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v.4 – ostateczna do momentu rejestracji

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY  :

Preambuła.

Rzeczpospolita  Polska  to  kraj  zapewniający  obywatelom  podstawowe  potrzeby  życiowe:
pracę, mieszkanie, zdrowie, bezpieczeństwo i rozwój.

OBYWATEL. Każdy obywatel Polski nie skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne  lub  pozbawiony  praw  publicznych ma  równe  prawa.  Państwo  w ramach  swych
działań  zabezpiecza  swych Obywateli  przeciw  wykluczeniu  za  względu  na  wykształcenie,
pochodzenie, przekonania oraz wiek. Szczególna opieką zostaną objęci wykluczeni powyżej
45 roku życia.

PRACA. Praca jest niezbywalnym prawem i dobrem każdego obywatela. Pracę zapewniają
Państwo, Firmy Prywatne, Społeczeństwo i Rodzina. Podstawową formą umowy o pracę jest
umowa  na  czas  nieokreślony  lub  określony,  minimum  3  miesiące,  wynagradzana
w  przeliczeniu  na  ilość  efektywnie  przepracowanych  godzin  wg.  Minimalnej  Stawki
Godzinowej brutto, zawierającej wszelkie opłaty i podatki, w tym na system ubezpieczeń oraz
Minimalnej Stawki Miesięcznej Brutto. Stawki te na dzień wprowadzenia nowych przepisów
wyniosą odpowiednio równowartość 6 euro i 960 euro brutto. 

MIESZKANIE.  Zostanie  wprowadzony  Powszechny  System  Budownictwa  Społecznego,
finansowany z pożyczek NBP i BGK. System ten jest finansowany z dwóch źródeł – z zysku
z  oprocentowania  obligatoryjnych  depozytów  środków  publicznych  oraz  funduszu
powierniczego. Fundusz Powierniczy finansowany jest z części Podatku Celowego, z wkładów
własnych mieszkańców (jednostki udziału), jednostek udziałów z zakupu przez inwestorów
indywidualnych oraz części czynszu kolejnych właścicieli. Na SBS składa się Program Budowy
Mieszkań opracowany na podstawie założeń zapotrzebowania na mieszania przewidywanego
przez GUS. Program realizują deweloperzy wyłonieni w drodze Otwartego Konkursu Ofert. Do
udziału w PSBS jako beneficjenci mają prawo wszyscy obywatele RP, deklarując wpłatę części
wynagrodzenia przez okres 20 lat w określnej, zapewniającej rodzinie godne życie stawce. 

ZDROWIE. Państwo  gwarantuje  zasadę  bezpłatnych  usług  medycznych  dla  wszystkich
obywateli RP. Jednocześnie zostanie wprowadzony system dopłat za pomoc i  leczenie dla
osób prowadzących niezdrowy lub szkodliwy tryb życia, dla kierowców, osób wykonujących
zawód niebezpieczny lub niebezpieczne dla siebie lub otoczenia hobby w postaci dodatkowej
składki  zdrowotnej  w minimalnej  ryczałtowej  wysokości,  płatnej  co  miesiąc do momentu
zmiany  trybu  życia  lub  zaprzestania  szkodliwych  nałogów,  żywienia,  zawodu  lub  hobby.
Biorąc pod uwagę powszechność prywatnych praktyk lekarskich oraz nagminność korzystania
z  takich  praktyk  Obywateli  za  odpłatnością  poza  systemem  refundacji  NFZ,  zostanie



