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Raport Narodowy Polska 2020  

Wstęp 

Na skutek sprawowania władzy po 1989 roku przez antypolskie elity polityczne,  
suwerennośd ekonomiczna, polityczna, terytorialna i zasobowa Polski została zachwiana. 
 
Obowiązkiem obywateli RP jest zatrzymanie zjawisk i tendencji szkodliwych dla paostwa i obywateli. 
Raport Narodowy Polska 2019 ma na celu ustalenie źródeł i przyczyn złego stanu paostwa oraz 
nakreślenie działao dla naprawy RP. 
 
Raport opisuje stan paostwa w odniesieniu do 5 ładów – polityka i administracja, społeczeostwo, 
gospodarka, ład przestrzenny, środowisko, których równowaga gwarantuje bezkonfliktowy, 
zrównoważony rozwój społeczno – gospodarczy. Takiej równowagi w Polsce nie ma. Kraj znajduje się 
w stanie gnuśności  gospodarczej, traci suwerennośd na rzecz wrogich sił politycznych, wrogich nacji,  
zagranicznych korporacji. Po 30 latach tzw. „wolności”, przynależności do UE i do „cywilizacji 
zachodniego świata”, istnieją w Polsce zjawiska o większej skali jak za czasów „komuny” - bieda,  
wykluczania społeczne, bezdomnośd, ubóstwo energetyczne, terror fiskalny, aparat 
niesprawiedliwości,  mafie polityczno – gangsterskie...   
 
Analizy stanu, trendów, przyczyn, a w ślad za analizami przeprowadzona diagnoza oraz proponowane 
koncepcje i projekty rozwiązao problemów wykazały, że zmiany polityczne, społeczne, gospodarcze 
w Polsce są konieczne, obszar zmian (interwencji) znany, a realizatorem i jednocześnie gwarantem 
skuteczności tych zmian powinien byd Naród Polski, ustawowy suweren Rzeczypospolitej Polskiej.  

Stan paostwa 

Polityka  

 
Polityka to podstawowy obszar merytoryczny wymagający zmian. Dominacja w polityce sił 
antypolskich, odrodzonych w II i III pokoleniu z żydokomunistycznych aparatów ucisku w PRL, stała 
się bezpośrednią przyczyną dramatycznego stanu paostwa i społeczeostwa polskiego. Polska 
w wyniku wrogiej działalności „elit władzy”, traci suwerennośd paostwową, gospodarczą, finansową, 
surowcową na rzecz globalnych korporacji przemysłowych i finansowych, podobnie jak cała UE, 
poddana tej samej „doktrynie szoku”. 
W niezależnym rankingu podatności władz na korupcję, wśród 100 paostw polskie władze znalazły się 
na wysokim 48 miejscu. 
Na podstawie opinii firm ratingowych (m. innymi Bloomberg), premier RP potwierdza publicznie, 
że Polska jest kolonią, z której co roku obce firmy „wypompowują” 100 mld zł. 
Członkostwo w UE staje się dla Polski ciężarem ekonomicznym, z uwagi na ujemny bilans korzyści, 
prowadzący do upadku polskich podmiotów gospodarczych. 
Przynależnośd do paktu obronnego NATO jest dla Polski zagrożeniem, z uwagi na przekształcenie 
NATO w instrument agresji USA w stosunku do paostw posiadających zasoby paliwowe i uzasadnioną 
możliwośd odwetu tych paostw. Dramatycznie zmniejszone zostały możliwości obronne paostwa, 
z 250 tys. żołnierzy w latach 70 ub. wieku, do 100 tys. obecnie.  
 
Polska została zadłużona przez władze RP w stosunku do instytucji lichwiarskich, bez zgody 
społeczeostwa, w wysokości praktycznie przekraczającej możliwości spłaty długów (dług zagraniczny 
400 mld $USA).  W sposób celowy zostały także przekroczone granice w eliminacji podstaw rozwoju 
kraju, poprzez prywatyzacje mienia wytwórczego, a ostatnio rozdawnictwo koncesji na paliwa dla 
obcych podmiotów. 
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Społeczeństwo 

 

Działania antyspołeczne władz centralnych legislacyjnych, wykonawczych, sądowniczych (w tym 
komorniczych) są przyczyną nasilających się z każdym rokiem niekorzystnych zjawisk społecznych jak 
bezrobocie, bezdomnośd, wykluczenie społeczne, przy równoległym wzbogaceniu się, kosztem 
społeczeostwa, grupy „oligarchów” z obszaru służb, polityki, mediów. 
 

Polacy znajdują się na 28 miejscu w Europie, na 60 na świecie pod względem możliwości nabywczych 
portfela. 
Została zaburzona proporcja miedzy wytwarzaniem dóbr dla dochodu narodowego przy udziale 
jedynie ok.  6 mln osób, dla całego społeczeostwa liczącego 38,5 mln osób. Na brak pracy w Polsce 
cierpi kilka mln osób, przy zarejestrowanych ok. 1,2 mln bezrobotnych (stan na 2018). Rekordowy 
wskaźnik notuje udział osób pracujących w administracji, który wynosi ok. 70 osób/1000 
mieszkaoców co stanowi ok. 2,4 mln osób tj. 2 – 3 razy więcej niż w innych w krajach (stara UE, USA, 
Szwajcaria). To celowe i ogromne obciążenie budżetu paostwa a jednocześnie podstawa do zjawisk 
nepotyzmu i serwilizmu w obszarach wszelkich rodzajów władz. 
 

W wyniku „prywatyzacji po polsku”, za 10% wartości, utratę polskiego własnego przemysłowego 
aparatu wytwórczego, utratę w znacznym stopniu polskiej bazy surowcowej, Polacy zmuszani są do 
wyrobniczej, niewolniczej pracy dla obcych korporacji lub poszukiwania pracy niewolniczej za granicą, 
za dużo lepsze wynagrodzenia przy relatywnie niższych kosztach utrzymania.  
W Polsce nasila się zjawisko wykluczenia społecznego jak ubóstwo, w tym ubóstwo ekonomiczne, 
„ubóstwo energetyczne”, trudny dostęp do ochrony zdrowia, do nauki, mieszkania, wypoczynku 
a w konsekwencji do depopulacji (wyniszczenia, eutanazji) narodu polskiego. Od II wojny światowej 
Polaków przybyło do lat 80 ponad 10 mln, a analogicznym okresie 30 lat od 1989 roku wyniósł 0, 
a uwzględniając  ok. 3 mln przebywających już stale za granicą, liczba ludności Polski zmniejszyła się 
o blisko połowę w stosunku do trendu przyrostu w latach tzw. „komuny”. To oznacza w kategoriach 
ekonomicznych utratę połowy dochodów budżetu paostwa, tym bardziej, że w ostatnim okresie 
Polskę za chlebem opuszczają ludzie młodzi i wykształceni, ponadto zdolni do obrony Ojczyzny.  
 

Instrumentem zniewalania społeczeostwa stały się media, ważny element struktur mafijnych (służby, 
politycy, aparat sprawiedliwości, media), służący celowej dezinformacji i deprawacji. Media wraz                
z partiami politycznymi kreują antypolskośd, pod wyrafinowaną zasłoną szyldów narodowych, 
społecznych, katolickich, zawłaszczające niemal całą przestrzeo informacji publicznej, poza 
Internetem. Został wytworzony mit potęgi mutujących się partii „okrągłostołowych”, których 
liczebnośd jest marginesem poniżej 1% społeczeostwa i dla których (co wmawiają media) nie może 
byd żadnej alternatywy w rządzeniu paostwem. Pozory czy rzeczywiste walki o władzę wewnątrz 
„układu” są jedynie dla podziału łupów, z oczywistą stratą dla społeczeostwa polskiego biorąc pod 
uwagę fakt, że w aparatach władzy „elity” polityczne, medialne, sądownicze itp. pochodzące z tzw. 
mniejszości narodowych stanowią ok. 90 %. Został przez elity stworzony program zniewalania 
społeczeostwa poprzez projekty, pakty GATS, CETA, ACTA, GMO, szczepieo obowiązkowych, 
chemicaltrails, 5G, szkodliwych wiatraków, obcych służb do utrzymania porządku itp. 
 

Gospodarka 

 

Gospodarka polska zmierza do upadłości. Nastąpił upadek przemysłu na skutek „prywatyzacji 
po polsku”. Za 10 % wartości oddano ok. 8000 zakładów wytwórczych podmiotom zagranicznym, 
które do polskiego budżetu odprowadzają ok. 15 % dochodów. Pozostało ok. 300, przeznaczonych 
przez obecne władze do prywatyzacji (energetyka, górnictwo, rafineria). Z uwagi na niską siłę 
nabywczą społeczeostwa budownictwo mieszkaniowe znajduje się w stagnacji. Polscy 
podwykonawcy robót infrastrukturalnych (drogi, koleje) są planowo eliminowani przez zagraniczną 
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konkurencję, z pomocą instrumentów finansowych stosowanych przez „polskich (?) nadzorców” 
finansów publicznych.  
 

Przekazywane są podmiotom zagranicznym polskie zasoby paliwowe węgla, gazu łupkowego i inne 
np. rudy metali za opłaty w wys. 1% - 3% wartości, z możliwością wywłaszczania obecnych właścicieli 
z ich nieruchomości, na terenach objętych koncesjami tj. ok. ½  Polski.  
Rolnictwo, produkujące dobre produkty polskiej ziemi na rynek polski i rynki zagraniczne, jest 
obecnie śmiertelnie zagrożone brakiem wody i emisją zanieczyszczeo w wyniku planowanej 
eksploatacji gazu łupkowego na terenach rolniczych i leśnych, o pow. 1/3 kraju. Handel płodami 
rolnymi i hodowlanymi został celowo zdominowany przez obce monopole dyktujące ceny, 
transferujące zyski za granice. 
W gospodarce polskiej panuje terror fiskalny (casus Kluski), przy jednoczesnych ulgach i innych 
preferencjach dla podmiotów zagranicznych, które większośd dochodów transferują za granicę. 
  
Nadmierny fiskalizm niszczy przedsiębiorczośd, zmniejsza dochody do budżetu, potęguje bezrobocie. 
Inne składniki kosztów produkcji tj. płace, energia, transport są także obciążane nadmiernymi 
podatkami, co obniża konkurencyjnośd polskich towarów i wpływy do budżetu paostwa.  
 

Władze RP po 1989 r. zadłużały budżet paostwa (Polaków) poprzez dług publiczny i zagraniczny, 
których wysokośd przekroczyła realnie próg 60 %. Podobne progi zadłużenia mają samorządy. Jest to 
prosta ścieżka uznania RP za bankruta finansowego z konsekwencjami społecznymi (brak wypłat 
z ZUS) i politycznymi (wobec wierzycieli). Rabunkowa planowana gospodarka w zakresie sprzedaży 
zasobów naturalnych obcym podmiotom, zakupów węgla z zagranicy a jednocześnie blokowanie 
wykorzystania zasobów geotermalnych i OZE w przyszłości zmniejszy wpływy do budżetu paostwa 
i gmin, zwiększy koszty energii. 
W 1976 roku gospodarka polska znajdowała się na 10 miejscu w rankingach światowych, obecnie jest 
na miejscu 25. 
 

