
Ugrupowanie „Nowa Polska” 
 
 
Jest to wstępny szkic programowy istniejącego w teorii ugrupowania „Nowa Polska” lub 
jakiegokolwiek innego pod inną, dowolną nazwą, do przemyślenia…  
 
To jest propozycja programowa, która może być w całości czy w części zaadoptowana przez KAŻDE 
ugrupowanie. Nie ma tutaj żadnych praw autorskich itd… 
 
Zbliżają się wybory do Sejmu polskiego. Tworzone są różnego rodzaju ugrupowania. Każde z takich 
ugrupowań tworzy swój własny program.  
 
Niektóre z ugrupowań, w swoich programach mówią o wprowadzeniu referendum, którego wynik 
obowiązywałby rząd. Jest to krok we właściwym kierunku, ale… w praktyce oznacza to ponowną 
NIEMOC polskiego Narodu. Dlaczego?  
Prezydent ma powołać referendum, a nie Naród. Mało tego, Prezydent ponownie musi zapytać Senat 
o zgodę. A gdzie jest Naród? Tak więc, programy tych ugrupowań NIE ODDAJĄ WŁADZY w ręce 
Narodu.  
W związku z tym, już w swoich podstawach programy takie są niezgodne z polską Konstytucją, która 
mówi wyraźnie : „władza należy do Narodu”.  
 
Dlatego właśnie programy, które nie uwzględniają wyszczególnionych poniżej elementów A, B, C 
spowodują, że w praktyce będzie to, co było do tej pory.  
 
Tego polski Naród ma już dość.  
 
Tak więc, żeby postąpić zgodnie z polską Konstytucją, każda partia czy ugrupowanie starające się o 
wejście do Sejmu muszą narodowi zadeklarować NATYCHMIASTOWE wprowadzenie TRZECH 
elementów z punktu 1 poniżej.  
 
Wprowadzenie tych trzech elementów uwiarygodniłoby dane ugrupowanie. Wykazało by Polakom, że 
to ugrupowanie chce działać zgodnie z polską Konstytucją przekazując władzę Narodowi.  
 
W przeciwnym wypadku, takie ugrupowanie będzie formą konia trojańskiego, który będzie chciał tylko 
jednego – przejęcia władzy. Ponownie : nic się nie zmieni. 
 
Na to, w żadnym przypadku, nie możemy się zgodzić, jeśli chcemy, żeby Polska pozostała Polską. 
 
Proponowany Program :  
 
 

1. Zgodnie z obowiązującą Konstytucją przekazać władzę Narodowi polskiemu poprzez 
natychmiastowe wprowadzenie następujących rozwiązań : 
 
A. Weto Obywatelskie jako, że to Naród polski ma mieć pełną kontrolę nad działaniami 

rządu, zgodnie z podstawowymi wymaganiami konceptu demokracji. Efektem Weta 
Obywatelskiego, podpisanego przez określoną prawem liczbę obywateli, ma być 
Referendum, w którym Naród wypowie się ws. zawetowanej ustawy.  
 

B. Inicjatywa Obywatelska, która pozwoli Narodowi polskiemu na wyrażenie swojej woli, co 
do konkretnego problemu ujętego w Inicjatywie Obywatelskiej, wyrażonej przez określoną 
prawem liczbę obywateli podpisujących tę inicjatywę. Efektem ma być Referendum, w 
którym to Naród wypowie się za lub przeciw proponowanej Inicjatywie.  

 
Inicjatywa Obywatelska jest formalnie przedstawioną wolą Narodu co do wymaganej 
przez Naród nowej ustawy lub zapisów w Konstytucji. 
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C. Referendum, którego wynik będzie zobowiązywał rząd do bezwzględnego i 
natychmiastowego wdrożenia w ten sposób przedstawionej woli Narodu. 
 

W skrócie : WIR 
 

 
2. Posłowie „Nowej Polski” zobowiążą się notarialnie do wprowadzenia zasad WIR, pod rygorem 

niezwłocznego odebrania mandatu poselskiego oraz zapłaty kary finansowej w wysokości 
rocznych poborów poselskich w przypadku niewykonania w/w zobowiązania 
 

3. Wiarygodność każdego Posła ugrupowania „Nowa Polska”, powinna być zweryfikowana i 
potwierdzona przez pełną dokumentację wydaną przez Instytut Pamięci Narodowej 
potwierdzającą, że dany Poseł nigdy nie był Tajnym Współpracownikiem lub poprzez dowód 
złożenia takiego wniosku. Polski Naród musi mieć absolutną pewność, że nie jest 
reprezentowany przez osoby, które współpracowały z reżimem. 
 

4. Przekazać polskie media we władanie Narodu polskiego.  
 
Wspomniane powyżej TRZY podstawowe elementy demokracji mogą być wprowadzane w 
życie poprzez rzeczowe dyskusje w mediach. Przed każdym referendum dany temat byłby 
omawiany, prowadzona byłaby edukacja społeczeństwa z przedstawianiem wszystkich 
FAKTÓW dotyczących tematu czy tematów w Referendum. Wtedy dopiero, społeczeństwo 
mogłoby w danym temacie zagłosować w Referendum w sposób przemyślany i inteligentny.    
 

5. Natychmiastowo usunąć cenzurę w polskich mediach. 
 

6. Wprowadzić system natychmiastowego karania osób odpowiedzialnych lub zarządzających 
różnego rodzaju mediami w przypadku kiedy media te przekazały polskiemu społeczeństwu 
informacje nieprawdziwe. 
 

