
Co to jest WIR? - To skrót symbolizujący trzy polityczne narzędzia dające obywa-
telom możliwość bezpośredniego wpływania na stan prawny państwa oraz kontroli 
władzy. Te narzędzia to: Weto, Inicjatywa i Referendum. Celem zwolenników WIR 
jest wprowadzenie tych prostych narzędzi do konstytucji. 

W = WETO OBYWATELSKIE
To, wyłączając konstytucję, obywatelskie prawo uchylenia dowol-
nego aktu prawnego, lub jego części w drodze referendum. 

I = INICJATYWA OBYWATELSKA
To prawo obywateli do zgłaszania projektów przepisów prawa lub 
wyrażenia samej swojej woli w jakiejś kwestii, a potem nadania im 
mocy obowiązującego prawa za pomocą referendum.   

R = REFERENDUM
To najistotniejsze narzędzie umożliwiające prawdziwie bezpo
średnie, demokratyczne sprawowanie władzy przez Obywateli! 
WIR zakłada wprowadzenie referendum bezprogowego, którego 
WYNIK TO DLA WŁADZ BEZWARUNKOWE POLECENIE DO WYKONANIA! 
Oprócz prezydenta i Sejmu RP, prawo zarządzenia referendum mu-
szą przede wszystkim posiadać obywatele! 
WIR nie jest czarodziejską różdżką, która rozwiąże za nas wszystkie problemy. To coś znacznie 
lepszego! Wypróbowane, sprawnie funkcjonujące, potężne narzędzia, przywracające w rękach 
aktywnych i świadomych Obywateli, poczucie podmiotowości i sprawczości całemu Narodowi.

Kto nie chce, szuka powodu. Kto chce, szuka sposobu!

Czy jest wyjście z aktualnej sytuacji, w której politycy są nietykalni, a w Sejmie 
zamieniają się często jedynie miejscami? - TAK! JEST REALNA SZANSA ZMIANY! 
Poprzez zjednoczenie narodu wokół tej jednej, prostej i neutralnej światopoglądowo idei WIR!

Czy to skomplikowane? - Formalnie na szczęście NIE!  Ale wymaga naszego wspólnego 
zaangażowania w propagowanie tej idei i jej masowego poparcia!  

O co tu w takim razie chodzi? - Chodzi przede wszystkim o uniemożliwienie partiom po-
litycznym sprawowanie władzy wbrew woli obywateli. O upodmiotowienie obywateli, któ-
rzy dla zrealizowania zagwarantowanej im w Konstytucji władzy zwierzchniej nie będą musieli 
demonstrować na ulicach. Wystarczy, że w ramach WETA lub INICJATYWY zbiorą wymaganą 
liczbę podpisów, co spowoduje ogłoszenie referendum, którego wynik będzie dla rządu i par-
lamentu bezwarunkowym poleceniem do zrealizowania! Obywatele uzyskają realny wpływ 
na kształt swojego państwa i nie będą musieli czekać do kolejnych wyborów aby jak zawsze 
wymieniać aktualną zdeprawowaną władzę na tzw. ”mniejsze zło”. To nie jest jakaś mrzonka! 
Rozwiązanie podobnego typu jak WIR już od 170 lat funkcjonuje w Szwajcarii!

W takim razie jaki jest najważniejszy warunek powodzenia tej zmiany? 
- Najważniejszym warunkiem powodzenia jest rozpropagowanie tej prostej idei wśród 
jak największej liczby Polaków! Do tego służy właśnie ta ulotka. Wyślij lub pokaż ją swoim 
znajomym, rodzinie i wszystkim którzy chcą realnej zmiany w kierunku normalności. 

Co jeszcze powinienem wiedzieć? - Poparcie dla WIR rośnie niezwykle dynamicznie 
zwłaszcza w internecie! Najlepiej sam to sprawdź! Wspiera ją coraz więcej entuzjastów oraz 
fachowców, którzy pracują nad jej rozpropoagowaniem, szczegółami prawnymi i nad harmono-
gramem konkretnych działań. To dlatego teraz czytasz tę ulotkę!

Co ja mogę zrobić? - Po pierwsze odpowiedz sobie te cztery pytania:
1. Czy polityk, mający uczciwe intencje może od razu odrzucić taki pomysł?
2. Czy jest w nim coś skomplikowanego, podejrzanego?
3. Co zatem mogłoby być złego w popieraniu takiej idei? 
4. Czy ma znaczenie jaką teraz popierasz opcję polityczną? - Absolutnie NIE!   
 TO UNIWERSALNE I NEUTRALNE ŚWIATOPOGLĄDOWO ROZWIĄZANIE 
 MOŻE BYĆ WPROWADZONE W KAŻDYM DEMOKRATYCZNYM KRAJU! 
Co jeszcze mogę zrobić? - Nie wierz tylko jakiejś ulotce! Jeżeli ta idea Ci się podoba, dowiedz 
się więcej, sprawdź ile już się o niej mówi w internecie! Odwiedź stronę wirwkonstytucji.pl 
Poszukaj w twojej okolicy ludzi, którzy już się wokół niej organizują wcielając w życie tę ideę 
także na poziomie lokalnym! Jeżeli takich nie ma, sam możesz stworzyć zalążek takiej orga-
nizacji i przede wszystkim informuj, informuj, informuj! Na tym polega Demokracja Bezpo-
średnia! - Na możliwości twojego współudziału. 

Na twoim poczuciu, że MOŻESZ COŚ ZROBIĆ! - Powodzenia Nam Wszystkim!

http://prawawir.pl
http://wirwkonstytucji.pl