Gospodarka polska, tj. wytwarzanie dóbr przez polskie firmy dla Polaków i na eksport, istnieje tylko 
w rolnictwie indywidualnym, które także w handlu towarami zdominowane jest przez obce podmioty 
o charakterze monopoli, objęte jest kagaocem nadregulacji władz i embargiem na tradycyjne rynki 
rosyjskie. 
Polska gospodarka została skolonizowana, Polacy w obcych koncernach pracują jako tania siła 
robocza. Hasła „repolonizacji” gospodarki nie znajdują potwierdzenia w faktach, depolonizacja 
polskiej gospodarki trwa nadal.     

Ład przestrzenny 

Planowana inwestycja Centralnego Portu Komunikacyjnego, to plan degradacji pól uprawnych, lasów, 
krajobrazu, bez logicznego i merytorycznego uzasadnienia. Budowa  Centralnego Portu Lotniczego 
oznacza politykę ograniczania i likwidacji lotnisk regionalnych i w dużych miastach. Przecinanie całej 
Polski nowymi torami i drogami, poza tradycyjnymi korytarzami logistycznymi, to pomysł szkodliwy 
dla ładu przestrzennego, za to bardzo drogi.  
Jest wiele lotnisk dobrze położonych w korytarzach transportowych, które można zmodernizowad za 
wielokrotnie mniejsze środki, przy takich samych efektach. Dotyczyd to powinno modernizacji w 
kierunku głównie lotnictwa towarowego, bo taka jest potrzeba rozwoju gospodarczego Polski, leżącej 
w centralnej części Europy. 
Ład przestrzenny, jako istotny element rozwoju, nie jest wykorzystywany adekwatnie do potencjału. 
Brak szybkich kolei pasażerskich, rozwoju transportu kolejowego towarowego (tiry na tory), rozwoju 
lotnictwa towarowego (cargo) lotniczego o ogromnym potencjale potrzeb (obrót w Polsce 
ok. 100 tys. ton/rok przy potrzebach powyżej 3 mln ton/rok), niezakooczone autostrady, to ogromne 
straty finansowe kraju, niewykorzystana szansa (renta) lokalizacji Polski w sieci międzynarodowych 
połączeo TEN-T tj. korytarz II (Europa – Azja) i korytarz VI (Skandynawia – Afryka, kraje arabskie).  
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Nie wykorzystywane są drogi transportowe rzeczne, a możliwości transportowe na Bałtyku 
ograniczone płytkim położeniem rur  Nord Stream.  
 

Ład przestrzenny zapewniający obecnie możliwośd wykorzystania terenów rolniczych i leśnych, 
wypoczynkowych, turystycznych, agroturystycznych zgodnie z ich naturą i potrzebami ochrony, jest 
obecnie zagrożony planami wydobywania gazu łupkowego.  
Technologia eksploatacji gazu łupkowego przewiduje na 1 km2  do 6 pól wiertniczych (po ok. 2 ha) 
połączonych drogami dojazdowymi i rurociągami. Sposób zagospodarowania, emisje zanieczyszczeo 
do powietrza (hałas, spaliny, metan), pobór wód w skali ponad 10-krotnej obecnego 
zapotrzebowania, zanieczyszczenia chemikaliami wód do podziemnego (pod ciśnieniem ok. 600 atm.) 
zatłaczania w celu rozszczelnienia złoża podziemnego, wycieki powierzchniowe wód powrotnych, 
wykluczają lub ograniczają znacznie możliwośd dotychczasowego wykorzystania przestrzennych 
zasobów rolnych, leśnych, turystycznych. 
Odkrywki węgla brunatnego tworzą leje depresyjne wód na powierzchni kilkuset km kwadratowych 
np. Kleszczów 700 km2, planowany w Złoczewie ok. 1000 km2 na 50 lat. Pyły i popioły zajmują obszary 
rolne, degradują gleby i wody. To oznacza ogromne straty dla rolnictwa. 
Emisje zanieczyszczeo do powietrza z elektrowni węgla brunatnego są przyczyną chorób i śmierci  
kilku tysięcy istnieo rocznie.  
Niewykorzystywane są technologie wewnątrzzłożowego zgazowania węgla, którego największe 
pokłady w Europie zostały oddane podmiotom zagranicznym. 

Środowisko 

 

Środowisko rozumiane jako potencjał rozwojowy, stanowi źródło wszelkich dóbr niezbędnych 
do życia biologicznego człowieka (przyrody) i rozwoju gospodarki pod warunkiem racjonalnego 
korzystania z zasobów środowiskowych. Obok rzeczywistych działao w ostatnich latach dla ochrony 
zasobów środowiskowych takich jak oczyszczanie ścieków, planowane są działania przeciwne, 
z założoną szkodą dla środowiska. Są to zamiary całkowitej prywatyzacji (sprzedaży) lasów, która 
przyniesie ich dewastację poprzez brak fachowego nadzoru nad gospodarka leśną i wykluczy 
społeczny dostęp do lasów jako elementu ochrony zdrowia, turystyki, rekreacji itp.  
Totalną dewastację wszystkich elementów środowiska może przynieśd wydobywanie gazu 
łupkowego, co stało się w USA i Kanadzie. Emisja zanieczyszczeo do wszystkich obszarów  
środowiskowych (wody, powietrze, gleby, przestrzeo krajobrazowa) może zniszczyd zasoby 
środowiskowe na wiele dziesiątków lat, niektóre (np. podziemne) nieodwracalnie.  
Szkody o nieprzewidywalnej skali może przynieśd przyzwolenie na zakup nasion i uprawy roślin GMO, 
pozwolenie na stosowanie w Polsce technologii emitujących szkodliwy dla życia i zdrowia smog 
elekromagnetyczny jak np. zagraniczne wiatraki o poziomej osi wlotu powietrza , technologia 5G 
w informatyce itp. 

Analiza  

Analiza ujawnia stan paostwa: 
 

 słabego politycznie, zależnego od ośrodków decyzyjnych w USA, Izraelu, w UE; 

 słabego militarnie, uzależnionego od sił globalnego terroru i agresji (USA, NATO); 

 słabego ekonomicznie, zadłużonego, pozbawionego własnego (narodowego) przemysłu, 

 uzależnionego od zewnętrznych pozapaostwowych struktur; 

 nieprzyjaznego dla obywateli, zagrożonych lub dotkniętych bezrobociem, bezdomnością, 

 wykluczeniem społecznym, szykanowanym przez aparat fiskalny, sądowniczy, komorniczy itp.; 

 nieprzyjaznego dla rodzimej przedsiębiorczości (przy jednoczesnych preferencjach dla kapitału 
obcego) o nadmiernym fiskalizmie i wykreowanych przeszkodach w realizacji przedsięwzięd 
innowacyjnych, rozwojowych; 
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 nie dbającego o środowisko naturalne, preferujące techniki i technologie nieprzyjazne środowisku 
stosowane przez podmioty zagraniczne np. spalanie odpadów, spalanie węgla, technologia 
szczelinowania w gazie łupkowym, jednocześnie tworząc bariery dla udziału społeczeostwa 
w ochronie środowiska i bariery dla wdrażania proekologicznych rozwiązao np. w OZE; 

 nie wykorzystującego renty przestrzennego położenia Polski w handlu międzynarodowym, przez 
opieszałośd w budowie autostrad, braku cargo lotniczego, transportu rzecznego, a jednocześnie 
dające przyzwolenie na degradacje wód, gleb, powietrza (np. gaz łupkowy, odkrywki węgla 
brunatnego), co w sposób istotny oddziaływuje  na rolnictwo, leśnictwo, turystykę i inne dziedziny 
życia. 

 

Analiza trendów (kierunków zmian) 
 
Odnosząc się do stanu paostwa, kierunków i dynamiki zmian, można ustalid kilka wyraźnych trendów. 
 

 Paostwo polskie od 1989 roku, z przyspieszeniem od 2004 roku i gwałtownym przyspieszeniem    
w latach ostatnich, traci suwerennośd na rzecz: 
- prywatnych lichwiarskich instytucji finansowych poprzez zadłużenie w MFW, BŚ i innych 

(im podporządkowanych) instytucji finansowych i bankowych; 
- struktur UE podporządkowanym Niemcom; 
- globalnych koncernów paliwowych i energetycznych, jak Gazprom (projekt Nord Stream),  

Chevron, Exxon Mobile, Talisman, Conoco Philips i innych, które uzyskały koncesje na zasoby 
energetyczne w Polsce i uzyskały możliwośd przejęcia polskich nieruchomości na terenach 
koncesjami na obszarze ok. ½ Polski; 

- NATO, zamienionego w ostatnich latach z paktu obrony na pakt agresji w stosunku do krajów 
posiadających paliwa; 

- struktur mafijnych przejmujących kamienice, usuwając lokatorów, prawowitych właścicieli 
mieszkao; 

- globalnych korporacji farmaceutycznych, realizujących w Polsce plan depopulacji przez 
wirusową broo biologiczną i szczepienia szkodliwymi, nieprzebadanymi preparatami 
nazywanymi „szczepionkami”. 

 

 Gospodarka polska poddana szokowi planu Balcerowicza (Sorosa, Sachsa), z konsekwencjami 
i rozbudowie tego planu trwającego nadal, traci możliwości odbudowy.  Wyprzedaż za 10% 
wartości majątku przemysłowego kraju podmiotom zagranicznym (dot. ok. 8 tys. zakładów), 
planowana wyprzedaż bezpośrednia lub giełdowa pozostałych firm (paliwowe, energetyczne, lasy 
paostwowe) z jednoczesna wyprzedażą za 1% - 3% wartości zasobów naturalnych w tym paliw, 
spowoduje: 
- dalszy wzrost ukrytego bezrobocia i jego skutków (bezdomnośd, wykluczenie społeczne 

ucieczka „za chlebem” potencjału wytwórczego); 
- dalsze realne obniżanie wpływów do budżetu paostwa; 
- pozbawienie perspektyw rozwoju wobec braku własnych zasobów między innymi 

największych pokładów węgla w Europie i terenów przejętych pod działalnośd wydobywczą  
przez obce podmioty.     

