NOWA
NADZIEJA
Nadzieja na nowy porządek w Polsce.
Program polityczny Zjednoczeni dla Polski
Polska jest dobrem Narodowym wszystkich jej mieszkańców.








- Polska to zobowiązanie do dbania o jej rozwój, bezpieczeństwo i
sprawiedliwość.
- Polska nie może być krajem, który szereguje, dzieli ludzi ze względu na
ich poglądy polityczne, społeczne i religie.
Polska to jej zasoby naturalne, które należą do każdego obywatela i z
których każdy obywatel powinien czerpać korzyści z nich wynikające.
Polska jest suwerennym krajem, w którym stanowione prawo ma służyć
jej mieszkańcom i nie może mieć nadrzędnego prawa nad sobą
wynikającego z prawa stanowionego poza granicami Naszego kraju.
Polska jest krajem, w którym szanuje się wolność religijną i jest wolna od
Konkordatu.
Polska jest krajem szanującą orientacje seksualne
Polska jest krajem, którym rządzą mieszkańcy, politycy, wspólne cele,
wokół których mają się zbierać mieszkańcy i ich przedstawiciele w
Parlamencie.
Polska jest krajem wolności gospodarczych, bez akcyz, bez koncesji, bez
zbędnych zezwoleń

KONSTYTUCJA
Inaczej ustawa zasadnicza, regulująca zasady życia w Naszym kraju. Obecna
Konstytucja z 2 kwietnia 1997 roku nie zapewnia ładu politycznego ani
prawnego w naszym kraju dlatego powinno się ją napisać na nowo.
Polska zasługuje na akt prawny, w stosunku do którego powstaną nowe ustawy
regulujące podatki, sprawy światopoglądowe, ustrój polityczny. Jest to
potrzebne do naprawy systemu, który w obecnej formie nie służy tak jak
powinien z założenia służyć społeczeństwu tylko służy wąskiej grupie ludzi
trzymających władzę!
Nowy system prawny należy oprzeć na Prawie Naturalnym i najlepszych
wzorcach Prawa Międzynarodowego. W Konstytucji należy zapisać bezwzględną
nadrzędność prawa Krajowego nad jakimkolwiek innym prawem.
Założenia:
 wprowadzenie ustroju Prezydenckiego
 wprowadzenie referendum jako narzędzia społecznego do współrządzenia
krajem (brak możliwości odrzucenia przez posłów woli Narodu)
 Zmiana systemu wyborczego (wprowadzenie JOW, a docelowo WOW)
 W drodze wyborów powszechnych wybieramy:
a) Prokuratora Naczelnego (dość usadawiania polityków służących jednej
opcji politycznej)
b) Wojewodów wybieranych w wyborach powszechnych
c) Sejm, Senat (ograniczenie liczby posłów oraz ustanowienie
Senatorem Wojewodów
d) Rzecznika obywatelskiego, który ma reprezentować interes
społeczeństwa i przez niego być rozliczanym
e) Ministra Sprawiedliwości. To stanowisko będzie mogła pełnić osoba z
co najmniej 20 letnim doświadczeniem prawnym. Zajmuje się tylko i
wyłącznie nadzorowaniem pisanych projektów ustaw na zamówienie
Sejmu. Ich obowiązkiem jest by opracowywane przez nich ustawy były
zgodne z Konstytucją.
 Likwidacja subwencji partyjnych (partie powinny się utrzymywać
wyłącznie ze składek członkowskich)
 Zniesienie Konkordatu, a prawo kanoniczne traktować jako statut
wewnętrzny instytucji (wszelkie wyznania podobnie jak stowarzyszenia
mają się utrzymywać ze składek członkowskich)
 wprowadzenie emerytury obywatelskiej ( 3 stopnie na wzór USA )
 Oddanie w ręce samorządów/województw możliwości stanowienia
poszczególnych przepisów prawa nie mającego jednak wpływu na ustrój,
obronność, prawo przepisów drogowych,
 wolność dla orientacji seksualnych (możliwość zawierania związków
jednopłciowych, ale bez możliwości adopcji dzieci)
 przywrócenie powszechnego obowiązku wojskowego dla mężczyzn
 likwidacja Policji Państwowej. W to miejsce powstać miałaby Policja
wojewódzka. Państwo miałoby natomiast pod swoją opieką Policję
kryminalną
 Darmowa służba zdrowia dla każdego płacącego składki zdrowotne,