wprowadzony  system odliczeń  od  podstawy  opodatkowania,  kosztów  poniesionych  przez
Obywateli  na  leczenie  prywatne  na  podstawie  faktur  lub  paragonów  uzyskanych  z
prywatnych  praktyk  lekarskich.  Wprowadzony  zostanie  Powszechny  System  Edukacji
Prozdrowotnej  od  szkoły  podstawowej,  poprzez  kolejne  etapy  edukacji  oraz  zajęcia  w
zakładach pracy i firmach w ramach obowiązkowego systemu BHP. Wprowadza się Krajowy
Program Badań Prozdrowotnych i  Produkcji  Leków, których zadaniem jest  badanie  oferty
leków, procedur leczenia na rynkach światowych pod kątem ich wykorzystania w Polsce.
Zakazane  zostanie  reklamowanie  lekarstw  w  mediach.  Wprowadzone  zostanie  do  zadań
Min.  Zdrowia  opracowanie  i  wdrożenie  wraz  z  Min.  Edukacji  PSEP wraz  z  rozszerzonymi
zajęciami z wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży oraz systemem bezpłatnych zajęć
WF  dla  osób  dorosłych.  Wprowadzona   zostanie  zasada  subsydiowania  wyłącznie
najnowszych, uznanych, najmniej inwazyjnych i czasochłonnych form leczenia i rehabilitacji. 

BEZPIECZEŃSTWO.  Nad bezpieczeństwem wewnętrznym czuwa Policja  Krajowa, Policja
Regionalna  i  Miejska.  Głównym  celem  i  zadaniem  tych  jednostek  jest  dbanie
o bezpieczeństwo obywatela i ochrona wolności i  swobód w duchu jak najszerzej pojętej
tolerancji.  Głównym  zadaniem  Korpusu  Policji  jest  prewencja,  wdrażana  w  ramach
Narodowego  Programu  Prewencji  Zachowań  Karalnych.  PPZK  finansowane  jest  z  Kasy
Państwa, z Podatku Dedykowanego oraz z części zysku wypracowanego w ramach Programu
Resocjalizacji Penitencjarnej Pracą.  Częścią programu PPZK jest edukacja dla społeczeństwa,
prowadzona  wraz  z  Mn.  Edukacji  w  ramach  obowiązkowych  zajęć  Bezpieczny  Kraj,
realizowanych  w  szkołach  podstawowych  i  średnich.  Ważnym  elementem  poczucia
bezpieczeństwa obywateli jest system prawny, finansowy, podatkowy, Obrony Narodowej i
polityki  zagranicznej.  (Uważam, że brak jest odniesień do Straży Miejskiej – którą trzeba
zlikwidować wg. mnie i przekazać środki i kompetencje do Policji)

SYSTEM  PRAWNY.  Stopniowo  wprowadzona  zostanie  zasada  precedensu
w postępowaniach  administracyjnych,  gospodarczych  i  cywilnych.  Wprowadzona  zostanie
instytucja  ławników.  Wprowadzony  zostanie  system  mianowania  sędziów  orzekających
po  okresie  co  najmniej  8  lat  praktyki  w  sądach  powszechnych  pod  okiem  sędziów
mianowanych.  Wprowadzona  zostanie  możliwość  wyboru  sądu  orzekającego  poza
właściwością  terytorialną.  Wprowadzony  zostanie  system  bezpłatnego  poradnictwa
i  reprezentacji  prawnej  obywateli  (dla  osób  ubogich,  których  nie  stać  na  płatną  pomoc
prawną), sfinansowany ze składek na ubezpieczenie powszechne, z części Podatku Celowego
oraz z ubezpieczeń prywatnych obywateli.  Wprowadzony zostanie Krajowy System Oceny
Pracy  Sądów i  Prokuratorów,  oparty  na  ocenach jakości  orzecznictwa,  ilości  przyjętych  i
rozpatrzonych w sposób odmienny od sądu I instancji apelacji i orzeczenia SN i Trybunału
Europejskiego. Wprowadzona zostanie minimalna stawkę pensji dla sędziów mianowanych
w  wysokość  wielokrotności  pensji  minimalnej  krajowej  oraz  system  premii  za  każdy
utrzymany w wyższych instancjach lub wyrok nie podlegający apelacji. Zostaną zlikwidowane
immunitety dla Sędziów, Prokuratorów, Posłów oraz innych osób nim objętych w zakresie,
przestępstw  umyślnych,  kradzieży,  defraudacji,  przestępstw  drogowych  oraz  po  spożyciu
alkoholu lub innych środków odurzających.