 
Została zachwiana równowaga, z dalszą negatywną tendencją, między wzrastającą sferą 
nieprodukcyjną  (głównie poprzez wzrost administracji, obsługi fiskalnej, agend i agencji 
pośredniczących w rozdawnictwie finansowym), a sferą produkcyjną dóbr, tworzącą główne 
dochody do budżetu paostwa. 
Podmioty gospodarcze i obywatele (pracownicy) obciążani są nadmiernym i rosnącym 
fiskalizmem mającym charakter szykany. 
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 Społeczeostwo pogrąża się w socjalnej stagnacji, łagodzonej datkami z budżetu wypracowanego 
przez Polaków. Wykluczenie społeczne i brak bezpieczeostwa socjalnego obejmują dostęp do: 

 

 podstawowych dóbr (żywnośd, odzież) blisko 1/3 społeczeostwa 

 ochrony zdrowia, przez likwidacje ogólnie dostępnej służby zdrowia, zastąpienie jej biznesem 
na chorych, pod warunkiem posiadania ubezpieczenia, zaszczepienia się nieznanymi co do 
składu i niepożądanych działao „szczepionkami”, itp.; 

 energii (ubóstwo energetyczne lub ograniczenia 10% społeczeostwa) 

 mieszkania, z uwagi na wysokie, stale rosnące w sposób nieuzasadniony opłaty czynszowe 
i komunalne (woda, ścieki, gaz, energia, administracja) 

 nauki i wiedzy, poprzez brak środków na podstawowe wyposażenie ucznia i studenta, 
rosnące opłaty za naukę 

 

 Społeczeostwo zostaje poddane presji projektów władz, kierowanych przeciwko obywatelom np.: 

 ACTA, GATS, CETA, Traktat Lizbooski, ustalenia przedakcesyjne, przystąpienie do NATO, tajne 
ustalenia „polskich” władz z Knesetem i ośrodkami żydowskimi w USA. 

 przymusowe szczepienia 

 wprowadzenie upraw GMO i komponentów do żywnośd 

 wprowadzenie 5G na terenie Polski 

 wprowadzenie obcych sił porządkowych 

 stałej inwigilacji (telefony, monitoring) w celu ograniczenia praw demokracji 

 nadmierny i skomplikowany system fiskalny mający znamiona szykany 
 

Skutkiem zamierzonym lub nie, jest depopulacja narodu polskiego, w wyniku działao podjętych 
na rzecz tzw. „pandemii” jak. np. Narodowy Program Szczepieo, wyjazd młodych ludzi za granice, 
tym samym utrata zdolności wytwórczych gospodarki i możliwości obronnych paostwa polskiego.     

 

 Środowisko naturalne jest traktowane przez władze, jako element do zniszczenia, służący 
podmiotom gospodarczym (głównie globalnym koncernom) do osiągnięcia zysku, bez zachowania 
podstawowych zasad ochrony i pozostawienia zasobów, walorów przyrodniczych 
i krajobrazowych przyszłym pokoleniom (np. planowane kopalnie gazu i ropy łupkowej, odkrywki 
węgla brunatnego, składowiska odpadów promieniotwórczych, uprawy GMO, szkodliwe wieże 
wiatrowe, instalacje 5G). 

 
Analiza przyczyn 
 
Przyczyny złego stanu paostwa w rozumieniu stanu obecnego i rozwijających się, niekorzystnych 
trendów, nie mają w żadnym stopniu elementów zewnętrznych. Polska nie była (i nie jest) w stanie 
wojny z zewnętrznym agresorem, w stanie zaborów, nadzwyczajnych katastrof, które uzasadniałyby 
tak zły stan gospodarki i powstania tak niekorzystnych zjawisk zachodzących w społeczeostwie, 
zwłaszcza w konfrontacji z potencjałem rozwojowym Polski, wynikającym z położenia kraju, ilości 
zasobów naturalnych, w tym energetycznych, dobrych ziem i ogromnym kapitale ludzkim Polaków, 
ludzi kreatywnych o przymiotach właściwych Słowianom.   
 
Istnieją zatem przyczyny wewnętrzne kryzysu paostwa polskiego. W oparciu o informacje zawarte 
w całej analizie i bezpośrednie obserwacje, należy sformułowad wniosek główny. 
  

 Praprzyczyną obecnego stanu paostwa i wywołanych trendów w kierunku upadłości terytorialnej 
i ekonomicznej paostwa polskiego, jest sprawowanie władzy w Polsce od 1939 roku przez rządy 
obce i antypolskie. (Należy w tej kwestii zgodzid się z wypowiedzią o. Rydzyka, który sformułował 
podobne przyczyny złego stanu paostwa).  
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Od roku 1944 (tzw. manifestu lipcowego) i przejęcia terytorium Polski przez żydokomunę, trwają 
rządy mniejszości żydowskiej, podległej bezpośrednio lub poprzez zewnętrzne naciski rasowe, 
polityczne, finansowe siłom politycznym i ekonomicznym zewnętrznym, które okazały 
się antypolskie i antynarodowe w rozumieniu interesu narodu polskiego. Po okresie „odwilży” 
w latach 1956 -76, nastąpiła ekspansja polityczna tych sił, podszywających się pod ruch 
„Solidarności”, które przejęły władzę w 1989 roku i sprawują ją nadal poprzez kolejne mutacje 
partii i wewnętrzne przegrupowania „elit politycznych”. Rzeczywiste lub pozorowane walki 
polityczne, między ugrupowaniami tej samej mniejszości narodowej (różne partie i koalicje), 
są walkami o władzę, zawsze ze szkodą dla Polaków.  
 

 Przyczyny złego stanu gospodarki polskiej, wyprzedaży za bezcen majątku produkcyjnego 
i zasobów naturalnych, paliw i energii, przy braku ochrony środowiska oraz zamierzonej degradacji 
społeczeostwa polskiego, tkwią w:  
-   nadmiernej „reprezentacji” w polityce, we władzach ustawodawczych, wykonawczych, 

sądowniczych, aparatach nacisku i represji, wojsku, policji, służbach, mediach, osób 
pochodzenia żydowskiego i organizacji jawnie lub skrycie antypolskich, z udziałem wiodącym 
tej nacji.  

- braku jednoznacznego przez (krypto) żydowską społecznośd rozumienia ojczyzny i naturalnego 
prawa do jej ochrony, w stosunku do kraju od dawna przez nich zamieszkałego 

- braku szacunku dla współmieszkaoców Polaków, wynikający z przesłanek nacjonalistycznych 
i religijnych (traktowania nie żydów jako gojów, czyli zwierząt z ludzką twarzą) 

- bezwzględnej podwładności obywateli żydowskiego pochodzenia stanowiące w Polsce 
tzw. „elity polityczne”, do władz, instytucji w USA i Izraelu, służb specjalnych żydowskich, 
mających swoje agendy (Mosadu, CIA) w Polsce.  

 

 Uległośd obywateli polskich wobec agresji sił antypolskich, wynika:    

- ze skutecznego stosowania sztuki oszustw i kamuflażu , będącej „przypisaną” do nacji 
żydowskiej, realizowanej skutecznie przez polityków, dziennikarzy, aparat sądowniczy 
i komorniczy, reżyserów, aktorów, przedstawicieli nauk politycznych i społecznych 
tj. obszarów najskuteczniejszego oddziaływania społecznego, w celu manipulacji 
informacjami i przekształcania, niszczenia, świadomości i tożsamości społeczeostwa polskiego 
i sprawowania nad nim realnej władzy w wielu formach (ustawodawcza, wykonawcza, 
sądownicza, informacyjna, finansowa itp.),   

                                                       

- z światopoglądu słowiaoskiego i chrześcijaoskiego narodu polskiego, tolerancyjnego                       
dla każdego człowieka, jego poglądów i religii, zakładającego jedynie dobre zamiary  
współżycia   w Polsce mniejszości rasowej,  

 

- z dobrych stosunki Polaków z Żydami w Polsce, których znaczną częśd stanowią ludzie 
sprzyjający Polsce i całemu społeczeostwu, które „uśpiły” czujnośd społeczeostwa przed 
agresywną antypolską polityką marginesu żydowskiego.  
 

Diagnoza 

 
Mapa problemów (obszary koniecznej interwencji)  
 
Na podstawie analizy stanu w poszczególnych (sferach ) ładach problemowych określono kilka 
wzajemnie zależnych obszarów problemowych wymagających interwencji w celu zatrzymania 
degradacji paostwa polskiego, utraty suwerenności, zagrożeo społecznych i środowiskowych. Są to:   
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Polityka - oparta na „okrągłostołowych” elitach politycznych, realizująca program upadku 
Rzeczypospolitej, w porozumieniu i dla zewnętrznych korporacji finansowych, przemysłowych 
i militarnych w sprzeczności z interesami paostwa polskiego i obywateli polskich, w tym działao 
zmierzających do wojny Polski z krajami słowiaoskimi.  
                                       
Społeczeostwo – degradowane na skutek planowanego przez „elity polityczne” wyniszczenia narodu, 
w celu udostępnienia terenów i zasobów RP inicjatorom agresji.   
 
Gospodarka – zdegradowana poprzez utratę majątku produkcyjnego, surowcowego, paliwowego, 
celowe zadłużanie paostwa i uzależnienie od zewnętrznych korporacji finansowych, nadmierny 
fiskalizm i ograniczenia dla polskich przedsiębiorców.    
                                                                   
Ład przestrzenny – niewykorzystywanie gospodarczo położenia Polski, ład zagrożony dewastacją 
poprzez koncesje na węglowodory (w tym gaz łupkowy) na pow. ½ Polski, wydane globalnym 
koncernom paliwowym z pominięciem interesu Polski.  
 
Środowisko – zagrożone projektami gazu łupkowego, odkrywek węgla brunatnego wprowadzeniu 
GMO do rolnictwa, sprzedaży lasów, rozsiewaniem chemikaliów w ramach projektu „ochrony 
klimatu” (chemtrails), urządzeo i technologii  emitujących zabójczy smog elektromagnetyczny. 

Proponowane działania naprawcze 

 
W celu naprawy stanu Rzeczypospolitej Polskiej i zatrzymania dalszej degradacji paostwa                             
i społeczeostwa, zdaniem autorów „Raportu Polska 2019”, należy wykonad następujące działania: 
  

 przeprowadzid szeroką społeczną akcje informacyjną w sprawie złego stanu paostwa, zagrożenia 
wojną,  wskazad autorów i przyczyny tego stanu, nakreślid kierunki i cele koniecznych zmian, 

 podstawę do społecznej dyskusji powinny stanowid merytoryczne opracowania (analizy, 
diagnozy, propozycje zmian) np. Raport Narodowy 2019    

 zorganizowad, przy pomocy niezależnych mediów i w formule bezpośredniej, Obywatelskie 
Zgromadzenie Narodowe, zgodnie z obowiązkiem konstytucyjnym RP (art.4, pkt 2) organ władzy 
bezpośredniej Narodu,   

 Obywatelskie Zgromadzenie Narodowe ustanowi w drodze nowych aktów prawnych podstawy 
powołania  polskiego paostwa narodowego o ustroju demokracji bezpośredniej oraz działania 
naprawcze  

Koncepcja rozwiązao naprawczych 

Koncepcja opiera się o zapisy konstytucji RP, które stanowią, że suwerenem RP jest Naród, który ma 
prawo i obowiązek wszelkich działao dla obrony interesów RP i jej obywateli. Zgodnie z art. 4 pkt 2, 
Naród, wobec stwierdzonych zagrożeo dla paostwa polskiego, ma obowiązek sprawowania władzy 
bezpośrednio, do czasu ustanowienia swoich przedstawicieli.  
Wobec sprzeniewierzenia się obecnych władz zapisom Konstytucji, władze obecne należy uznad 
za uległe delegalizacji. 
           