Konstytucja ma łączyć, a nie dzielić ludzi
tak jak ma to miejsce obecnie!!!
Podział władzy:
W tym systemie najwięcej tracą prezesi partii politycznych, a poseł, który
zostanie wybrany na Sejm nie musi już mieć przy głosowaniu w Sejmie
interesu partyjnego na uwadze, tylko własny rozum i sumienie. Partie
przestaną istnieć, a posłowie zasadniczo zmienią swoje działanie. Posłowie
będą współdziałać w honorowych stowarzyszeniach ideologicznych lub
celowych, które będą jednoczyć polityków, by mogli sprawniej działać na
korzyść Polski i obywateli. Nie istnieje podział na grupę trzymającą władzę i
opozycję, wszyscy posłowie mają na równi pracować dla obywateli.
Prezydent – ma połączone kompetencje Prezydenta i Premiera. Osobiście
mianuje Ministrów, Marszałka Sejmu i Komendanta Głównego Policji.
Odpowiadają oni bezpośrednio przed Princepsem, aby ten mógł sprawnie
rządzić krajem, za który jest odpowiedzialny. Każda osoba powołana na
funkcje publiczne przez Prezydenta może być odwołana przez posłów, jeśli
posłowie w wotum nieufności głosowaliby zgodnie w 2 3 ⁄ .
Ministrowie – Nie mogą być jednocześnie posłami. Mają prawo do Inicjatywy
Ustawodawczej, wypowiedzi w Sejmie i mogą zaproponować pryncypia. Nie
mają prawa do głosowania w Sejmie.
Prokurator Generalny – Na Stanowisko Prokuratora Generalnego może
startować osoba z co najmniej 10 letnim doświadczeniem prokuratorskim.
Posłowie –wybierani są w wyborach powszechnych, sposobem „ JOW lub
WOW”. Posiadają prawo do Inicjatywy Ustawodawczej w liczbie 10% sumy
wszystkich posłów w Sejmie. Ich zadaniem jest rozpoznanie problemów i
potrzeb społeczeństwa. Po poparciu przez 10% posłów danej Inicjatywy
Ustawodawczej, przedstawiają w Sejmie postulat, nad którym wszyscy
debatują, określając pryncypia. Przy PIERWSZYM CZYTANIU mają jedynie
zaproponować cele i zagłosować za nimi. Przy FINALNYM CZYTANIU głosują
klasycznie.
Senat - Senatorowie są wybierani w JOWach. Mają prawo do Inicjatywy
Ustawodawczej w liczbie 10% sumy wszyskich Senatorów i mogą proponować
projekty pod postulatami. Głosują za przyjęciem ustawy, bądź oddaniem jej
pod Referendum Obywatelskie. Nie mogą odrzucić projektu ustawy.
Rzecznik Obywatelski – wybierany jest w powszechnych wyborach. Jego
zadaniem jest pilnowanie jakości relacji pomiędzy obywatelami, a „władzą”. Ma
on reprezentować interes wszelkich inicjatyw obywatelskich w Sejmie. Zajmuje
się również przypadkami gdzie doszło do nadużycia władzy urzędniczej w
stosunku do obywatela. Ma on również nadzorować jakość pracy urzędników.
Współpracuje z Trybunami (Rzecznikami) wojewódzkimi.
Działacze Społeczni – Technokratami nie są korpokraci, lobbyści czy
urzędnicy, tylko są to autorytety, specjaliści, eksperci, profesorowie, publicyści.
Ich cała działalność jest Pro Publico Bono i odbywa się za pośrednictwem
współpracy w stowaryszeniach. Za zgodą władz stowarzyszenia mogą jedynie
przekonywać naród jak głosować w danym referendum. Nie zasiadają na