SYSTEM FINANSOWY.  Wprowadzony zostanie ustawowy zakaz uprawiania lichwy przez
instytucje  finansowe (banki,  kasy  oszczędnościowe,  pożyczkowe).  Ustala  się  podstawowy
maksymalny poziom wynagrodzenia za usługi finansowe na poziomie 10 % ponad wartość
inflacji  opublikowanej  przez  GUS  za  ostatnie  2  lata.    Wprowadzony  zostanie  wymóg
usunięcia  z  wszystkich  umów (w  tym renegocjacja  już  zawartych)  wszelkich  elementów



i  zapisów pozwalających naliczać wyższe oprocentowanie oznaczone jako suma wszelkich
opłat  klienta na rzecz danego podmiotu.  Wprowadzony zostanie  obowiązek deponowania
wszelkich środków publicznych, w tym opłat, podatków, składek na ubezpieczenia społeczne,
środków  budżetowych  bieżących,  środków  własnych  spółek  z  udziałem  Skarbu  Państwa
na  rachunkach  banków  komercyjnych  i  złożenia  ich  w  NBP.  Wprowadzona  zostanie
możliwość refinansowania zobowiązań Państwa z części tych środków i zakaz finansowania
z  pożyczek  zagranicznych  w  przypadku  przekroczenia  progu  deficytu  długu  publicznego.
Zakazana zostanie sprzedaż przez instytucje finansowe nowych kredytów denominowanych
i indeksowanych w walucie obcej, a wszystkie takie kredyty które zaciągnęli obywatele Polscy
zostaną przewalutowane po kursie z dnia podpisania umowy na koszt Banków, będzie to
dotyczyło  kredytów  już  zaciągniętych  przez  Obywateli.  Każdy  Obywatel  posiadający  już
kredyt walutowy będzie mógł w okresie jednego roku od wejścia ustawy podjąć decyzję czy
jego kredyt będzie przewalutowany zgodnie z założeniami czy chce pozostać przy kredycie
walutowym do  końca  umowy.  Zostanie  zadekretowana  nieważność  wszelkich  zapisów  w
umowach o kredyty i  pożyczki,  które uzależniają ich wartość od jakichkolwiek zmiennych
innych, niż stopy procentowe i inflację (usunięcie WIBOR, zmiennych wg decyzji zarządów,
etc). 

SYSTEM PODATKOWY. Wprowadzony zostanie się jednolity podatek liniowy na poziomie
15%  ze  znaczącym  ograniczeniem  wszelkich  zwolnień  i  ulg  od  kwoty  dochodu,
z  wyłączeniem  możliwości  odliczenia  od  podstawy  opodatkowania  kosztów  poniesionych
przez  Obywateli  na  lecznictwo  w  prywatnych  praktykach  lekarskich  udokumentowanych
paragonem lub fakturą. Kwota wolna od podatku zostanie ustalona na poziomie 10 tysięcy
złotych oraz zostanie wprowadzony podatek progresywny dla osób zarabiających powyżej
3x minimalnej stawki krajowej brutto, za wyjątkiem zawodów chronionych  o ile dochody
takich osób pochodzą wyłącznie z pracy w takim zawodzie :

- sędziów, prokuratorów i Prawników Mianowanych

- lekarzy i personelu medycznego pracującego na etacie w jednostce państwowej lub 
prywatne służby zdrowia

- policji

- administracji

- nauczycieli

Wprowadzony zostanie system podatku dedykowanego: w oznaczonej części każdy obywatel
może  wskazać  jeden  z  kilku  Funduszy  Dedykowanych,  na  który  chce  przeznaczyć  20%
swojego podatku w danym roku podatkowym:

- fundusz zdrowia

- bezpieczeństwa

- budownictwa socjalnego (obowiązkowe dla uczestników tego programu)

