
Projekt nowego prawa wyborczego.

Suwerenni przedstawiciele Narodu Polskiego działający w żywotnym interesie Swojej Ojczyzny – Pol-
ski w imieniu i dla Narodu Polskiego wyłącznego decydenta w sprawach Własnej Ojczyzny jednocze-
śnie zwierzchnika wszystkich służb i wszelkiej władzy także tej ustawodawczej, wykonawczej i sądow-
niczej na Zgromadzeniu Przedstawicieli Narodu Polskiego  –  ustanowili i doręczają swoim rodakom:

Dekret Władzy Zwierzchniej w Rzeczpospolitej Polskiej – Jawne Prawo
Wyborcze.

My Naród Polski - Włada Zwierzchnia wszelkich służb w Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowa-
ny przez Zgromadzenie Przedstawicieli Narodu Polskiego (dalej ZPNP) powołane przez Suweren-
ne Trybunały Narodu Polskiego (dalej STNP) w składzie: … po uchwaleniu w dniu …... 2023 r. na
posiedzeniach niejawnych dotyczących szczególnych zagrożeń dla Polski i Polaków wynikających
z faktu nielegalnego funkcjonowania wszystkich służb i organów w państwie działając na podsta-
wie  Prawa  Naturalnego,  oraz  art.  1  i  3  Dekretu  Zwierzchnika  Władzy  w  RP  (dalej  DZW
https://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf)  jak  i  tych
przepisów nielegalnie ustanowionego „prawa” (przez osoby nieuprawnione - nieposiadające nie-
podważalnie  udokumentowanych mandatów społecznych),  które zgodne są z interesem Narodu
Polskiego - art. 4.1 i 4.2 Konstytucji RP (Dz. U. 1997 nr. 78 poz. 483) a także na podstawie - Pro-
klamacji przejęcia bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej w Polsce przez Naród Polski –
(dalej PPWB https://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf)
w celu umożliwienia przeprowadzenia wolnych, jawnych i pełnomocnych wyborów na Prezydenta
Polski na nowych zasadach, o których mowa w Postanowieniu Zwierzchnika Władzy w RP z dnia
29  lutego  2020  r.  (https://www.tcichocki.pl/Postanowienie%20Zwierzchnika%20W%C5%82adzy%20w
%20RP  %20w%20sprawie%20wybor%C3%B3w%20Prezydenta%20RP%202020.02.29.pdf) oraz  po-
wstrzymania nieważnych z mocy prawa i destrukcyjnych działań nielegalnych organów a także na
podstawie  ogłoszenia  stanu  wyjątkowego  dnia  29  maja  2020  ...  DZW  1-2020
(https://www.tcichocki.pl/DZW%201-2020%202020.05.29.pdf) ZPNP ustanawiamy i ogłaszamy:

 Prawo wybierania Prezydenta Narodu Polskiego. Prawo wybierania Prezydenta Narodu Polskiego.

Art. 1
Celowość prawa wyborczego.

Jawne i transparentne prawo wybierania Prezydenta prowadzone na zasadzie udzielenia pełnomocnictwa
obowiązuje w Naszej Ojczyźnie Polsce od dnia jego ogłoszenia i określa zasady, warunki, ważność oraz tryb
zgłaszania kandydatów na Prezydenta Polski. Jawne Prawo Wyborcze określa zasady udzielenia pełnomoc-
nictwa Prezydentowi stanowiącego niepodważalny, udokumentowany wybór prawego Człowieka spośród
ludności narodowości polskiej na najwyższe stanowisko reprezentanta Narodu Polskiego - Prezydenta.

Art. 2
Prawa i obowiązki wyborcy udzielającego pełnomocnictwa.

1. Wyborcą jest każdy/a pełnoletni/a przedstawiciel/ka Narodu Polskiego oraz wszyscy zamieszkali w grani-
cach Polski na stałe mieszkańcy dysponujący czynnym prawem wyborczym. Zamieszkujący czasowo lub
posiadający kilka obywatelstw nie posiadają prawa wyborczego do czasu określenia i potwierdzenia swoje-
go pobytu stałego lub wyboru jednego obywatelstwa.

2. Wyborca udziela pełnomocnictwa jednemu z kandydatów na stanowisko Prezydenta Polski wypełniając,
podpisując i dostarczając do Departamentu Kontroli Wyborczej (dalej, DKW określony w Art. 5) dokument
pełnomocnictwa według wzoru załączonego w Art. 8.