obradach i nie dostają żadnej diety, ich istnienie ogranicza się do działalności
poprzez „Platformę Demokratyczną”.Pełnią rolę jedynie doradczą. W ten
sposób ukształtują się „nowe elity”.
Minister Sprawiedliwości – Na stanowisko może startować osoba z co
najmniej 20 letnim doświadczeniem prawnym. Zajmuje się tylko i wyłącznie
nadzorowaniem pisanych projektów ustaw na zamówienie Sejmu. Ich
obowiązkiem jest by opracowywane przez nich ustawy były zgodne z
Konstytucją.
Policja - Komendant Główny Policji jest mianowany przez Prezydenta, a
Komendanci Wojewódzcy są wybierani w wyborach powszechnych. Policja w
dalszym ciągu będzie mogła sprawnie działać, ale w tej sytuacji Komendanci
Wojewódzcy będą musieli coś społeczeństwu obiecać, więc powinno to wpłynąć
na jakość działań Policji w stosunku do obywateli.
Obywatele – mogą głosować za projektami po zapoznaniu się z pytaniami
referendalnymi i nagraniami video, na których wszystkie osoby wybrane w
powszechnych wyborach, Ministerstwa i Technokraci (Działacze Społeczni)
mogą przekonywać obywateli jak powinni zagłosować w danej sprawie.
Wszystko odbywa się na Platformie Demokratycznej i przy pomocy wirtualnego
podpisu.

Referendum
Politycy nie zajmują się pisaniem projektów ustaw. Politycy mają tylko
zaprezentować postulat w Sejmie nad którym następnie wszyscy debatują i
dodają projekty pod danym postulatem. Obywatele poprzez Platformę
Demokratyczną mogą poprzeć te pryncypia. Głosy obywateli w Referendum
Pryncypialnym są ku temu, by obywatele mogli pomóc posłom utrzymać
odpowiednią hierarchie proponowanych pryncypiów.
Referendum ma być obligatoryjne. Nie można go zlekceważyć, odrzucić. Wola
Narodu ma być wolą jej reprezentantów.

Sędziowie pokoju
Mają być wybierani w Gminach w wyborach powszechnych przez
społeczeństwo. Wdrożenie tej instytucji spowoduje odciążenie sądów, a tym
samym przyspieszenie rozwiązywania sporów międzyludzkich. Zadaniem
sędziego pokoju będzie orzekanie w sprawach drobnych (sprawy cywilne z
niską wartością przedmiotu sporu, małe spory sąsiedzkie, wykroczenia
mniejszej wagi). Sędzią pokoju będzie mógł zostać każdy kto ukończył wyższe
studia prawnicze.

Sądy
–

wprowadzenie opcji zerowej w sądach i prokuraturach - z zakazem
obejmowania stanowisk przez dzieci i rodziny byłych i obecnych sędziów i
prokuratorów.

–

Powinien zostać powołany Instytut rozliczenia zbrodni i przestępstw
sądowych/prokuratorskich - w ciągu roku od powołania obywatele
mieliby czas na złożenie zawiadomień/skarg do tego Instytutu w związku
z nadużyciami w/w organów.

Edukacja
–

Wprowadzić obowiązkową edukacje prawną od IV klasy szkoły
powszechnej do matury (matura z prawa – obowiązkowa)

Niskie podatki
Likwidacja poszczególnych danin na rzecz Państwa:
 likwidacja podatku akcyzy lub likwidacja zwolnień z akcyzy
 likwidacja koncesji
 jednolity VAT na wszystkim
 wprowadzenie podatku obrotowego (likwidacja CIT i PIT dla
przedsiębiorców)
 zniesienie do określonej kwoty przychodu konieczności wystawiania
paragonów, rachunków uproszczonych czy faktur
Kiedyś Cyceron powiedział, że podatki są sprężyną Państwa. Nie może
być jednak tak, że poprzez rozrost zbędnych instytucji Państwa kosztuje Nas to
coraz więcej. Państwo powinno być tak skonstruowane, aby obywatel nie czuł
się okradany, a zarazem miał zapewnione wszelkie rzeczy zawarte w
Konstytucji. Chłodna analiza w momencie pominięcia interesów partyjnych
może spowodować duże oszczędności w skali kraju, a tym samym spowodować
obniżenie podatków np.:
 likwidacja Powiatów
 likwidacja Powiatowych urzędów pracy

