
Drugi wspólny projekt organizacji patriotycznych 

działających w ramach koncepcji wielobiegunowej sieci 

 

 

 

Projekt Systemu neOS New Operating System powstawał w latach         

2010-2015 jako odpowiedź na problemy społeczne zauważone w Polsce. Przez          

ten czas był on również lobbowany na różnych poziomach struktur          

administracyjnych lokalnych i centralnych. Wiele osób wie, że jest lub była           

uwzględniana w procesie powstawania neOS.  

Poszczególne elementy neOS są w różnych fazach realizacji i wdrożenia. Z           

wieloma z nich poszczególni politycy partii sprawującą władzę zostali zapoznani.          

Podobnie jak organizacje i ruchy oddolne mające na celu zmiany ustrojowe takie            

jak m.in. fundacja Jesteśmy Zmianą. Kluczowym adresatem działań        

lobbingowych jest Ministerstwo Cyfryzacji, które udzieliło już bezterminowego        

honorowego patronatu nad przebiegiem realizacji tego projektu oraz wykazało         

pomocność w jego wdrażaniu. Ponieważ mamy otwarte drzwi i wsparcie do           

działania można z nim wyjść na światło dzienne także w celu rekrutacji osób do              

nowej siły politycznej oferującej możliwości dla wielu nowych osób.         

Dysponujemy zaawansowanym systemem rekrutacji do potencjalnego użycia. 

 

Program Ruchu neOS polega na zainspirowaniu i skoordynowaniu działań         

integracyjnych ośrodków naukowych i badawczych, kadr uniwersyteckich,       

infrastruktury parków technologicznych, biznesu oraz edukacji w stworzeniu i         

wdrożeniu na terenie Polski nowego systemu operacyjnego dla miast i wsi,           

którego integralną częścią jest m.in.: infrastruktura informatyczna, nowe        

urządzenia dostępowe, nowe środki rozliczeniowe, a także nowe środki i sposoby           

komunikacji.  

 

Sukces ma być gwarantowany równoległymi działaniami: lobbingowymi,       

finansowymi, dyplomatycznymi na poziomie krajowym oraz międzynarodowym.       

Wpisuje się on doskonale w obecne przemiany geopolityczne oraz przebudowę          

planety w ramach zmiany punktu siły. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schemat budowy miejskiego systemu operacyjnego przedstawiono na 

poniższym obrazku: 

’ 

Cel główny projektu: 

Wykreowanie siły politycznej mogącej przeprowadzić kompleksową      

reformę ustrojową w Polsce oraz utrzymać kraj w stanie prosperity przez           

kolejne minimum 200 lat.  

 

 



Cele szczegółowe: 

1. Stworzenie jednolitego systemu wartości oraz narzędzi działania       

dostępnych w ramach ruchu neOS. Wchodzi w to ewolucja         

komunikacji, dostępnych narzędzi biznesowych, propagandowych,     

finansowych oraz organizacyjnych. 

2. Wyłonienie się sieci z ośrodkami regionalnymi, tematycznymi       

będącej w stałym przepływie między ogniwami, spełniającej rolę        

przekaźnika informacji oraz możliwości dla osoby będącej na końcu         

każdego łańcucha sieci. 

3. Stworzenie wizerunku zewnętrznego dla ruchu pozycjonującego go       

pomiędzy istniejącymi zjawiskami takimi jak: kościół, polityka,       

technokracja, finansjera, celebryctwo, mistycyzm, samorozwój,     

aktywizm społeczny, futuryzm. 

4. Zabezpieczenie każdej ruchu komórki neOS oraz jej najszybsza        

aktualizacja. W to wchodzi: framework prawny, finansowy,       

medialny. Dodatkowo w miarę potrzeby ochrona fizyczna, warunki        

mieszkaniowe, środki komunikacji i łączności. 

  

Cele poboczne: 

 

- inspiracja oraz bezpośrednie oddziaływanie idei na społeczeństwo       

polskie. 

- Lepsze wykorzystanie umysłu oraz wszelakiego potencjału osób,       

które nie są zmuszone do indywidualnej walki o byt i przetrwanie. 

- Zainspirowanie ludzkości do myślenia w nowych kategoriach, z        

możliwością wychodzenia poza utarte i przyjęte sposoby       

funkcjonowania. 

- Poprawa stanu ekologicznego kraju, pojawianie się nowych do tej         

pory nie znanych nam grup społecznych chcących połączyć się w          

sieć z tą inicjatywą: szpitale, kopalnie, firmy budowlane,        

wywiadownie, fundacje, kluby, szkoły, jednostki miejskie itp. 

 

Składający projekt: Instytut Północny 

Koordynator projektu: Mateusz Jarosiewicz 

 

Warunki przystąpienia do projektu: przystąpienie do projektu dla        

poszczególnych organizacji jest dobrowolne i może być realizowane w         

formie biernej (życzliwy stosunek do projektu) lub czynnej (uczestniczenie         

w projekcie). 

 

 

 



 

Czynne uczestnictwo w projekcie (można zaangażować się na wielu         

szczeblach):  

a) jako osoba otwierający biznesowo jeden z lokali dla społeczności neOS:           

- COCOBAR (biuro coworkingowe),  

- ExIT House (willa kreatywności),  

- FUTUCLUB (klub przyszłości),  

- CHATSPOT miejsce spotkań. 

b) włączenie działalności gospodarczej opartej o wiedzę w struktury         

neOS; włączenie własnych nieruchomości w strukturę neOS - może         

powstać SA w każdym mieście. 

c) zostanie pracownikiem neOS opłacanym w walucie własnej, oraz         

zewnętrznej w przypadku realizacji projektów międzynarodowych. 

d) zdobywanie wiedzy jako pracownik wiedzy wewnątrz organizacji, w         

poszczególnych podprojektach tematycznych jakie są np. w fundacji IP:         

http://ip.org.pl 

e) zostanie ambasadorem neOSu: reprezentowanie idei i organizacji, a         

także sprzedaż usług podmiotów np. powiązanych umowami       

konglomeratów: spożywczych, informacyjnych, usługowych. 

 

Miejsce przeprowadzania akcji: Polska i stopniowo inne kraje. 

 

Harmonogram prac: 

1. Stworzenie broszurek zapraszających do neOS (New Operating       

System)  

2. Przygotowanie listy nieruchomości i przestrzeni niezbędnych do       

wynajęcia. 

3. Rozpoczęcie nieustannego cyklu spotkań i przepływu informacji       

między neOS a osobami spoza. 

4. Tworzenie struktur prawnych na poziomie: międzynarodowym,      

narodowym, ściśle lokalnym. 

5. Pozyskiwanie środków finansowych na badania, rozwój środków       

technologicznych (w tym własnych środków i infrastruktury do        

komunikacji), dokapitalizowanie wszystkich spółek i podmiotów      

skupionych wewnątrz neOS. 

6. Formatowanie stałej reprezentacji politycznej oraz medialnej neOS. 

7. Lobbing i rekrutacja w obecnych instytucjach oraz strukturach        

politycznych. 

8. Wystawienie kandydatów do wszystkich możliwych wyborów:      

lokalnych, krajowych, międzynarodowych, których to stanowiska      

mają wpływ na sytuację Polski i Polaków. 