- prawny

- badań i rozwoju

- kultury i sztuki

- Narodowego Funduszu Rozwoju Turystyki

- Centrum Badań i Rozwoju



Wprowadzona zostanie równoprawność podatkową dla MiŚP i  dużych korporacji.  Podatek
obrotowy od sieci  handlowych (które  w swej  sieci  sklepów posiadają  w swej  strukturze
obiekty handlowe posiadające pow. 100 m kwadratowych powierzchni sklepu). Wprowadzony
zostanie jednolity podatek od kapitału dla Banków oraz podatek „depozytowy” od martwych
depozytów na kontach bankowych dla banków nie udzielających kredytów na ustalonych
zasadach. Wprowadza się 3 miesięczne zwolnienie od podatków dla nowopowstałych małych
firm, w tym od opłat na ZUS.  Wprowadza się abolicję podatkową dla podatników, którzy
czekają  na  decyzje  lub  interpretacje  Urzędów Skarbowych  ponad  30  dni.  Wprowadzony
zostanie  system  odpowiedzialności  indywidualnej  urzędników  za  szkodliwe  decyzje
podatkowe wraz z obowiązkiem wykupienia polis OC tychże pracowników. 

SYSTEM EMERYTALNY. Wprowadza się system umożliwiający przechodzenie na emeryturę
po  przepracowaniu  40  lat  składkowych.  Zostanie  zreformowany  system  ZUS  i  KRUS
a  docelowo  zlikwidowany  i  zastąpiony  nowym  ogólnokrajowym  systemem  opieki
i  zabezpieczenia  emerytalnego.  Zostaną  zniesione  wszystkie  przywileje  emerytalne  oraz
branżowe w myśl zasady równości społecznej z wyłączeniem zawodów w których codzienna
praca jest  wykonywana w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub z narażeniem zdrowia
i życia. Zostanie wprowadzona minimalna Emerytura Obywatelska gwarantowana każdemu
Obywatelowi po przepracowaniu minimalnego okresu składkowego. Do okresów składkowych
zostaną zaliczone lata w których Obywatel sprawował wychowanie dzieci (udokumentowane
nieświadczenie pracy w związku z wychowaniem dzieci).

SYSTEM EDUKCJI. Wprowadzony zostanie się system edukacji podstawowej w wymiarze
8  lat.  Zniesiony  zostanie  poziom szkolnictwa  gimnazjalnego.  Zniesiony  zostanie  program
szkolny obowiązkowy poza zakresem podstawowym to jest:

Na poziomie szkolnictwa podstawowego (8 lat):

- matematyka

- język polski

- wybrany język obcy

- wychowanie dla bezpieczeństwa

- wychowanie prozdrowotne

- informatyka

- elementy historii, kultury i cywilizacji poszczególnych kręgów kulturowych 
(chrześcijańskiego, judaizmu, islamu oraz religii Azji i Afryki)

Na poziomie szkolnictwa średniego:

- matematyka i finanse

- elementy prawa

- język polski

- wybrany język obcy z puli języków obowiązkowych (angielski, rosyjski, francuski, 
hiszpański, niemiecki, chiński)

- wychowanie prozdrowotne i planowanie rodziny

- historia i cywilizacja świata

- etyka z elementami filozofii



- nowe technologie w wybranej dziedzinie specjalizacji

- informatyka,

Wprowadzony zostanie system modułowy, jak na studiach wyższych w pozostałym zakresie,
to jest nauk ścisłych, biologii, etc., z systemem punktowym wzorowanym na systemie ECTS.
Na poziomie szkoły średniej wprowadza się możliwość uzupełniania programu podstawowego
elementami programów czelni wyższych i zawodowych. 

Wprowadzony zostanie system szkolnictwa zawodowego na wzór niemiecki.

Wprowadzony  zostanie  system  egzaminów  państwowych  dla  osób,  które  po  skończeniu
studiów  chciałyby  pracować  w  zawodach  finansowanych  przez  Państwo,  to  jest
w szkolnictwie, służbie zdrowia, zawodach prawniczych, administracji – na wzór hiszpańskich
Oposiciones. 

Wprowadzone zostanie minimalne wynagrodzenie dla nauczycieli mianowanych na poziomie
2x  minimalnej  stawki  krajowej  brutto  na  poziomie  szkolnictwa  podstawowego  i  3x  na
poziomie szkolnictwa średniego i wyższego.