Proponowane rozwiązania obejmujące działania interwencyjne w poszczególnych obszarach, mają 
charakter koncepcji, propozycji do szerokiej konsultacji społecznej. Wykaz rozwiązao został 
umieszczony w tabelach. Układ logiczny rozwiązao (planowanych działao) koncepcyjnych zakłada, 
że najwcześniej (najszybciej) powinny byd dokonane zmiany w obszarze polityki, zwłaszcza 
we władzach centralnych, od których zależy wprowadzanie pozytywnych regulacji (prawnych, 
organizacyjnych) zmian w innych obszarach.  
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Na okres przygotowania nowego, akceptowanego społecznie systemu sprawowania władz 
centralnych, przed wyborami powszechnymi oddolnymi, konkursowymi (bez preferencji lub udziału 
osób i partii „okrągłostołowych”, odpowiedzialnych za degradację paostwa) powołana zostanie 
instytucja Obywatelskiego Zgromadzenia Narodowego, reprezentująca szeroki wachlarz obywateli – 
mieszkaoców, organizacji zawodowych, biznesowych, religijnych, akademickich, rolniczych, 
mniejszości narodowych itd.  
Decyzje OZN wypracowane w czasie obrad, które uzyskają akceptacje społeczną w wyniku 
referendum powszechnego, obowiązkowego, bezpośrednio przez głosowanie obywateli, będą mied 
status Woli Narodu. 

Polityka i administracja 

 Weryfikacja pochodzenia wszystkich osób sprawujących funkcje polityczne, publiczne, 
sądownicze, medialne. 

 Opracowanie, poddanie społecznej konsultacji, wdrożenie zasad funkcjonowania Polskiego 
Paostwa Narodowego o ustroju demokracji bezpośredniej. 

 Opracowanie i wdrażanie zmian w systemie zarządzania paostwem dla uproszczenia procedur 
i zasad odpowiedzialności polityków za swoje decyzje.  

 Weryfikacja, delegalizacja lub renegocjacja warunków dotyczących polityki prywatyzacyjnej 
(majątkowej),  nacjonalizacja majątku roztrwonionego przez paostwo. 

 Weryfikacja umów i paktów międzynarodowych w celu wykluczenia regulacji zagrażających 
suwerenności terytorialnej, politycznej, finansowej i gospodarczej Polski. 

 Stosowanie zasad symetrii w stosunkach międzynarodowych. 

 Rezygnacja z uzależnienia Polski od lichwiarskich instytucji finansowych.                                                       

 Zawarcie umów sąsiedzkich, których podstawą są wzajemne stosunki gospodarcze, historyczne, 
kulturowe, religijne i/lub więź słowiaoska.                                                                                                    

 Uzyskanie należnych Polsce   reparacji wojennych od zbrodniarzy z Niemiec, Ukrainy i dawnego 
ZSRR, od banków żydowskich w USA  finansujących II w. światową oraz od Anglii,  biorącej udział 
w antypolskich paktach w  Teheranie, Jałcie i Poczdamie.                                                                                                                                                                                          

 Delegalizacja organizacji mających charakter bojówek antypolskich.  

 Unarodowienie majątku RP. 

 Ustanowienie  praw własności, w tym praw lokatorskich, zgodnie z zasadami sprawiedliwości 
społecznej. 

Społeczeństwo  

 Zmiana prawa wyborczego na  oddolne, bezpośrednie, obowiązkowe w formule obowiązującego 
referendum. 

 Udział bezpośredni  obywateli w zarządzaniu paostwem na zasadach narodowego monitoringu, 
z prawem do odwoływania przedstawicieli w każdym momencie sprawowania służby we władzach 
RP. 

 Opracowanie programu powszechnego dostępu do pracy jako podstawowej  społecznej wartości, 
przywileju, obowiązku należnemu każdemu Polakowi, za godziwe wynagrodzenie. 

 Uruchomienie projektów doraźnych ochronnych dla bezrobotnych, bezdomnych, wykluczonych. 

  Ochrona, rozwój i wsparcie małych przedsiębiorstw poprzez redukcję obciążeo i utrudnieo    
fiskalnych, zapewnienie równego startu w konkurencji z podmiotami zagranicznymi. 

  Obrona własności (nieruchomości i terenów) przed zaborem (wywłaszczeniem) koncesjonariuszy 
gazu łupkowego i innych zasobów kopalnych, będących własnością Narodu polskiego.  

  Opracowanie i wdrożenie programu ochrony zdrowia poprzez reaktywację służby zdrowia 
(zamiast biznesu na chorych).  

 Społeczny dostęp do nauki, wsparcie dla zdolnych studentów, innowatorów, ludzi aktywnych. 

 Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania paostwem przez obywateli i dla obywateli,       
ustanowienie w Polsce  Paostwa Narodowego o ustroju demokracji bezpośredniej.  
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Gospodarka 

 Unarodowienie zasobów naturalnych 

 Unarodowienie gospodarki, odzyskanie utraconego w wyniku tzw. prywatyzacji majątku 
narodowego. 
 

 Uruchomienie polskiego przemysłu, opartego na polskiej własności podmiotów, polskiej myśli 
technicznej, innowacyjności, pracy Polaków. 

 Uproszczenie procedur inicjowania przedsiębiorczości i rozliczeo fiskalnych ,poprzez ryczałtowanie 
działalności, rezygnację z VAT i zastąpienie składanych podatków obecnych, np. podatkiem 
obrotowym od towarów i usług. 

 Uproszczenie procedur administracyjnych, zmniejszenie administracji i jej kosztów do poziomu 
paostw rozwiniętych lub rozwijających się z 70 urzędników/1000 mieszkaoców do 44 jak w roku 
2004, lub 20 U/1000 M jak w PRL, a obecnie w USA czy w Szwajcarii,  celem likwidacji dziury 
budżetowej, przy jednoczesnym zapewnieniu wieloletnich odpraw dla pracowników administracji, 
co w efekcie i tak przyniesie ok. 50% oszczędności kosztów obecnej administracji ogółem. Odejście 
od możliwości zatrudniania „znajomych króliczka” na rzecz kompetencji i właściwego zakresu 
obowiązków. 

 Wykorzystanie własnych zasobów geologicznych (paliwowych, surowcowych) przez polskie 
podmioty, w sposób racjonalny, zgodny z interesami publicznymi 

 Zatrzymanie, weryfikacja i renegocjacja lub delegalizacja przeprowadzanych procesów 
prywatyzacyjnych. 

 Wyrównanie zasad działalności podmiotów polskich i zagranicznych w Polsce. 

 Udział obcego kapitału w podmiotach gospodarczych w Polsce w wysokości max. 1/3 (33%) 
udziałów. 

 Ustanowienie prawa sprawowania funkcji prezesów (dyrektorów) firm zagranicznych w Polsce 
przez Polaków (wg wzoru szwajcarskiego). 

 Zapewnienie bezpieczeostwa energetycznego w oparciu o własne zasoby energetyczne                       
ze szczególnym uwzględnieniem niewyczerpalnych źródeł odnawialnych(OZE), zasobów 
geotermalnych, przekształcenia odpadów w energię oraz wykorzystaniem polskich innowacji 
i wynalazków w zakresie wytwarzania energii „czystej”, taniej, ogólnie dostępnej. 

Ład przestrzenny 

 Opracowanie, międzynarodowe uzgodnienie i wdrożenie projektów rozwojowych w zakresie 
multimedialnego transportu euroazjatyckiego, ze szczególnym uwzględnieniem cargo kolejowego 
i lotniczego. 

 Uznanie analiz nieopłacalności ekonomicznej, społecznej i środowiskowej eksploatacji gazu 
łupkowego, z porównaniem do innych sposobów pozyskiwania energii np. ze źródeł odnawialnych 
lub ze zgazowania odpadów, biomasy, węgla kamiennego lub brunatnego, z polskich pokładów 
gazu ziemnego, uwzględniając wysokie koszty szkodliwego oddziaływania, w celu zakazu 
wydobywania gazu łupkowego w Polsce. 

 Moratorium lub zakaz wydobywania węgla brunatnego odkrywkowo, gazu łupkowego i ropy 
łupkowej w miejscach kolizji z planami (ochrony) zasobów wodnych, rolnych, leśnych, 
mieszkalnych, krajobrazowych itp. w zapisach gminnych studiów uwarunkowao lub planów 
zagospodarowania przestrzennego i wszędzie tam, gdzie wydobywanie będzie (porównawczo) 
nieopłacalne lub kolizyjne z uzgodnionym społecznie planem przestrzennym gminy. 

 Dokooczenie budowy autostrad, dróg szybkiego ruchu, remont dróg, rozwój kolei regionalnych, 
wdrożenie projektu kolei wysokich prędkości. 

Środowisko 

 Moratorium lub zakaz wydobywania węgli i węglowodorów metodami inwazyjnymi dla 
środowiska w lokalizacjach kolizyjnych dla środowiska naturalnego i/lub zasobów wodnych, 
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rolnych, leśnych, turystycznych i agroturystycznych stanowiących podstawę egzystencji 
społeczeostwa. 

 Delegalizacja zmian w prawie ochrony środowiska zmniejszających dostęp społeczeostwa do 
informacji środowiskowej i udziału społeczeostwa w decyzjach środowiskowych. 

 

 Delegalizacja obecnego prawa gig (geologicznego i górniczego), KPZK, Białej Księgi Ochrony 
Zasobów, projektu ustawy „węglowodorowej”, z założenia szkodliwych dla środowiska, paostwa 
i obywateli RP. 

 Delegalizacja ustawy o rozwoju wysoce szkodliwych sieci 5G. 

 Delegalizacja wszelkich regulacji prawnych pozwalających na szkodliwe oddziaływania w Polsce 
technologii, urządzeo, produktów jak GMO, wiatraki z importu, chemical trails, składowanie 
odpadów itp. 