3. Wyborca udziela pełnomocnictwa osobiście w obecności dwóch świadków posiadających czynne prawo
wyborcze potwierdzając w ten sposób swój dobrowolny i odpowiedzialny wybór, a świadkowie potwier-
dzają swoimi czytelnymi podpisami pełnomocnictwo tego wyborcy.
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4. Wyborca oświadcza w pełnomocnictwie, że jest stałym mieszkańcem Polski i jest narodowości polskiej lub
przebywającym na stałe w Polsce mieszkańcem/rezydentem innej narodowości, zgodnie z prawdą.

5. Wyborca jest odpowiedzialny za pozyskanie, sprawdzenie, promowanie i rozpowszechnienie tylko i wy-
łącznie prawdziwych informacji o kandydatach na stanowisko Prezydenta.

6. Wyborca potwierdza pełnomocnictwo wpłatą 1 PLN celem jego zabezpieczenia i archiwizacji na konto
swojego kandydata. Potwierdzenie wpłaty i pełnomocnictwo stanowią nierozłączną podstawę wiarygodno-
ści uczestnictwa w procesie wyborczym.

Art. 3
Prawo i obowiązki kandydatów na Urząd prezydenta.

1. Kandydatem jest Człowiek prawy zasłużony dla społeczeństwa polskiego o nieposzlakowanej opinii, który
ukończył 40 lat, korzysta w pełni ze swoich praw i pochodzi z Narodu Polskiego.

2. Kandydaci składają oświadczenie na piśmie pod przysięgą wykazując dokumentami swoje pochodzenie do
piątego pokolenia oraz, oświadczają, że nie spowodowali faktycznej krzywdy, szkody lub straty innemu
człowiekowi lub wykazują, że wszelkie szkody krzywdy lub straty uczciwie zadośćuczynili. Oświadczenie
kandydatów składane jest  w obecności dwunastu świadków. Wszyscy świadkowie czytelnie podpisując
oświadczenie kandydata poświadczają własnym honorem i odpowiadają wraz z kandydatem całym swoim
majątkiem za zgodność z prawdą spisanego przez kandydata oświadczenia. Każde kłamstwo kandydata i
świadków w oświadczeniu pozbawia praw wyborczych dożywotnio kandydata i świadków.

3. Kandydaci zgłaszają osobiście i dobrowolnie swoją kandydaturę do DKW.
4. Kandydaci przedstawiają wyborcom publicznie swój program i sposoby jego realizacji.
5. Kandydaci i przyszły Prezydent zabezpieczają, przechowują i archiwizują a także zwracają na żądanie wy-

borcy udzielone im pełnomocnictwa we własnym zakresie i na swoją odpowiedzialność.
6. Kandydaci i Prezydent przekazują wycofane pełnomocnictwa wyborców do DKW celem wycofania ich z

rejestru i zwrotu do wyborców.
7. Kandydaci rozpowszechniają prawdziwe i potwierdzone informacje o sobie i swoich osiągnięciach dla do-

bra Narodu Polskiego pod pełną odpowiedzialnością karną.
8. Kandydatowi  wybranemu na  Prezydenta  po  zaprzysiężeniu  przysługuje  prawo wyznaczenia  kandydata

kontynuatora własnego ogłoszonego programu na wypadek swojej śmierci.

Art. 4
Warunki ważności pełnomocnictwa udzielonego przez wyborcę.

1. Pełnomocnictwa udziela wyborca przy użyciu wypełnionego przez siebie dokumentu pozyskanego i skata-
logowanego w DKW z nadaną serią, datą i numerem katalogowym zdefiniowanych według wzoru w Art. 8
pod rygorem Art. 7 niniejszego Prawa Wyborczego wpisując doń imię, nazwisko i numer swojego kandydata.

2. Pełnomocnictwo wyborcy jest składane na trzyczęściowym dokumencie, wypełnionym i opatrzonym czy-
telnym, własnoręcznym podpisem i/lub odciskiem palca wyborcy i świadków na każdej z trzech jego części.

