak umiejętności 
przewidywania władzy pozostawiamy ocenie czytelników … Niedostępność i czas 
oczekiwania na usługi medyczne pozwala dywagować na temat „ukrytej eutanazji”. 

 

15. Ważnych spraw jest więcej niż zasygnalizowanych powyżej. Wyborcy byli zalewani 
obfitością obietnic wyborczych, a nie programami wyborczymi. Każdy program, musi 
odpowiadać co najmniej na pytania: co ma realizowane, kto to wykonywać będzie, ile 
to ma kosztować i z czego to będzie finansowane, gdzie będzie to realizowane, kiedy 
termin zakończenia przedsięwzięcia, kto jest odpowiedzialny za wykonanie całościowe 
i cząstkowe. 

 

16. Wyniki głosowań i pandemia korona-wirusa stworzyły nowe uwarunkowanie  
w zakresie zarządzania państwem, polegające między innymi na tym, że: 

 

a) wybrany Prezydent otrzymał głosy wyborców jako osoba, co pozwoli mu podkreślać 
ten fakt we wszystkich sferach swojej działalności . Głosów tych było zdecydowanie 
więcej niż uzyskały poszczególne komitety wyborcze / partie/ w ostatnich wyborach 
zarówno parlamentarnych jak i samorządowych. Rola Prezydenta RP będzie za 
pewnie większa niż dotychczas, przy minimalizacji dyktatu politycznego zaplecza – 
oznacza to większe możliwości samodzielnego działania. 
 

b) zwiększyła się liczba wyborców krytycznie nastawionych do wszelkich form 
partyjniactwa co musi budzić zaniepokojenia zarówno „prawicy” jak i „lewicy'. 
 

c) jeszcze większa będzie siła wpływu Unii Europejskiej na Polskę w myśl zasady – 
bogaty może żądać, biedny tylko prosić; bo ręka która daje jest ważniejsza od tej która 
bierze. Zmniejszenie dotacji dla Polski to zapowiedź zasadniczych trudności 
gospodarczych i obniżenie poziomu jakości życia mieszkańców. 

 

d) Profity z popierania władzy w warunkach recesji lub nawet kryzysu, spowodują dalszy 
wzrost siły oddziaływania „dobrej zmiany' zarówno na przedsiębiorców jak  
i pracobiorców. Opozycja zmuszona będzie w trybie pilnym do zwarcia szeregów  
i stworzenia nowej partii lub trwałej koalicji. 

 

e) wygórowane oczekiwania wyborców, jako wynik obietnic w czasie kampanii wyborczej, 
będą poddane konfrontacji ze zmniejszonymi możliwościami ich zaspokojenia przez 
państwo. Wzrost niezadowolenia społeczeństwa wydaje się rzeczą wysoce 
prawdopodobną, a jego formy wyrażenia trudne do przewidzenia. 
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f) W najbliższych latach w miarę dobrze funkcjonujące państwo wymagać będzie 
odstąpienia od partykularnych interesów „partyjniactwa” na rzecz racji państwowych. 

17. Podnosząc naszym zdaniem istotne problemy, chcemy służyć ogółowi społeczeństwa, 
a nie wybranym grupom wyborców. Robimy to nie będąc przez wszystkie lata na 
usługach nikogo - bez jakiegokolwiek sponsorowania , dotacji itp. Przekonani, że 
piszemy sprawiedliwie i zgodnie z prawdą prosimy o wsparcie realizacji naszych 
poglądów oraz rozpowszechnienie treści niniejszego opracowania. 

  

Stowarzyszenie 
Nasz Wspólny Śląski Dom 
/ - / Wiceprezes – P. Helis /-/ Sekretarz - R. Kołodziejczyk 

  
 
Stowarzyszenie 
Sprawiedliwość i Prawda 
 
/ - / Prezes - A. Motyka / - / Sekretarz - A. Oleksiński 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rybnik, dnia 22 lipca 2020 r. 
 