 Bezwzględna ochrona głównych zasobów środowiskowych (wód, powietrza, gleby, różnorodności 
biologicznej, krajobrazu chronionego, paliw itp.) przed agresją biznesową globalnych korporacji, 
np. koncesjonariuszy gazu i ropy niekonwencjonalnej z zagranicy, z przypisaniem odpowiedzi 
karnej za decyzje i czyny niezgodne z ochroną środowiska i wyprzedażą polskich zasobów. 
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Program Naprawy RP 
Koncepcja do narodowej konsultacji  

Wstęp 

Polska od 1939 roku nie jest paostwem w pełni wolnym, suwerennym, niezależnym. Po 1944 roku 
okupacja niemiecka na mocy ustaleo między „aliantami”, USA, ZSRR, Wlk. Brytanią, została 
zastąpiona okupacją sowiecką. 
 

W wyniku tajnych ustaleo żydowskiej „międzynarodówki” w latach 70 – 90 ubiegłego wieku 
w Waszyngtonie, Rejkiawiku, Genewie, Warszawie, dokonano przy użyciu metod „doktryny szoku” 
rozpadu ZSRR a paostwa „demoludów”, w tym Polskę, przekazano do strefy wpływów (okupacyjnej) 
USA, w zarządzanie lobby żydowskiemu w systemie tzw. gospodarki liberalnej. 
 

W wyniku obcych wrogich wpływów, otwarcie po 1989 roku antypolskiej polityki, zniszczony został 
polski przemysł, zerwano więzi z tradycyjnymi wschodnimi rynkami zbytu, zerwano dobre stosunki 
z Rosją i Białorusią. 
 

Na tereny Polski wprowadzono wojska natarcia USA, łamiąc warunek wyjścia z Polski wojsk 
rosyjskich, stwarzając zagrożenie wojną na terenie Polski z prognozą śmierci 18 mln. Polaków. 
 

Program eksterminacji Polaków, chrześcijan, Słowian, uruchomiony przed ponad 100 laty przez 
„mędrców Syjonu” trwa. W XX wieku zginęło na skutek wojen, terroru i represji ok.100 mln. ludzi, 
w tym ponad 60 mln Słowian, ponad 10 mln Polaków. 
 

Przystępując do UE, NATO, podpisując Traktat Lizbooski, umowę CETA i inne wrogie interesom Polski 
pakty, porozumienia, umowy, ustawy bez wiedzy i zgody Polaków, zaciągając celowo długi 
na poziomie trudnym do spłacenia, Polska w coraz większym stopniu staje się niesuwerenna, zależna 
od obcych koncernów, paostw, nacji, o wszelkich znamionach paostwa niewolniczego. 
 

Nie o taką Polskę walczyły i nie za taką Polskę ginęły pokolenia Polaków. 

Po 30 latach tzw. transformacji ustrojowej, którą należy nazwad zaplanowaną degradacją, polska 
gospodarka jest na 25 miejscu na świecie, a w 1976 roku była na miejscu 10. 
 

Zastąpiliśmy III świat, który odleciał nam bardzo daleko. 
 

Na 28 miejscu w Europie, 60 miejscu na świecie jest lokowana siła nabywcza portfeli Polaków, mimo 
że pracują najdłużej w ciągu roku w UE. Jesteśmy w rankingu zdolności władz do korupcji na wysokim 
48 miejscu. Żyjemy statystycznie najkrócej w UE, jesteśmy w czołówce tej statystyki na świecie. 
Polska utraciła możliwośd wytwarzania własnych produktów na skutek celowego zniszczenia 
polskiego przemysłu, wyprzedaży za ok 10% wartości zakładów, fabryk należących do polskiego 
narodu, bez jego zgody. Sprzedano, zniszczono ok. 800 tysięcy małych i dużych zakładów, dających 
Polakom stałe zatrudnienie i stabilizację egzystencji. 
 

Tak zwane „polskie elity”, mutujące się po zdradzie narodu w Magdalence - partie, układy, rządy, 
wdrożyły nieznane dotąd w Polsce programy biedy, bezdomności, wykluczenia społecznego, 
czyszczenia kamienic, biznesu na chorych, dotykające bezpośrednio 1/3, a pośrednio całe 
społeczeostwo polskie. 
 

Antypolskie „elity” wdrożyły skutecznie program depopulacji Narodu Polskiego. W latach 50 ÷70 XX 
wieku,. liczba ludności w Polsce zwiększyła się z 28 do ponad 38 mln. Po 30 latach tzw. transformacji 
przyrost ludności wyniósł 0 (zero), przy czym ilośd Polaków w kraju zmniejszyła się o 3÷4 mln 
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na skutek ich wyjazdu „za chlebem”, za niewolniczą pracą, jak w koncernach zagranicznych w Polsce, 
lecz na znacznie lepszych warunkach. 
 

Polska w ten sposób utraciła, celowo, możliwości wytwórcze, rozwojowe i obronne, biorąc pod 
uwagę fakt, że Polskę opuścili w liczbie ok.2 mln ludzie młodzi, na ogół dobrze wykształceni, zdolni 
do pracy i do obrony Ojczyzny. Utrata tego potencjału została celowo wysterowana. Skutkiem 
programu depopulacji Polaków, mamy zamiast ponad 50 mln obywateli, jedynie  35 mln. Oznacza 
to uszczuplenie dochodów paostwa o min. 1/3. 
 

W Polsce nadal obowiązuje propaganda ciągłych sukcesów, niezależnie od tego kto i jak sprawuje 
władzę i z jakim skutkiem stopnia degradacji. Walki „międzyplemienne” między aktorami tego 
samego dramatu z Magdalenki są sztuką aktorską dla gawiedzi, bo jeden drugiemu krzywdy nie zrobi, 
kruk krukowi oka nie wykole. Społeczeostwo ma żyd w nadziei, że władza jest dla ludu, a podległe 
władzy media, a zwłaszcza tzw. niezależne, sprzedane wrogim podmiotom zagranicznym, rzetelnie 
o stanie (rozkładu) paostwa i o tym, co w nim się dzieje, „rzetelnie, zgodnie z prawdą”, informują.   
  
Polacy są oszukiwani, żyją nadzieją oszukując siebie od wyborów do wyborów, myśląc złudnie, że ktoś 
wystawiony przez „układ” partyjny, z marginesu poniżej 1% liczebności wszystkich partii w Polsce 
łupiących Polaków za nasze pieniądze, będzie pracował dla dobra obywateli i dla dobra kraju. 
Nic takiego od 30 lat się nie stało, a „obszar gnuśności zalany odmętem” to dzisiejsza Polska. 
Statystyki nie kłamią. 
 

Polska wymaga gruntownych zmian we wszystkich sferach życia politycznego, publicznego, 
gospodarczego, kulturowego. Należy zatrzymad degradację paostwa i społeczeostwa polskiego, 
stworzyd trwałe podstawy dla zbudowania i rozwoju nowoczesnego paostwa narodowego o ustroju 
demokracji bezpośredniej. 
 

Demokracja bezpośrednia, na wzór ateoski, słowiaoski, a obecnie szwajcarski, była podstawą 
ustrojową Wielkiej Lechii, w której Polanie przez 3 tysięcy lat wiedli dominującą rolę. Naród Polski, 
suweren RP, zgodnie z dziedzictwem historycznym, prawem i obowiązkiem sprawowania władzy 
w Polsce, w tym zgodnie z art. 4 pkt. 2 Konstytucji RP w sposób bezpośredni, musi przejąd władzę 
bo zagrożenie i stan paostwa tego wymaga. 
 

Program Naprawy RP jest zbiorem propozycji dla Narodu Polskiego, ustanowienia koniecznych zmian 
i wdrożenia projektów dla bezpieczeostwa i rozwoju Polski. 
 

Program Naprawy RP został opracowany na podstawie Raportu Narodowego 2020.  
           
Celem opracowania jest przedstawienie społeczeostwu propozycji koniecznych zmian w Polsce, 
wywołanie szerokiej dyskusji merytorycznej wokół tych propozycji, wypracowanie koocowej wersji 
akceptowalnej przez większośd społeczeostwa, przyjęcie przez społeczeostwo wersji koocowej 
w formie krajowego referendum lub innej, ustalonej w wyniku obrad OZN i akceptowalnej przez 
obywateli. 
 

Analiza stanu paostwa i jego Diagnoza zostały opracowane w „Raporcie Narodowym Polska 2020” 

Cele Programu Naprawy RP 

Cel nadrzędny – ustanowienie Polskiego Paostwa Narodowego o ustroju demokracji bezpośredniej. 

Cel szczegółowy 1 – uporządkowanie struktur paostwa, wyeliminowanie osób, organizacji, instytucji, 
podmiotów, które działają wrogo lub niezgodnie z interesem Polski i Polaków. 
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Cel szczegółowy 2 – budowa i rozwój paostwa polskiego o ustroju demokracji bezpośredniej 
na trwałych wartościach słowiaoskich, chrześcijaoskich i polskim dziedzictwie narodowym, 
suwerennego, niezależnego politycznie, militarnie, surowcowo i finansowo od obcych paostw i nacji. 
 

Cel szczegółowy 3 – wykorzystanie potencjału intelektualnego, wiedzy i umiejętności Polaków 
w Ojczyźnie i Polonii za granicą, dla ochrony, obrony i rozwoju RP w oparciu o własne zasoby 
naturalne, majątek narodowy, potencjał położenia, dobrosąsiedzkie stosunki gospodarcze w Europie 
i Euroazji. 

Strategia działao naprawczych 

1. Ogłosid powszechnie Obywatelskie Zgromadzenie Narodowe, opisując zasady funkcjonowania, 
cel główny, cele szczegółowe. 

2. Uruchomid spontaniczne Gniazda Narodowe w Polsce i za granicą, jako miejsca informacji 
o OZN, dyskusji, typowania ekspertów, przedstawicieli... 

3. Dokonad weryfikacji pochodzenia do III pokolenia osób (liderów) zaangażowanych w OZN, 
lustracji ich działalności, aby nie dopuścid agentury obcych, wrogich paostw i nacji. 

4. Przeprowadzid narodową dyskusję założeo naprawy RP. 
5. Ustalid w wyniku dyskusji narodowej pytania referendalne. 
6. Przeprowadzid Narodowe Referendum, którego wyniki stanowid będą  Wolę Narodu. 
7. Wolę Narodu realizowad będzie, do wyborów powszechnych, Tymczasowa Rada Narodu 

Polskiego. 
8. Tymczasowa Rada Narodu Polskiego opracuje zasady powszechnych, obowiązkowych, 

oddolnych, bezpośrednich wyborów do władz RP, wyznaczy czas trwania i termin wyborów. 
9. Tymczasowa Rada Narodu Polskiego opracuje zasady monitorowania władz przez Naród 

o charakterze ciągłym, z możliwością skutecznego reagowania na nieprawidłowości. 
10. OZN zakooczy działalnośd po wyborach przedstawicieli władz RP, ukonstytuowaniu organów 

ustawodawczych, wykonawczych, sądowniczych i innych mających wpływ na życie publiczne, 
według zasad ustanowionych w Narodowym Referendum jako Woli Narodu. 

Obszary interwencji 

Pakty, umowy, zobowiązania RP wymagające weryfikacji narodowej. 