3. Pełnomocnictwo udzielane kandydatowi jest bezterminowe.
4. Wyborcy przysługuje prawo zmiany i odwołania swojego pełnomocnictwa. Decyzja zmiany lub odwołania

pełnomocnictwa wymaga pisemnego uzasadnienia z podaniem faktycznej i zgodnej z prawdą przyczyny.
5. Pełnomocnictwo jest dokumentem wyłącznie do dyspozycji wyborcy udzielającego pełnomocnictwa, DKW

i kandydata. Zakazuje się wyborcom i kandydatom przekazywania oryginałów pełnomocnictwa innym 
osobom lub podmiotom. Każde poświadczenie nieprawdy pozbawia prawa wyborczego na okres 20 lat.

6. Egzemplarz pełnomocnictwa wyborcy potwierdzony pieczęcią DKW wraz z potwierdzeniem wpłaty
1 złotego na konto kandydata stanowi podstawę upoważniającą ogłoszonego i zaprzysiężonego Prezydenta
do wydania wyborcom nowego osobistego dokumentu tożsamości określonego odrębną ustawą.

7. Pełnomocnictwa są dokumentami ścisłego zarachowania, są drukowane na papierze zabezpieczonym zna-
kami wskazanymi przez DKW na trzyczęściowym dokumencie oznaczonym numerem seryjnym wytwórni,
serią, pieczęcią i numerem katalogowym ewidencjonowanym przez DKW i numerem kandydata. Część
pierwsza dla wyborcy, druga dla DKW i trzecia dla kandydata – wg wzoru w Art. 8.

8. Koszty wytworzenia zabezpieczonych formularzy pełnomocnictw dla DKW, który pod pełną odpowie-
dzialnością karną zleca ich wykonanie ponoszą wspólnie wszyscy wyborcy opłatą własną.

9. W przypadku śmierci wyborcy, kandydata lub prezydenta wiążące ich pełnomocnictwo traci ważność i
moc. Pełnomocnictwa takie zostają zweryfikowane i zarchiwizowana w DKW.

   10. W przypadku opróżnienia urzędu Prezydenta wyborcy udzielający temu Prezydentowi pełnomocnictwa 
         dokonują ponownego wyboru z pośród pozostałych, zarejestrowanych kandydatów w terminie do 30 dni.

Strona 2 /5



Art. 5
Prawa i obowiązki Departamentu Kontroli Wyborczej.

Zgromadzenie Przedstawicieli Narodu Polskiego powołuje do służby dla Narodu Polskiego Departament
Kontroli  Wyborczej,  który jest  stałym organem wyborczym reprezentowanym przez kontrolerów wybor-
czych, nadzorowanych przez wszystkich przedstawicieli Narodu Polskiego - Zwierzchnika wszystkich służb
w Ojczyźnie Polsce. DKW i wszyscy jego kontrolerzy mają następujące zadania będące ich obowiązkiem:

1. Przeprowadzanie rzetelnych procesów wyborczych na podstawie niniejszego Jawnego Prawa Wyborczego.
2. Sprawdzanie i przeliczanie na bieżąco pełnomocnictw zgodnych z wolą wyborców, ogłaszanie publiczne

wyników wyborów i podawanie aktualnego stanu udzielonych kandydatom pełnomocnictw do piątego dnia
roboczego każdego miesiąca.

3. Prowadzenie ścisłej ewidencji wydanych do głosowania formularzy pełnomocnictw, oświadczeń, zgłoszeń
i wszystkich pozostałych dokumentów dotyczących procesów prawa wyborczego.

4. Ogłaszanie publicznie listy kandydatów wraz z ich programem.
5. Stwierdzanie i ogłaszanie ważności wyborów.
6. Przeprowadzanie procesu cyfryzacji oraz zabezpieczanie wszystkich dokumentów otrzymanych od wybor-

ców w procesie wyborczym oraz szczególne zabezpieczanie części formularzy pełnomocnictw w DKW.
7. Przekazywanie informacji dotyczących właściwych pełnomocnictw kandydatowi, któremu zostały udzielo-

ne po uprzednim pisemnym uzgodnieniu stron, co do sposobu i formy ich dostarczenia.
8. Bezterminowe przechowywanie, archiwizowanie i prowadzenie rejestru pełnomocnictw oraz udostępnianie

archiwalnych pełnomocnictw lub ich kopi do wglądu na wniosek wyłącznie uprawnionych podmiotów.
9. Powołanie przedstawicielstw regionalnych kontrolerów DKW na uczciwych i przejrzystych zasadach.

