
Deklaracja Woli Polaka   
TO JEST NAJWAŻNIEJSZY DOKUMENT W TWOIM ŻYCIU KTÓRY ZADECYDUJE O PRZYSZŁOŚCI TWOJEJ,  TWYCH DZIECI, POLSKI I POLAKÓW! 

Data _______________________  Pesel ________________________________________________ 
 
Imię i Nazwisko ____________________________________________________________________  
  
Adres Zamieszkania__________________________________________________________________ 
 
Kod pocztowy_______________  Województwo___________________________________________ 
 

Do Burmistrza / Wójta / Prezydenta (niepotrzebne skreślić) 
i Urzędu: Miasta, Gminy, Miasta i Gminy (niepotrzebne skreślić) 

 
w (wpisać nazwę gminy)  _____________________________________________________________ 
 

Działając na podstawie:  
prawa naturalnego, prawa do samostanowienia narodów oraz na podstawie Polskiej Konstytucji 

 

Jako człowiek - istota duchowo-cielesna, z jej przyrodzonymi prawami, deklaruję stosować się tylko do tych praw 
stanowionych które nie są sprzeczne z prawem naturalnym. Jeśli prawo stanowione jest sprzeczne z prawem naturalnym 
obywatele mają prawo do nieposłuszeństwa.  Tego samego wymagam od Państwa Polskiego i wszystkich jego instytucji. 
 

Art.4 § 1 Polskiej Konstytucji mówi: Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. 
Art.4 § 2 Polskiej Konstytucji mówi: Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. 

 

W związku z podstępną podmianą demokratycznie wybranego przez Polaków w roku 2015 rządu, na uzurpatorski rząd zdrady (nie 
wybrany demokratycznie przez Naród Polski) który objął władzę w Polsce w dniu 7 grudnia 2017 roku, 

Informuję iż, 
nie uznaję obecnych uzurpatorskich władz zarządzających Polską które konsekwentnie działają na szkodę Narodu Polskiego i 
naruszają Polski Interes Narodowy. Za pomocą merkantylistycznego prawa demontuje się Państwo Polskie i oddaje się Polaków w 
definitywną niewolę OBCYM, łamiąc jednocześnie naturalne prawa człowieka jako istoty duchowo-cielesnej. Żądam od Prezydenta 
natychmiastowego rozwiązania Sejmu i Senatu oraz ogłoszenia nowych demokratycznych wyborów. 
Jednocześnie jako obywatel Polski, odpowiedzialny za siebie oraz za przyszłe pokolenia Polaków, widząc coraz większą 
monopolizację władzy ze strony rządzących i chęć niedopuszczenia szerszej rzeszy obywateli do decydowania o swoim własnym 
państwie, (za Papieżem Piusem XII przypominam Kościołowi o jego obowiązku ratowania człowieka przed wszelkimi 
totalitaryzmami państwowymi) wnioskuję do Arcybiskupa krakowskiego Marka Jędraszewskiego o opiekę i ochronę dla Grupy 
Inicjatywnej podczas tworzenia Tymczasowego Polskiego Rządu Patriotycznego w Krakowie.  Rząd ten utworzony zostanie z 
polskich patriotów i będzie działał do momentu wyłonienia LEGALNEGO rządu Polskiego w nowych demokratycznych wyborach. 
Głównymi celami Rządu Tymczasowego będą: przejęcie sterowania Państwem Polskim, odzyskanie pełnej suwerenności naszej 
Ojczyzny Polski,  dbanie o dobro wspólne Narodu Polskiego i wszystkich jego obywateli oraz wprowadzenie (za pomocą dekretu 
prezydenckiego) NOWEGO, godnego CZŁOWIEKA prawa opartego na fundamencie Prawa Naturalnego, czyli Nowej Konstytucji. 
Po zebraniu odpowiedniej ilości podpisów tej deklaracji, Tymczasowy Polski Rząd Patriotyczny w Krakowie Z WOLI NARODU 
POLSKIEGO przejmie legalnie władzę!  
Zobowiązuję Prezydenta Andrzeja Dudę o pilne (do 48 godzin) uznanie Tymczasowego Polskiego Rządu Patriotycznego który 
powstanie w Krakowie, a gdyby tego nie zrobił to wnioskuję o postawienie go przed Trybunałem Stanu za zdradę Polaków i 
Ojczyzny naszej Polski. Wyrażam zgodę aby w takiej sytuacji obowiązki jego przejął Naczelny Dowódca Sztabu Generalnego 
Wojska Polskiego, na czas przejściowy 3 miesiące - do momentu nowych demokratycznych wyborów i wyłonienia nowego 
LEGALNEGO rządu POLSKIEGO. 
Zgadzam się na wprowadzenie w Polsce  Nowej Konstytucji opartej na fundamenie Prawa Naturalnego, zgodnej z zasadami miłości 
bliźniego, uczciwości, sprawiedliwości, solidaryzmu społecznego i pomocniczości, do których to zasad osobiście obiecuję się 
stosować. 
Zobowiązuję Urząd Gminny do rozprowadzenia niniejszej deklaracji wśród wszystkich mieszkańców Gminy, jednocześnie proszę o 
pisemne poinformowanie mnie o dacie i  miejscu podliczania deklaracji. 
 
 
 
_________________________________________________________ 
Podpis 
 
PILNE! Wydrukować w dwóch ezgemplarzach i oba podpisać. Jeden egzamplarz złożyć na dzienniku podawczym w swojej gminie a 
na drugim egzemplarzu poprosić o gminną pieczątkę (to jest dowód przyjęcia przez gminę wraz z wpisaniem daty). Ten otrzymany z 
gminy z pieczątką skserować i „oryginał” zachować u siebie w domu a ksero przesłać listem poleconym (najlepiej z potwierdzeniem 
odbioru) na adres: Instytut Pamięci Narodowej, ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa. Podliczanie głosów czyli rejestrowanie deklaracji 
(nadanie numeru każdej deklaracji którą obywatel przyniesie a potem z powrotem zabierze  do domu) odbędzie się w dniu i miejscu 
ogłoszonym przez Grupę Inicjatywną, która prześle tę informację do gmin, których obowiązkiem będzie poinformowanie o tym 
WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW którzy zgłosili deklaracje na dziennik podawczy.  Zanim wypełnisz skseruj i podaj dalej! 
Deklarację można pobrać ze strony: https://infokracja.wordpress.com/2018/08/11/deklaracja-woli-polaka/  lub pisząc na adres:  
teresagarland@fidespolska.pl 