Przyczyny i źródła degradacji Polski i Polaków na przestrzeni 80 lat, muszą byd nazwane, ocenione, 
wycenione, określone jednoznacznie co do źródeł i winnych tego stanu. 
Naród Polski nie godził się i nie godzi na relatywizację zbrodni niemieckich i stalinowskich. Nie godził 
się na „grubą kreskę”, na zdradziecki układ w Magdalence, na bezwzględnośd oprawców, 
na skorumpowanych sędziów i polityków, na niszczenie godności i wiary Polaków. 
Czyny zbrodnicze na narodzie polskim, trwające 80 lat, nie mogą byd przedawniane. Brak 
odpowiedzialności i kary za czyny jest zachętą do kontynuacji zbrodni czynionych na paostwie 
polskim i Polakach. 
 
Działania niegodne, szkodliwe dla Polski i Polaków, korupcyjne, służalcze wobec innych paostw i nacji, 
zdrada interesów paostwa polskiego, powinny mied prawny status zbrodni karanej wg prawa karnego 
II RP, jako ostatniego niezależnego prawa w wolnej Polsce. 

Aktualne, planowane i wdrażane plany wysoce szkodliwe i zagrażające Polsce, jak m. innymi plan 
napaści USA na Rosję z terenów Polski i Ukrainy, rozdzielenie w ramach projektu „Międzymorza” 
paostw słowiaoskich dla utworzenia bariery rozwoju między UE, a paostwami Euroazji dla dominacji 
USA, muszą byd nazwane, napiętnowane jako zdrada a winni tych knowao ukarani wg kodeksu 
karnego II RP. 
 
Oczyszczenie Polski jest warunkiem naszego istnienia. 
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W szczególności powinny byd poddane narodowej ocenie i weryfikacji czyny, fakty, zdarzenia, pakty, 
układy, które miały lub mają wpływ na destrukcję paostwa, a powstały bez wiedzy i zgody Polaków. 
 
1. Wroga, antypolska działalnośd w PRL prokuratorów, sędziów, służb NKWD, UB, SB, WSI, MO, 

ZOMO... 
2. Antypolska działalnośd agenturalna żydomasooskich organizacji z USA w Polsce. Tajne 

porozumienia w sprawie objęcia strefy wpływów (okupacji) USA w Polsce. 
3. Działania kryptożydów w Polsce w/g wytycznych Sorosa, Sachsa, Liptona skutkujące zniszczeniem 

gospodarki wg tzw. „planu Balcerowicza”.  
4. Główni oskarżeni: Mazowiecki (Dikman), Kuroo (Kordblum), Geremek (Lewartow), Michnik 

(Schechter), Balcerowicz (Buchholz).  
5. Stan wojenny. 
6. Układ w Magdalence. 
7. Uzgodnienia w sprawie uczestnictwa Polski w NATO. Negocjator: Geremek (Lewartow). 
8. Uzgodnienia przedakcesyjne do UE, zakładające degradację gospodarki polskiej i utratę 

suwerenności. 
9. Przyjęcie Traktatu Lizbooskiego, sprzecznego z interesem Polski. 
10. Plan Tuska przyłączenia Pomorza do Niemiec (zjazd Kaszubów 1992 r.). 
11. Zadłużanie celowe kolejnych rządów w MFW, BŚ, EBOR, zagranicznych lichwiarskich bankach poza 

możliwości spłaty kredytów i odsetek. 
12. Niekorzystny bilans składki i środków z UE. 

Przy 15% polskiej składki, ok. 83% środków z UE przejmują podmioty niemieckie, kilka % inne kraje 
UE, do UE dopłacamy. Tracimy na „regulacjach” UE -  likwidacji stoczni, cukrownictwa, hodowli, 
kwot połowowych, cukrowych, mlecznych. 

13. Tworzenie antyspołecznych praw dla niszczenia Polaków np.: 

 handel prawami majątkowymi, eksmisje na bruk, czyszczenie kamienic; 

 lichwa na 800 tys. „frankowiczów”; 

 likwidacja polskich firm budujących autostrady; 

 umowy CETA i ACTA2; 

 zgoda na GMO, szkodliwe wiatraki, na instalacje G5, smugi chemiczne; 

 oddawanie obcym koncernom zasobów naturalnych – wody, węgla, gazu, obszarów rolnych 
i leśnych 

 obowiązkowe szczepienia noworodków i niemowląt toksycznymi substancjami. 
14. Działalnośd pozorowana, wroga, antyspołeczna, służb specjalnych, policji, prokuratury, sądów, 

komorników, które w latach „komuny” zabijały polskich patriotów, księży, a obecnie tworzą 
struktury mafijne uczestniczące w aferach gospodarczych, machinacjach podatkowych, 
porwaniach, niewyjaśnionych zabójstwach, niewyjaśnionych katastrofach (CASA, TU154), 
seryjnych samobójstwach, nękaniu przedsiębiorców, czyszczeniu kamienic... 

15. Poddaocza, skrajnie służalcza działalnośd „elit” i władz w stosunku do wrogich Polsce nacji 
i paostw jak Niemcy, Izrael, USA, Ukraina, np. żydowska uchwała senatu USA 447, uległośd wobec 
UE w reformie sądownictwa, zatrzymanie przez prezydenta ustawy o ludobójstwie 
nacjonalistycznych band ukraioskich na Polakach. 

16. Zgoda „elit” na antypolskie inicjatywy prezydenta jak lokowanie za pieniądze Polaków zbrodniczej 
armii USA w Polsce, z planami zabicia 18 mln Polaków w wojnie słowiaosko - słowiaoskiej 
w inicjowanej agresji USA na Rosję, kupowanie LNG od koncernów amerykaoskich, które kupują 
gaz z Rosji i Kataru, po b. niekorzystnej cenie, zakup samolotów F16, a ostatnio F35, ok. dwa razy 
droższych od innych w tej samej klasie z UE, Chin, Rosji. 

17. Pozorowane działania władz w sprawie reparacji wojennych od Niemiec, a jednocześnie 
pominięcie w żądaniach Ukrainy i Rosji, spadkobierców ZSSR, pominięcie w żądaniach 
zleceniodawców i płatników zbrodni wojennych, żydowskich banków i instytucji w USA. 
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18. Działalnośd „polskich” władz sprzeczna z art. 1 Konstytucji RP, dająca prawa obcym podmiotom 
do polskiej ziemi, nieruchomości, majątku, pozbawiająca Polaków zasobów geologicznych 
w ramach koncesji na gaz łupkowy, węgiel kamienny, miedź, i inne cenne kopaliny. 

19. Blokowanie na polecenie USA działao rozwojowych Polski w kierunkach wschodnich, bogatych 
w zasoby naturalne, w sąsiedztwie krajów o wspólnych korzeniach słowiaoskich, o dużym rynku 
zbytu. Projekt „międzymorza”- rozdzielenia Europy na pół, ma służyd stłamszeniu okupowanych 
przez USA paostw UE i oddzielenia UE od zasobów rosyjskich. 

20. Kłamliwa narracja historyczna, celowo pomijająca starożytne korzenie paostwa polskiego, 
hegemonii Wielkiej Lechii przez blisko 3 tysiące lat w Europie, nastawiona na lokowanie Polski 
i Polaków w ogonie paostw tworzących cywilizację, aby Polak nie był dumny ze swoich 
słowiaoskich korzeni, dziedzictwa, historii. 

21. Celowa depopulacja Narodu Polskiego. 
22. Polityka liberalna dla deprawacji młodzieży, niszczenia narodowych wartości moralnych, 

duchowych, chrześcijaoskich 
 

Wyżej wymienione wydarzenia, pakty, umowy, jawnie niekorzystne dla Polski i Polaków, muszą 
zostad nazwane, napiętnowane, rozliczone a winni ukarani, bez możliwości przedawnienia zbrodni 
popełnionej na Polakach. 

Proponowane regulacje ustawowe 

1. Ustawa zasadnicza. 

Konstytucja RP ustanawiająca Polskie Paostwo Narodowe o ustroju demokracji 
bezpośredniej. Projekt Konstytucji Narodowej przygotowany do dyskusji narodowej. 

2. Kodeks Polaka  

Ustawa o honorze, przywileju, prawach, obowiązkach bycia Polką i Polakiem. 
„Jestem Polakiem i mam polskie obowiązki” (Roman Dmowski). 

3. O prawach, obowiązkach  i odpowiedzialności (karnej) urzędnika i osoby publicznej 

4. Reforma sądownictwa i służb aparatu sprawiedliwości. 

Reforma kontrolująca postępowania sędziowskie, weryfikująca pochodzenie prokuratorów, 
sędziów, komorników, źródeł pochodzenia majątku, ograniczająca immunitet i bezkarnośd 
aparatu sprawiedliwości, ustalającą odpowiedzialnośd osobistą karną za czyny niegodne, 
niezgodne z prawem, z interesem publicznym. 
 

W ślad za ww. regulacjami mającymi charakter fundamentalny, należy opracowad, poddad społecznej 
dyskusji, przyjąd w formie ustanowionej w nowej Konstytucji RP, ustawy i inne prawne instrumenty 
regulujące funkcjonowanie paostwa, prawa i obowiązki obywateli 
 
 

Proponowane nowe ustawy: 

 O referendum lokalnym, regionalnym, paostwowym, narodowym; 

 O wyborach narodowych, obowiązkowych, oddolnych, bezpośrednich; 

 O ustroju, finansach, zasadach i narzędziach funkcjonowania Polskiego Paostwa Narodowego 
o ustroju demokracji bezpośredniej;  
Ustawa wykonawcza dla Narodowej Konstytucji RP, m. innymi ustalająca proporcjonalny udział 
mniejszości narodowych i sposób ich reprezentacji we władzach i życiu publicznym, w której 
podstawowym narzędziem demokracji są: weto obywatelskie, inicjatywa obywatelska, 
referendum lokalne, paostwowe, narodowe z udziałem Polonii; 
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 O zasadach, przywilejach, odpowiedzialności osobistej osób sprawujących ważne stanowiska 
i funkcje w poszczególnych organach władz ustawodawczych, wykonawczych, sądowniczych, 
w mediach, gospodarce, w samorządach i w innych dziedzinach życia publicznego;     

 O służbach, zasadach ich działania, kontroli działalności, odpowiedzialności i karach osobistych; 
 O odpowiedzialności karnej osób, które złamały zasadę służenia RP, nie podlegającej 

przedawnieniu od 1939 roku; 
 O nienaruszalności majątku narodowego; 

Terytorium RP, ziemia, zasoby naturalne, dobra materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe, 
stanowią wspólną własnośd narodową, nie podlegają naruszeniu, zbyciu, zamianie 

 O prawach majątkowych do nieruchomości w okresie nie dłuższym zasiedzenia jak 20 lat, w tym 
praw zasiedzenia lokatorów. Zakaz handlu roszczeniami od 1939 roku. W stosunku do roszczeo 
majątkowych Żydów regulacja symetryczna stosowana w Izraelu, przy przejmowaniu mienia 
Palestyoczyków - okres zasiedzenia dla Żydów wynosi 30 dni. 