   10.  Zlecanie przygotowania numerowanych seryjnie pełnomocnictw będących dokumentami wyborczymi.

Art. 6
Warunki ważności wyborów.

1. Warunkiem ważności pierwszych jawnych, bezterminowych i płynnych o ciągłym charakterze wyborów
jest czynny udział ponad połowy wyborców uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa od ogłoszenia
niniejszego Prawa.

2. Po wyborze Prezydenta proces wybieralności w zakresie udzielania pełnomocnictw lub zmiany udzielone-
go pełnomocnictwa na innego kandydata toczy się płynnie i nieprzerwanie.

3. Po wyborze Prezydenta i jego zaprzysiężeniu wyborcy uzyskujący pełnoletniość, wyborcy powracający z
emigracji na stałe i wyborcy uzyskujący czynne prawa wyborcze dokonują wyboru prezydenta w miesiącu
swojej pełnoletniości lub do jednego miesiąca po powrocie na stałe lub uzyskaniu czynnego prawa wybor-
czego, czym nabywają prawo do uzyskania osobistego dowodu tożsamości.

4. Zasadne sprzeciwy, postępowania sądowe i administracyjne w sprawach wybieralności są wolne od opłat
administracyjnych i kosztów sądowych.

Art. 7
Odpowiedzialność.

Kandydaci, przedstawiciele, kontrolerzy DKW, świadkowie i wyborcy ignorujący i/lub łamiący przepisy ni-
niejszego Jawnego Prawa Wyborczego wydanego przez suwerena działając tym na szkodę Narodu Polskiego
podlegają wyrokom Suwerennych Trybunałów Narodu Polskiego – art. 8 DZW, …. i/lub za świadome nie-
uzasadnione, ignorowanie powyższego prawa wyborczego pozbawiając tym niezależności od formalnego
wpływu osób nieuprawnionych działając na szkodę Narodu Polskiego podlegają bezwzględnej karze doży-
wotniego pozbawienia wolności na podstawie art. 127 § 1 K.K.

Art. 8
Wzory: Oświadczenia / Deklaracji, Pełnomocnictwa, wycofania Pełnomocnictwa:

Dekret - Prawo Wyborcze jest dostępny na stronie internetowej Zawodowy-Polak oraz na Discord - „Nasza
Paczka.”

Projekt/propozycję spisał i udostępnił w celu udoskonalania na podstawie wnoszonych poprawek/propozycji do projektu
ze strony internetowej Zawodowy-Polak przedstawiciel Władzy Zwierzchniej Leszek :Kubas©.
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Deklaracja / Oświadczenie - Pełnomocnictwo    seria/nr.  ............................

Ja ….............................................…................................ zamieszkały …...........................................................
    imię / nazwisko

 ….............................................  legitymujący się dowodem osobistym / zaświadczeniem o urodzeniu / seria/nr
….....  ...….........................  wydanym  przez  …...............…...............................................................................,  na
podstawie  Prawa  Naturalnego  i  art.  4.1  i  art  4.2  Konstytucji  Rzeczypospolitej  Polskiej  udzielam
pełnomocnictwa  ….................................................................  kandydatowi  na  urząd  Prezydenta  Polski  i
oświadczam w obecności świadków:

1.............................................................................................................................................................................
Imię, nazwisko / adres / podpis i/lub nr tel. świadka

2. ...........................................................................................................................................................................
Imię, nazwisko /adres / podpis i/lub nr tel. świadka

że jestem stałym mieszkańcem Polski i zgodnie z prawdą i wiedzą moi przodkowie zamieszkują na terenach
Rzeczypospolitej Polskiej jako ludność rdzenna / napływowa od  ..........  pokoleń i pochodzą z narodowości;
….......................... w godności …...................................... ze strony mamy i narodowości; …........................
w godności ...................................... ze strony taty.

czytelny podpis przedstawiciela DKW         Okrągła pieczęć DKW …............................
czytelny podpis wyborcy                  

Pełnomocnictwo - egzemplarz dla DKW   seria/nr. …..................................

