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w sprawie przyjęcia Statutu Partii Polskiej
W art. 1 ust. 4 Statutu Partii Polskiej proponuje się następujące nowe zapisy, by w celach Partii Polskiej przyjąć normy:
1) dążenie do ustanowienia w Rzeczypospolitej Polskiej ustroju, w którym wszyscy uprawnieni
obywatele posiadający czynne oraz bierne prawo wyborcze będą posiadać stałą możliwość,
brania udziału w procesie stanowienia prawa, o którym mowa w Art. 4 Konstytucji RP,
2) stworzenie nowego modelu Konstytucji, opartej na zasadach zawartych w oddolnym systemie ustrojowym, w którym ostateczną decyzję co do kształtu i zasad funkcjonowania państwa decyduje Suweren poprzez:
a) instytucję ogólnokrajowego referendum obligatoryjnego, którego wynik jest ostatecznie
wiążącym dla przedstawicieli władzy ustawodawczej w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, w sprawach wyrażania zgody na ratyfikację umów międzynarodowych,
w sprawie przyjęcia ustawy zmieniającej Konstytucję Rzeczpospolitej Polski.
b) instytucję lokalnych referendów obligatoryjnych w samorządowych strukturach Państwa
w sprawach o szczególnym znaczeniu na dla danego samorządu,
c) wprowadzenie instytucji veta obywatelskiego pozwalającego Suwerenowi zablokować
przyjmowane przez Sejm przepisy przed wejściem w życie jeśli przepisy te zostaną uznane za niezgodne z interesem Państwa; veto obywatelskie winno być z poparciem min.
400 tys. obywateli – jako obligatoryjne lub odrzucane przez Sejm bezwzględną większością ustawowego składu Sejmu a złożone z poparciem 40 tys. obywateli,
d) wprowadzenie instytucji obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, popieranej przez 40
tys. obywateli, która w wyniku referendum jest wiążąca dla władzy ustawodawczej.
e) Wprowadzenie elektronicznego systemu głosowania (e-voting).
3) wprowadzenie wyborczej ordynacji preferencyjnej, szeregującej kandydatów w kolejności od
najbardziej do najmniej preferowanego w okręgach jednomandatowych,
4) likwidacja immunitetu parlamentarnego,
5) likwidacja finansowania partii politycznych z budżetu państwa na rzecz finansowania ich z
dobrowolnego odliczania od podatku dochodowego,
6) wprowadzenie przedstawicielskiego mandatu imperatywnego
7) wprowadzenie instytucji odwoławczej przedstawicieli w organach ustawodawczych w trakcie
trwania ich kadencji,
8) likwidacja Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Stanu przekazując ich zadania Sądowi
Najwyższemu.
9) wprowadzenie bezwzględnego zakazu łączenia stanowisk we władzach ustawodawczych i
wykonawczych
Kongresmen
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