 O zwrocie majątków zagrabionych i przekazanych obcym podmiotom z naruszeniem prawa lub 
w wyniku przestępczej działalności „grup trzymających władzę”. 

 O weryfikacji roszczeo żydowskich; 
Żądanie od instytucji żydowskich w USA reparacji dla Polski za współudział w zbrodniach 
na Polakach w czasie rewolucji bolszewickiej, wojny bolszewickiej, II wojny światowej, 
ustanowienia okupacji sowieckiej, za zbrodnie stalinowskie, w których zginęło ponad 10 mln 
Polaków. Współudział w zbrodni ludobójstwa polegający na finansowaniu tych zbrodni, których 
wykonawcami byli Niemcy, ZSRR, bandy ukraiosko-chazarskie, przy bierności i akceptacji USA 
i Wlk. Brytanii. Żydzi brali także udział bezpośredni w eksterminacji Polaków, w tym obywateli 
polskich żydowskiego pochodzenia, będąc w NKWD, UB, SB, policji obozowej. 

 O reparacjach wojennych od wszystkich paostw, które finansowały i dokonywały zbrodni 
wojennych na paostwie polskim i Polakach;  

 O weryfikacji (urealnieniu) polskiego zadłużenia zagranicznego, w oparciu o rzeczywistą (realną) 
wartośd USD; 

 O planowaniu gospodarki narodowej. Od 30 lat gospodarka jest poddana liberalnej „wolnej 
amerykance”; 

 O zasadach narodowej, społecznej gospodarki rynkowej, z max. udziałem obcych podmiotów 
i reprezentacji do 1/3 udziałów; 

 O podatkach w celu ich uproszczenia, minimalizacji, ujednolicenia dla wszystkich podmiotów 
i osób, np. w formie podatku obrotowego w produkcji, handlu, usługach, bez VAT. 

 O zakazie lichwy, manipulacji bankowych, piramid finansowych z rozliczeniem od 1939 roku; 
 O ochronie gospodarstw rolnych, polskiego rynku rolnego, żywnościowego, ochronie wód, gleb, 

gruntów i innych komponentów wytwórczych żywności przed wrogą ingerencją obcych 
podmiotów, jako jednego z warunków bezpieczeostwa narodowego; 

 O bezpieczeostwie energetycznym, opartym na:  

 własnych zasobach węgla, ropy, gazu, innowacyjnych technologii ich wykorzystania 

 zasobach geotermalnych, o ogromnym potencjale energetycznym; 

 przekształcaniu energetycznym odpadów; 

 wykorzystaniu energetycznym biomasy; 

 energii wiatru i słooca; 

 nowych technologiach paliw i napędów nie opartych na węglowodorach; 

 energii otoczenia; 

 polskich innowacjach, wynalazkach, rozwiązaniach technicznych. 
 O zmianie zasad udziału lub rezygnacji Polski w tzw. „pakiecie klimatycznym”;  

weryfikująca nielogiczne i nie merytoryczne podstawy do nakładania kar na Polskę. 
 O ochronie środowiska;  

Ochronie ludzi, zwierząt, lasów, przyrody i wszystkich elementów środowiska, przez wykluczenie, 
objęte sankcjami prawnymi, decyzji stosowania materiałów, technologii zagrażających 
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środowisku, jak np. technologia 5G, szkodliwe wiatraki z importu, smog infradźwiękowy 
i elektromagnetyczny, GMO, smugi chemiczne, szkodliwe substancje w żywności itp. 

 O weryfikacji wzajemnych stosunków międzynarodowych;  
w relacjach z UE, NATO, ONZ, MFW, Kanadą i USA w ramach umowy CETA, wynikających z umowy 
ACTA2, embarga towarów do Rosji i innych stosunków bilateralnych z paostwami i globalnymi 
organizacjami, aby były wzajemnie korzystne i symetryczne. 

 O współpracy w jak najszerszym wymiarze politycznym, gospodarczym, w kulturze, nauce, sztuce, 
sporcie, turystyce, w zachowaniu historii i dziedzictwa narodowego; dla rozwoju RP, między 
Polakami w Ojczyźnie i Polonią rozsianą po świecie. Integracja Narodu Polskiego to ogromny 
potencjał rozwoju. 

 O prawdzie historycznej; 
przekazywanej publicznie i w ramach obowiązku edukacji, o starożytnym rodowodzie paostwa 
polskiego od 18 wieku p.n.e., zwanego Wielką Lechią (Sarmatią, Lechistanem), o unii Słowian 
z dominacją Polan, tworzącej cywilizację Europy od Renu po Ural, od Bałtyku po Morze Czarne 
i Kaspijskie. 

 O rozwoju gospodarczym Polski; 
opartym na polskich wynalazkach, innowacjach, kreatywności i pracowitości Polek i Polaków, 
w warunkach niedyskryminacji lecz preferencji polskich podmiotów działających w Polsce, 
z wykorzystaniem własnych potencjałów rozwoju i renty gospodarczej  położenia na tradycyjnych 
szlakach wymiany surowców i produktów wschód – zachód (korytarz A2), północ – południe 
(A1 i Via Carpatia). 

 O prawie do pracy i obowiązku pracy;  

Każdy obywatel RP musi mied zapewnioną egzystencję, której podstawowym źródłem jest praca 

i godziwe, adekwatne do włożonej pracy wynagrodzenie. Praca musi stad się ponowie głównym 

źródłem dobrostanu paostwa i obywateli. Wynagrodzenia w Polsce, w tym będące funkcją 

dochodów i zysku, powinny mied ograniczenie „solidarnościowe” (prezes, dyrektor, sam nie 

wytwarza dochodu, tworzą go pracownicy) w wysokości np. max. 10 krotnej średniego 

wynagrodzenia. 

 O likwidacji bezrobocia;  

(jawnego i ukrytego), bezdomności, wykluczenia społecznego obywateli, m. innymi przez 

nadmierną (drogą) cyfryzację życia. 

Wyżej wymieniony katalog regulacji ustawowych (proponowanych) nie jest i nie może byd zamknięty, 
z uwagi na szybkie zmiany zachodzące w geopolityce, gospodarce, nauce, handlu... 
W tworzeniu nowych praw musi bezwzględnie byd zachowana dbałośd o pryncypialne dla Narodu 
Polskiego wartości. 
 

Do nich należą trwałe wartości moralne i duchowe, zbudowane przez kulturę i obyczaje Słowian, 
wzbogacone naukami Chrystusa. 
 

Bóg, honor, ojczyzna ale także wolnośd, rodzina, praca, dziedzictwo materialne i kulturowe, język, 
budowane przez tysiąclecia, są nienaruszalnymi wartościami, które pozwoliły nam przetrwad, ale 
stale wymagającymi ochrony i obrony przed wrogami zewnętrznymi i przed wewnętrznym rakiem 
obcych nacji i antypolskich interesów. 
 

Trzeba pamiętad, że cechą przypisaną Słowianom jest naiwnośd, wiara w szczerośd i dobre intencje 
innych paostw i nacji, zabezpieczane często paktami, umowami etc. Ta naiwnośd kosztowała nas 
w przeszłości zbyt wiele ofiar, krwi, strat materialnych. 
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Jak w przeszłości tak i teraz wrogie nam siły dokonują planowo i skutecznie powolnego rozkładu 
naszej Ojczyzny, według zasad stopniowego gotowania żaby i wiary, że jakoś to będzie, wszystko 
w rękach „boga i partii”. 
 

Nasze przeciwstawne naiwności cechy, jak bohaterstwo, determinacja, odwaga, solidarnośd, kosztują 
nas zbyt drogo. 
 
 
 

Nie bądźmy mądrzy po szkodzie. 
Nie dajmy więcej powstad szkodzie.  
Zrzudmy jarzma zniewalania narzucane nam przez wrogie i obce siły i nacje, bezczelnie i póki co 

bezkarnie, rozsiadłe we władzach, sądach, kulturze i nauce, niszczące i sprzedające Polskę. 

Mówimy dośd!    
Nie rozdziobią nas kruki i wrony
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Źródła finansowania programu zmian i programu rozwoju RP 

 
1. Oszczędności budżetowe wynikające z renegocjacji lub delegalizacji zadłużenia zagranicznego, 

udzielonego przez lichwiarskie prywatne instytucje finansowe w papierach (pustego 
pieniądza)nie posiadających pokrycia w realnych walorach. 
 

2. Oszczędności budżetowe w wyniku uproszczenia podatków i procedur administracyjnych, tym 
samym zmniejszenia ilości osób w administracji (z zastosowaniem rekompensat) i kosztów 
administracji do poziomu UE (15). Oszczędnośd ok. 50 mld zł/rok 
 

3. Przychody do budżetu samorządów i paostwa polskiego od podmiotów zagranicznych 
(supermarkety, banki, koncerny zagraniczne), przez wprowadzenie równych i sprawiedliwych 
podatków dla wszystkich podmiotów gospodarczych w Polsce, np. jeden podatek obrotowy. 
Wpływy ok. 50mld zł/rok.  
 

4. Przychody do budżetu paostwa jednorazowe, w wyniku rewizji wyceny majątków obiektów 
prywatyzacji oraz przychody z udziału paostwa w obiektach sprywatyzowanych, w których 
wartośd majątkowa obiektów należących do paostwa została źle oceniona. Min. 100 mld zł. 
 

5. Przychody przekazane dobrowolnie lub w wyniku działao prokuratorskich, z majątku i środków 
pieniężnych „elity władzy” pozyskanych w czasie działalności politycznej, w mediach, 
sądownictwie itp. w wyniku korupcji, afer – FOZZ, VAT, paliwowej, Amber Gold, SKOK i innych. 
Ok. 300 mld zł. 
 

6. Przychody do budżetu podmiotów gospodarczych, rolników, paostwa i obywateli, w wyniku 
ułatwienia działalności gospodarczej i współpracy na tradycyjnych rynkach sąsiedzkich, 
wschodnich i rozwijających się paostw BRIC  (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny). Min. 2% PKB, 
min. 50 mld zł/rok. 
 

7. Przychody z eksploatacji polskich zasobów przez polskie podmioty, w wyniku delegalizacji 
wydanych koncesji na polskie zasoby podmiotom zależnym od kapitału zagranicznego. 
 

8. Przychody z obecnej tzw. szarej sfery, która produkuje dobra bez akceptacji wysokości podatków 
na obecnym poziomie. Ok. 10 mld zł/rok. 
 

9. Przychody i uruchomienia nowych podmiotów gospodarczych (głównie małe i średnie 
przedsiębiorstwa) w wyniku sprzyjających warunków podejmowania działalności i likwidacji 
terroru fiskalnego. Min. 10 mld zł/rok. 
 