POLITYKA ZAGRANICZNA.  Rzeczpospolita Polska potwierdza przynależność do struktur
Unii  Europejskiej  i  NATO z  zastrzeżeniem priorytetu  interesu  narodowego  i  obywateli  w
przypadku  konfliktu  z  zasadami  tych  instytucji.  Władze  Państwa  zobowiązane  są  do
prowadzenia polityki zagranicznej z uwzględnieniem na pierwszym miejscu interesów Polski i
jej  Obywateli.  Głównym celem dla Rządu, Sejmu, Prezydenta  jest   rozwój Polski  oparty
na  dobrosąsiedzkich  stosunkach  i  wymianie  handlowej,  naukowej  i  cywilizacyjnej  z
wszystkimi krajami swojego bliższego i dalszego sąsiedztwa oraz wszystkimi krajami świata,
które nie łamią podstawowych praw człowieka i  obywatela. Rzeczpospolita Polska buduje
relacje  oparte  na  wzajemnym  zrozumieniu  i  poszanowaniu  woli  innych  krajów  świata,
starając się promować swoje wartości i wiarę w sposób nienarzucający się, a jednocześnie
poznaniu  wartości,  osiągnięć,  wiary  i  cywilizacji  innych  narodów.  Promuje  podstawowe
wartości  zgodnie  z  Kartą  Praw Człowieka  ONZ i  wartościami  humanistycznymi  promując
podstawowe  wartości,  to  jest  zdrowie,  rozwój,  szczęście,  bezpieczeństwo  i  równość
wszystkich ludzi na świecie. Priorytety te wyznaczają cele bliższe, w tym rozwój wymiany
kulturalnej, wzajemne poznanie się obywateli, promocję turystyki przyjazdowej i wyjazdowej
w ramach Narodowego Funduszu Rozwoju Turystyki i Funduszu Promocji Zdrowia.

NARODOWY  PROGRAM  BADAWCZO  ROZWOJOWY.  W  celu  zapewnienia  rozwoju  i
dobrobytu  obywateli  w  wyznaczonych  ramach  powołuje  się  w  miejsce  Ministerstwa
Przemysłu Ministerstwo ds. Badań i Rozwoju, którego głównym Celem i Produktem ma być
NPBiR – konglomerat  zespołów badawczych w dziedzinie  nowych technologii,  energetyki,
ochrony  i  promocji  zdrowia,  rozwoju  społecznego.  Każda  uczelnia  dofinansowana  przez
Państwo poprzez udział swoich pracowników naukowych w projektach zdobywa punkty, które
następnie przekładają się na stopień dofinansowania danej jednostki. Im mniejszy udział w
Programie,  tym  mniejsze  dofinansowanie  –  dotyczy  to  uczelni  z  kierunkami  objętymi
programem, które w związku z tym dostaną większe dofinansowanie, od jednostek spoza
priorytetu. NPBR zostanie ściśle powiązany z Narodowym Programem Odbudowy Przemysłu.
Ścisła współpraca jednostek naukowych z odbudową przemysłu oparta o nowe technologie
oraz  myśl  techniczną  polskich  naukowców.  Połączenie  następuje  poprzez  częściowe
finansowanie NPBiP z zysków osiąganych przez wspierany naukowo Przemysł. 

MEDIA,  KULTURA  i  SZTUKA.  Kultura  i  sztuka  stanowią  część  niezbywalnych  praw



człowieka  i  obywatela.  Państwo  dba  o  rozwój  kultury  poprzez  wspieranie  inicjatyw
promujących  kulturę  i  sztukę  polską  oraz  osiągnięcia  kultury  i  sztuki  innych  krajów.
Media  gwarantują  obiektywny  i  niezależny  przekaz  informacji  dostępny  bezpłatnie  dla
wszystkich obywateli w zakresie ich głównych kanałów.