Klarowne, przejrzyste prawo
Zmiana Konstytucji jest kluczem do tego, aby móc napisać prawo, które będzie
służyło obywatelom.
Prawo powinno być przejrzyste i czytelne dla każdego obywatela. Pisane
językiem zrozumiałym i konkretnym. Nie tak jak mamy obecnie gdzie na każdy
artykuł jest artykuł, ustawy mają po 100 stron i jedna przeczy drugiej!
W tym celu idąc za zmianą Konstytucji wszelkie ustawy powinny być napisane
od nowa zgodnie z założeniami podziału władzy przedstawionej powyżej gdzie
suweren ma prawo głosu.

Wojsko
Armia powinna być hybrydą gdzie mamy do czynienia po części z armią
zawodową (oficerowie, sztab generalny, jednostki specjalnego przeznaczenia tj
przykładowo GROM) oraz z poborem powszechnym na rok czasu.
Przemysł zbrojeniowy należy odbudować i powinien on pracować na potrzeby
naszej armii oraz potrzeby handlowe (eksportowe).
Dość kupowania starych technologii, co powoduje upośledzenie naszego
wojska.

Polityka zagraniczna
Polska jako kraj suwerenny po pierwsze powinna dbać o interesy Polaków,
rodzimych producentów, działać w ich interesie na forum międzynarodowym.
Rzeczą nadrzędną jest stanowienie prawa w Polsce, nie poza jej granicami i
dbanie o nasz lokalny rozwój. Na wzór Niemiec.

Rolnictwo i przemysł spożywczy
- Przywrócenie prawa stanowionego w Polsce jako nadrzędnego nad prawem
stanowionym w UE.
- Analiza przepisów prawnych dotyczących możliwość stosowania określonych
grup nawozów, pestycydów, biocydów w produkcji rolnej i spożywczej.
- Określenie jasnych norm określających jakość produktów jakie mogą być
sprzedawane na rynku w Polsce.
- Wprowadzenie specjalnych certyfikatów/norm dla producentów zachodnich
importujących swoje produkty spoza granicy Polski.
- Ustanowienie Sanepidu jako organu kontrolującego jakość produktów
obligatoryjnie co 2 m-ce.
- Wprowadzenie możliwości produkowania przez małe gospodarstwa żywności i
ich sprzedawania na rynku.
- Dbanie o rozwój ekologicznej żywności wolnej od chemii, GMO.
- Ustanowienie targowisk gdzie lokalni producenci mogliby oferować swoje
produkty jako alternatywa dla oferty masowej.

Bogactwa naturalne
–
–

–
–

Szczegółowa inwentaryzacja bogactw i zasobów na terenie RP
Uznanie wszystkich podpisanych umów z podmiotami niepaństwowymi,
zagranicznymi na eksploatacje zasobów za nieważne i ich
wypowiedzenie.
Uwłaszczenie Polaków na zasobach
Opracowanie długofalowego Planu Eksploatacji Zasobów w interakcji z
odbudową przemysłu.

E-voting (Ruch społeczny PL)
Stworzenie specjalnej aplikacji umożliwiającej obywatelom głosowanie w
referendach, zgłaszaniu inicjatyw społecznych, pomoc w kontakcie ze swoimi
reprezentantami.

Kwota wolna od podatku
Zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 12 krotności pensji minimalnej.

Samorządy
 Likwidacja odpłatnej funckji radnych.
 Zakaz zajmowania stanowisk w społkach miejskich, w ich zarządach
przez radnych
 Radny to funckja doradcza, powinna pochodzić z wyborów powszechnych
i stanowić ją powinny osoby o ugruntowanej pozycji społecznej, którzy
nie będą z tą funkcją wiązać nadziei finansowych.
 Zniesienie obowiązku segrgacji śmieci przez mieszkańców chyba, że będą
za to otrzymywać od spółki je przyjmującej określone wynagrodzenie.
Dość wyzysku!
 Zakaz zadłużania mieszkańców gmin, miast, wsi
 Zakaz wypuszczania obligacji miejskich celem ciągłęgo zadłużania
mieszkańców na rzecz uzyskiwania dotacji Unii Europejskiej na dziwne
inwestycje.