Ja niżej podpisany/a …................................................................zamieszkały ..........................................................
imię / nazwisko

…...............................................  legitymując  się  dowodem  osobistym  /  zaświadczeniem  o  urodzeniu  /
seria/nr .......... .................... wydanym przez ….........................................................................................  udzielam
pełnomocnictwa …..................................................... kandydatowi na urząd Prezydenta Polski na podstawie
świadomej i dobrowolnej decyzji opierając się o Prawo Naturalne do wyboru najwyższego przedstawiciela
Narodu Polskiego.

1 ......................................................................... …...............................
   czytelny podpis świadka           czytelny podpis kandydata 

2 .........................................................................
   czytelny podpis świadka        okrągła pieczęć DKW   ….................................................

czytelny podpis wyborcy        

Pełnomocnictwo - egzemplarz dla kandydata   seria/nr. …................................

Ja niżej podpisany/a …................................................................ zamieszkały ...........................................................
imię / nazwisko

….......................................................  legitymując  się  dowodem  osobistym  /  zaświadczeniem  o  urodzeniu  /
seria/nr ..........  ....................  wydanym przez ….......................................................................................  udzielam
pełnomocnictwa …..................................................... kandydatowi na urząd Prezydenta Polski na podstawie
świadomej i dobrowolnej decyzji opierając się o Prawo Naturalne do wyboru najwyższego przedstawiciela
Narodu Polskiego.

 ….........................................           …..........................................
                   czytelny podpis przedstawiciela DKW                         okrągła pieczęć DKW              czytelny podpis wyborcy           

Strona 4 /5



Deklaracja / Oświadczenie - Wycofanie Pełnomocnictwa   seria/nr. …..................

Ja ….............................................…................................ zamieszkały …...........................................................
    imię / nazwisko

 ….............................................  legitymujący się dowodem osobistym / zaświadczeniem o urodzeniu / seria/nr
….....  ...…................  wydanym  przez  …...…............….....................................................................................  na
podstawie Prawa Naturalnego i art. 4.1 (Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu)
i  art  4.2  (Naród  sprawuje  władzę  przez  swoich  przedstawicieli  lub  bezpośrednio)  Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam w obecności świadków:

1. ........................................................................................................................................................................  
Imię, nazwisko /adres / podpis  i/lub nr tel. świadka

2. ........................................................................................................................................................................
Imię, nazwisko /adres / podpis  i/lub nr tel. świadka

że wycofuję udzielone wcześniej pełnomocnictwo urzędującemu Prezydentowi Polski 

…..........................….........................................

czytelny podpis przedstawiciela DKW         Okrągła pieczęć DKW …............................
czytelny podpis wyborcy                  

Wycofanie pełnomocnictwa - egzemplarz dla DKW   seria/nr. …..........

Jam niżej podpisany/a …............................................................ zamieszkały …........................................................
imię / nazwisko

…...........…..............................  legitymując  się  dowodem  osobistym  /  zaświadczeniem  o  urodzeniu  seria/nr
….............................  wydanym  przez  …...................................................................................  cofam  udzielone
wcześniej pełnomocnictwo urzędującemu Prezydentowi Polski …....................................................................... na
podstawie  świadomej  i  dobrowolnej  decyzji  w opierając  się  o  Prawo Naturalne  do  wyboru  przedstawiciela
Narodu Polskiego.

1. …..................................................................................           …............................................
Imię / nazwisko /adres i/lub nr tel. świadka czytelny podpis

2. ......................................................................................          ….............................................
Imię / nazwisko /adres i/lub nr tel. świadka czytelny podpis

….......................................................................

                  czytelny podpis kandydata            okrągła pieczęć DKW …............................
czytelny podpis wyborcy        

Wycofanie pełnomocnictwa - egzemplarz dla kandydata   seria/nr. ….......... 

Ja niżej podpisany/a …................................................................ zamieszkały ...........................................................
imię / nazwisko

…...................... legitymując się dowodem osobistym / zaświadczeniem o urodzeniu seria/nr  .......  .......................
wydanym przez ….......................................................................................................... cofam udzielone wcześniej
pełnomocnictwo  urzędującemu  Prezydentowi  Polski  ….........................................................................  na
podstawie  świadomej  i  dobrowolnej  decyzji  w opierając  się  o  Prawo Naturalne  do  wyboru  przedstawiciela
Narodu Polskiego.

 ….........................................           …..........................................
       czytelny podpis członka DKW                          okrągła pieczęć DKW              czytelny podpis wyborcy          
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