10. Przychody z działalności firm budowlanych i infrastrukturalnych, w wyniku wsparcia 
paostwowego dla budownictwa (głównie mieszkaniowego), bez obciążenia bankową lichwą 
(banki w kredytach dla dewelopera i najemcy mieszkania zyskują ok. 100% bez wkładu pracy). 
 

11. Wpływy do budżetów gmin z uruchomienia dochodowych lub oszczędnościowych działalności 
w gminach, w oparciu o aktywne systemy finansowania bez narażenia budżetu gminy. 
 

12. Oszczędności dla obywateli i samorządów w wyniku zabiegów termomodernizacyjnych 
i wdrożeniu oszczędnych technologii i urządzeo energetycznych. 
 

13. Oszczędności w wyniku likwidacji parapolitycznych agend i agencji pośredniczących (zjadających 
środki). 
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14. Oszczędności w wyniku uproszczeo w obiegu pieniądza „z dołu do góry, z góry na dół”. Środki 
finansowe z opłat i podatków powinny byd zbierane i dzielone w gminie. 
 

15. Rezygnacja z inwestycji, których beneficjentem mają byd obce koncerny militarne i paliwowe, 
m. innymi: 
 

 Baltic Pipe dla gazu z Norwegii;  
 

 Rozbudowa gazoportu w Świnoujściu dla LNG z Kataru i Rosji via koncerny z USA, z marżą 
pośrednika; 
Polska ma własne zasoby ropy i gazu, które powinny byd eksploatowane, ma gwarancje dostaw 
gazu z Rosji do UE rurociągiem  jamalskim, który był zbudowany z udziałem polskiego podmiotu 
(Europolgaz) i z polskim kapitałem. Ma możliwośd negocjacji  ceny dostaw w „dół” ,a nie jak 
dotychczas w „górę” za „komisjonne” dla polskich negocjatorów od ilości i ceny; 
 

 Budowa infrastruktury dla wojsk natarcia USA na Rosję, wpłaty do NATO, globalnego terrorysty 
podległego USA, ok. 30 – 40 mld zł/rok (2% PKB/rok); 
 

 Zakupy samolotów F16 i F35 za ceny znacznie wyższe od podobnych z UE, Chin, Rosji. 
 

16. Przychód do budżetu paostwa z reparacji wojennych. Kwota należna ok. 10000 mld USD 
(10 bilionów dolarów). 

 

17. Powołanie narodowego Banku Polonia, banku spółdzielczego Polaków dla gromadzenia 
oszczędności, składek, depozytów dla finansowania przedsięwzięd rozwojowych, przynoszących 
dochody i dywidendy spółdzielcom. Np. 50 mln Polaków x 1 zł/m-c = 600 mln zł/rok. 

 

18. Ustanowienie odpisu (składki) np. 1% dochodu w średnich i dużych przedsiębiorstwach 
na fundusz wdrożeniowy innowacji, przynoszących w perspektywie znaczny wzrost dochodów.   

Planowane działania operacyjne 

1. Ogłoszenie Obywatelskiego Zgromadzenia Narodowego *OZN+ 
2. Opracowanie Programu Zmian w RP  (w oparciu o „Raport Polska 2019” i Koncepcję Zmian). 
3. Szeroka konsultacja społeczna Programu Zmian w RP. 
4. Akcja wyborcza kandydatów/mandatariuszy do uczestnictwa z prawem reprezentacji 

szczególnych interesów grup obywateli w obradach Obywatelskiego Zgromadzenia Narodowego 
(OZN). 

5. Obrady OZN, podjęcie uchwał:  
- o wyborach do władz w formule demokracji bezpośredniej (oddolne, obywatelskie, 

konkursowe, bez preferencji dla partii politycznych); 
- o przyjęciu w wyniku akceptacji społecznej (ankiety, dyskusje, nowe projekty, zmiany 

w projekcie, internet, listownie, bezpośrednio) Program Zmian w RP; 
- o ustanowienie w RP paostwa narodowego o ustroju demokracji bezpośredniej; 
- innych (doraźnych) pozwalających na zatrzymanie degradacji paostwa i ochronę obywateli 

najbardziej potrzebujących tej ochrony. 
6. Wybory powszechne, obowiązkowe, większościowe, konkursowe, bezpośrednie, czynne. 
7. Ustanowienie władz 
8. Wdrażanie Programu Zmian 
9. Opracowanie i wdrażanie Programów Rozwoju RP 
10. Monitoring obywatelski działalności i skuteczności wybranych władz 
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Obywatelskie Zgromadzenie Narodowe 

 OZN, jako organ suwerena, Narodu Polskiego, zdecyduje o sposobie rozwiązania lub zawieszenia 

tych władz, które uległy samodelegalizacji na skutek sprzeniewierzenia przysiędze konstytucyjnej, 

zdradzie narodu i paostwa polskiego oraz instytucji i organizacji odpowiedzialnych za obecny stan 

paostwa działających destrukcyjnie dla paostwa i obywateli,   

 OZN, poprzez mandatariuszy obywateli, mieszkaoców, mniejszości narodowych, organizacji 
samorządowych, grup społecznych, zawodowych, wyznaniowych, akademickich, rolniczych 
i innych organizacji niepowiązanych z partiami „okrągłostołowymi” i antypolskimi bojówkami, 
stanowiących przedstawicielstwa szczególnych grup interesu, ciała doradcze, eksperckie, może 
powoład :  

 Tymczasową Radę Narodu Polskiego jako organ wykonawczy OZN 
 

Tymczasowa Rada Narodu Polskiego wytyczy: 

- program zmian doraźnych, politycznych, społecznych, gospodarczych akceptowanych przez 
społeczeostwo (w wyniku dyskusji publicznej);  

- koncepcję rozwoju Polski w okresach średnio i długoterminowych; 
- termin wyborów i kodeks wyborczy wyborów obywatelskich, bezpośrednich, oddolnych, 

konkursowych, bez preferencji finansowych i medialnych dla jakiejkolwiek partii politycznej; 
- warunki i parytety udziałów we władzach naczelnych mniejszości narodowych wg procentowego 

udziału w społeczeostwie; 
- inne wytyczne dla nowych władz RP do budowy paostwa narodowego o ustroju demokracji 

bezpośredniej;     
- sposoby monitorowania władz w egzekwowaniu woli społeczeostwa;   
Wszelkie istotne działania organów OZN muszą byd jasne i czynione w zgodzie z założeniami OZN, 
akceptowane przez Naród  Polski, w trybie bezpośredniego głosowania obywateli. 
 

Dla skuteczności działao OZN, Tymczasowa Rada Narodu Polskiego może powoład komisje 
programowe np.: 
 
Trybunał Narodowy, dla działao: 

 Ocena zagrożeo dla interesu paostwa polskiego; 

 Wskazanie winnych; 

 Wymierzenie kary wg ustawy karnej z 20.01.1920r. 
 
Komisja Jedności Narodowej 
zadania: 

 ustalenie przyczyn, źródeł, autorów konfliktów społecznych; 

 opracowanie projektu integracji narodowej z ochrona praw mniejszości i parytetem 
proporcjonalnym podziałów praw i obowiązków mniejszości narodowych w Polsce; 

 opracowanie projektu weryfikacji i delegalizacji instytucji i organizacji działających sprzecznie 
z zasadami integracji społeczeostwa; 

 szeroka informacja dla społeczeostwa z działalności tej i innych Komisji; 

 opracowanie wytycznych do zmian w Konstytucji RP, lub założeo do nowej konstytucji RP. 
 
Komisja Bezpieczeostwa i Suwerenności 
zadania:   
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 ustalenie warunków geopolitycznych bezpieczeostwa i suwerenności (politycznej, terytorialnej 
i finansowej); 

 ustalenie warunków wewnętrznych bezpieczeostwa paostwa i obywateli; 

 ustalenie zasad tworzenia bezpieczeostwa geopolitycznego i wewnętrznego; 

 weryfikacja paktów, umów i porozumieo dotyczących bezpieczeostwa; 

 opracowanie projektu zmian warunków i zasad służących bezpieczeostwu paostwa i obywateli; 

 przygotowanie projektów nowych porozumieo w/s bezpieczeostwa m.in. dot. dobrych 
międzynarodowych stosunków sąsiedzkich, bezpieczeostwa obywatelskiego, socjalnego 
i bezpośredniego; 

 przygotowanie projektu weryfikacji i delegalizacji organizacji i struktur sprzecznych z warunkami 
i zasadami bezpieczeostwa zewnętrznego i publicznego. 

 
Komisja Gospodarki 
zadania:  

 ustalenie źródeł, przyczyn, autorów obecnego stanu gospodarki i barier rozwoju; 

 powołanie, praca podkomisji tematycznych, np.: 
o pracy (liderzy – związki zawodowe, pracownicze, rolnicze);   
o przedsiębiorczości (liderzy – przedsiębiorcy);   
o rozwoju (liderzy – instytucje naukowe, akademickie, innowatorzy, wynalazcy);   

 przygotowanie (wspólnych) wniosków podkomisji;                  

 opracowanie projektów zmian;   

 przygotowanie projektu weryfikacji, delegalizacji i regulacji instytucji oraz organizacji 
stanowiących bariery rozwoju gospodarki.    

 
Komisja Środowiska i Ładu Przestrzennego 
zadania:   

 ustalenie stanu, przyczyn zjawisk niekorzystnych dla ładu przestrzennego; 

 powołanie i praca podkomisji tematycznych: 
o ładu przestrzennego (liderzy – urbaniści);   
o środowiska (liderzy – specjaliści ds. środowiska i zasobów naturalnych);  

 przygotowanie (wspólnych) wniosków podkomisji;                 

 opracowanie projektu zmian;   

 weryfikacja i delegalizacja regulacji, instytucji i organizacji stanowiących bariery rozwoju 
przestrzennego kraju i ochrony środowiska.   

 

Komisja Organizacji Paostwa Polskiego  
zadania:   

 stały kontakt z Gniazdami Narodowymi; 

 zebranie danych wszystkich Komisji ; 

 opracowanie z udziałem Komisji wspólnych i spójnych wniosków z propozycjami Komisji 
tematycznych, w celu przedstawienia na obradach OZN;  

 opracowanie i przedstawienie projektu Programu Zmian w RP w kierunku ustanowienia paostwa 
narodowego, w tym projektu nowej Konstytucji RP, lub zmian w istniejącej;  

 opracowanie i przedstawienie projektu rozwoju RP;  

 opracowanie i przedstawienie projektu monitorowania obywatelskiego działalności władz. 
 
Na tym zakooczono Koncepcję Programu Naprawy RP i skierowano do dyskusji i konsultacji 
narodowej. 
 
„To jest nasze tu i teraz…”         - cyt. Papież Jan Paweł II    


