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dniu 12 października 2012 roku Prezes Rady Ministrów Donald Tusk zwrócił się do 

Sejmu o z wnioskiem o udzielenie mu (Rządowi) votum zaufania. Sejm większością 

sejmową udzielił Prezesowi Rady 

Ministrów (Rządowi) votum zaufania.  

Czy na pewno?  

Donald Tusk nie zna prawa konstytucyjnego, 

nie odróżniając władzy wykonawczej od 

ustawodawczej. Nie zna też prawa 

kardynalnego Najj.Rzeczypospolitej  zwanego 

"incompatibilitas" - rozdzielność stanowisk 

publicznych. Nadal jest jednocześnie szefem partii, premierem i posłem. Miast po 5 latach nabyć 

trochę wiedzy konstytucyjnej, jego ignorancja prawa konstytucyjnego wzrasta w postępie 

geometrycznym. Uważa na przykład nadal, że lider zwycięskiej partii politycznej, w wyborach do 

Sejmu, powinien zostawać Premierem - Prezesem Rady Ministrów. Ostentacyjnie lekceważy 

monteskiuszowski trójpodział władz i nie widzi problemu, że w jego Rządzie prawie każdy ministrer 

jest jednocześnie posłem, że sam jako Prezes Rady Ministrów vel Premier jest jednocześnie posłem. 

Odnoszę wrażenie, że od pewnego czasu Donald Tusk  zaczyna traktować Konstytucję nie w celu w 

jakim została stworzona (celowościowe przeznaczenie prawa) ale dla partykularnych, partyjnych 

interesów.  

Nota QUOMODO.  

Gdyby odliczyć głosy posłów - ministrów, co powinno 

być normalną praktyką, jak za czasów Konstytucji 3-Maja, 

gdy poseł wchodzacy w skład Rządu automatycznie 

przestawał być posłem, to prawdopodobnie obecny Prezes 

Rady Ministrów w dniu 12 października 2012 roku  

NIE OTRZYMAŁ VOTUM ZAUFANIA  

dla siebie i Rządu. Na pewno nie otrzymał go, gdyby 

odliczyć posłów zatrudnionych lub pracujących wprost na 

rzecz władzy wykonawczej. Swoja drogą jaką wartość moralną ma głosowanie nad zaufaniem do 

samego siebie?  

Donald Tusk - jako przywódca jednego z partyjnych tłumów, od prawie 5 lat rządzi Polską 

wchodząc wcześniej w koalicję sejmową z innym przywódcą partyjnego tłumu, zapewniając sobie 
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ponad 50% głosów w Sejmie. Obecny Sejm i Senat to partyjny holding. Dyscyplina partyjna 

ubezwłasnowolniła 99% Posłów i Senatorów, mamy więc do czynienia, nie z Posłami rozumianymi 

jako poselstwo w imieniu Narodu ale mamy do czynienia z posłami partyjnymi czyli poselstwem od 

szefów partii (poselstwo partyjne). Konstytucyjny sens art.160 Konstytucji gdy Prezes Rady Ministrów 

sprawdza, czy ma zaufanie większości w Parlamencie (w miejscu wyrażania różnych poglądów) 

zamieniło się w sprawdzanie lojalności "pretoriańskich" posłów-marionetek partyjnych oraz lojalności 

koalicjanta i jego "pretoriańskich" posłów-marionetek partyjnych.  

Rolą takich posłów-marionetek jest głosowanie w myśl postanowień partyjnego menera tzn. 

podnoszenie we właściwym momencie ręki i przyciskanie właściwego guzika. Votum zaufania służy 

więc w obecnym ustroju ochlokracji - rządów partyjnych tłumów, do sprawdzenia czy partyjni 

posłowie "zombie" wiedzą kogo mają słuchać i czy rzeczywiście słuchają (istnieje teoretyczna 

możliwość urwania się z partyjnej "smyczy"). Votum zaufania zamieniono w votum lojalności 

partyjnej i votum lojalności koalicyjnej. Przypomina to praktyki stosowane w systemie 

komunistycznym, gdy wystarczyło podpisać "lojalkę", by wyjść z więzienia lub by uwolnić się od 

politycznego nękania i prześladowania. Widać na przykładzie stosowania "votum zaufania" jak 

zapisy konstytucyjne można doprowadzić do absurdu i stosować nie dla dobra suwerena czyli 

narodu ale dla dobra partyjnych liderów i samych partii. Dziwię się Prezydentowi, i Trybunałowi 

Konstytucyjnemu, że nie napominają partyjnych menerów za nadużywanie prawa konstytucyjnego 

dla partykularnych, partyjnych interesów.  

Dnia 13 października 2012r. 
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 MoŜesz nas wesprzeć! 

Jeśli popierasz to co robimy i chcesz nas wesprzeć darowizną  moŜesz wpłacić dowolną kwotę na 

konto naszej fundacji:   

Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego 

„QUOMODO” 

Nasze konto bankowe nr  81 1600 1084 0004 0501 7361 1001 
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