SYSTEM  REFERENDALNY.  W celu  realizacji  podstawowych  założeń,  że  Obywatel  jest
suwerenem  władzy  zostanie  wprowadzony  się  system  referendów  na  tematy  związane
z bieżącym zarządzaniem Państwem w ramach ogólnych założeń priorytetów dla obywateli.
Zostanie  ustalony  próg  referendalny  na  poziomie  500  tysięcy  podpisów  w  kwestiach
związanych z organizacją życia codziennego obywateli na poziomie kraju, oraz na poziomie
10%  populacji  obywateli  zamieszkujących   region  w  przypadku  zbierania  podpisów
o referendum w kwestiach lokalnych. Dla ważności referendum wymagana jest frekwencja
na poziomie 50% oraz opowiedzenie się ZA minimum 50.1% głosujących.

SEJM,  PREZYDENT,  RZĄD.  Wprowadzone  zostaną  zmiany  w  zakresie  Władzy
Ustawodawczej i Wykonawczej. W pierwszej kolejności zostanie zlikwidowany SENAT, którego
kompetencje zostaną skierowane do Urzędu Prezydenta RP. Zostaną na nowo zdefiniowane
okręgi  wyborcze. RZĄD. Zmienione  zostaną  kryteria  doboru  kandydatów  na  posłów  i
senatorów w taki sposób, aby promować osoby lepiej wykształcone (minimum wykształcenie
pełne średnie), z lepszym dorobkiem zawodowym. Zmieniony zostanie się system głosowania
w ten sposób, że do sejmu wchodzą osoby, które uzyskają największą liczbę głosów bez
względu  na  miejsce  na  liście  do  głosowania  w  ramach  danego  okręgu  wyborczego.
Wprowadza się listy komisyjne: 50% posłów umieszczone będzie na osobnych listach osób,
które zasiądą w komisjach sejmowych. Na listach takich mogą znaleźć się wyłącznie osoby z
wykształceniem kierunkowym i minimum 3 letnim doświadczeniem w zawodzie. Wprowadza
się usunięcie, ograniczenie i zawieszenie immunitetu z obowiązkowym zastępstwem na czas
ograniczenia  (np.  w  pracach  komisji  sejmowych)  lub  zawieszenia  posła  oraz  zasadę
usuwania, ograniczenia praw posła i zawieszenia na czas postępowania - z listy posłów -
osób,  wobec  których  zachodzi  uzasadnione  podejrzenie  o  korupcję,  malwersacje,
przestępstwa gospodarcze i  kryminalne lub za takie przestępstwa skazanych przed lub w
trakcie pełnienia  mandatu.  W trybie referendum wprowadza się  możliwość utworzenia w
danym okręgu JOWu. Wprowadza się zakaz mianowania ministra i wice-ministra w danym
resorcie, o ile nie jest on specjalistą w danej dziedzinie – praktykiem lub posiada poparte co
najmniej 3 letnim doświadczeniem wykształceni kierunkowe. Ministrem Finansów nie może
zostać osoba w jakikolwiek sposób obecnie lub w przeszłości  (przez poprzednie 5 lat  co
najmniej) związana z prywatnymi instytucjami rynku finansowego. Osoba na tym stanowisku
nie  może  zostać  zatrudniona  w  takich  instytucjach  przez  okres  kolejnych  5  lat.
Wynagrodzenie  na  tym  stanowisku  wyniesie  minimum  5x  stawki  minimalnej.  Podobne
ograniczenia  dotyczą  Ministra  Obrony  oraz  w  specjalnym  zakresie  –  Ministra  Spraw
Zagranicznych.  Ministrem Sprawiedliwości  może  zostać  adwokat,  sędzia,  prokurator  z  co
najmniej 10 letnim doświadczeniem zawodowym. 

SYSTEM  LEGISLACYJNY.  Zostaną  wprowadzone  pilne  działania  mające  na  celu
uproszczenie systemu legislacyjnego obowiązującego w Polsce.  W następnej kolejności w
celu  utrzymania  przejrzystości  przepisów  zostanie  wprowadzona  zasada,  że  każdy  nowy
przepis wprowadzony musi zastępować i usprawniać do tej pory obowiązujący. Za realizację
powyższej zasady będą odpowiedzialni Ministrowie, Sejm i Prezydent.  
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