7. Zredefiniować definicję partii. Usunąć zapis, że partia to grupa, która dąży do przejęcia 
władzy, ponieważ WŁADZA będzie przykazana Narodowi polskiemu.   
Typowy system partyjny jak jest nam znany, nie może mieć miejsca w nowym Sejmie tzn. nie 
będzie „partii rządzącej”. Innymi słowy, grupa osób, która jest „partią” nie będzie partią 
„leninowsko-wodzowską” trzymająca władzę tak jak to jest w tej chwili. 

 
8. Poseł na Sejm nie może być pracownikiem spółek Skarbu Państwa ani nie może piastować 

stanowiska jakiegokolwiek urzędnika państwowego.  
 

9. Należy wprowadzić możliwość odwołania Posła, kiedy nie realizuje składanych społeczeństwu 
obietnic przedwyborczych.  

 
10. Wprowadzić nowy system finansowania partii czy ugrupowań znajdujących się w polskim 

Sejmie łącznie z zasadami wynagradzania Posłów na Sejm. 
 

11. Egzekwować ochronę każdego obywatela Polski przed oszczerstwami, kłamstwami, 
poniżaniem czy inną formą wyrazu przekazywanego w stosunku do obywatela w mediach, z 
mediami społecznościowymi włącznie. 
 

12. Ze szczególną surowością karać urzędników państwowych, za przekazywanie społeczeństwu 
informacji nieprawdziwych. 

 
13. Biorąc pod uwagę fakt istnienia ogromnych zasobów energetycznych jakimi dysponuje 

Polska, natychmiast uruchomić wszelkiego rodzaju działania zmierzające do energetycznego 
uniezależnienia się naszego Kraju i wprowadzić (w przyszłości) mechanizmy sprzedaży 
energii generowanej w Polsce do innych krajów.  
 

14. Natychmiast doprowadzić do wykorzystania dóbr naturalnych jakimi dysponuje w tej chwili 
nasz Kraj. Wszelkiego rodzaju umowy niekorzystne dla polskiego Narodu muszą być 
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natychmiast zweryfikowane w taki sposób, aby przede wszystkim chronić interesy polskiego 
Narodu. 

 
15. Uniezależnić Polskę od wszelkiego rodzaju koncernów międzynarodowych w taki sposób, aby 

polski Naród mógł korzystać ze wszelkiego dobra tworzonego przez koncerny, ale na 
normalnych zasadach współpracy, bez uzależnienia polskiego Narodu od takich koncernów. 

 
 

 
16. Natychmiast uruchomić wszelkiego rodzaju działania zmierzające do przywrócenia tak 

zwanego „zdrowego rolnictwa” oraz zapewnić rolnictwu polskiemu pełną ochronę przed jego 
degradacją. Dotyczy to szeroko rozumianego programu usunięcia ze środowiska, różnego 
rodzaju substancji niszczących (na przykład pszczoły). 
 

17. Wspierać wszelkiego rodzaju kooperatywy rolnicze, włącznie z możliwością nieograniczonej 
sprzedaży płodów rolnych. 
 

18. Wprowadzić ułatwienia wszelkiego typu łącznie z ułatwieniami podatkowymi, dla rolników jak 
też przedsiębiorców produkujących ekologiczne produkty żywnościowe.  

 
19. Wprowadzić działania zmierzające do produkcji i sprzedaży wysokiej jakości, ekologicznych 

produktów żywnościowych. 
 

20. Wyeliminować uprawę, czy sprzedaż na terenie Polski jakichkolwiek produktów zawierających 
czy też opartych na GMO. 

 
21. Uprościć prawo podatkowe na ile tylko jest to możliwe (zwiększenie kwoty wolnej od podatku, 

wprowadzenie systemów podatkowych nagradzających za pracę, wydajność, efektywność, 
sprawność…) 
 

22. Wszelkie zasoby finansowe Polski w postaci różnego rodzaju (np. złoto), muszą być 
magazynowana na terenie Polski. Te, które nie znajdują się obecnie na terenie Polski, muszą 
być natychmiast do Polski sprowadzone. 
 

23. Zredefiniowanie obecnej polityki prorodzinnej, szczególnie w kontekście stosowanych 
podatków. 

 
24. Uprościć  wszelkiego rodzaju procedury prowadzenia przez obywateli polskich ich działalności 

gospodarczych w każdej formie prawnej łącznie z różnego rodzaju obciążeniami w stosunku 
do Skarbu Państwa.  
 

25. Ograniczyć do absolutnego minimum ingerencję Państwa w działalność gospodarczą 
przedsiębiorców i zminimalizować udział Skarbu Państwa w różnego rodzaju spółkach, co 
spowoduje natychmiastowe ograniczenie rozrostu administracji, korupcji i nepotyzmu. 
 

26. Zahamowanie i usunięcie zbędnych ognisk administracyjnych jest celem samym w sobie. 
 

27. Wprowadzić modyfikację infrastruktury kolejowej czy rzecznej, zmierzających do ograniczenia 
ruchu samochodów ciężarowych na polskich drogach. 
 

28. Z całą bezwzględnością przestrzegać wolności gospodarczej opierając się na zasadzie : co 
nie jest zabronione jest dozwolone, ale… nie wszystko co jest dozwolone jest właściwe.  
 

29. Uporządkować system prawny, to jest : sądy i prokuratury. Polski obywatel musi odzyskać 
wiarę w istnienia prawa i sprawiedliwości w Polsce. Wszyscy przedstawiciele prawa muszą 
być zweryfikowani przez pełną kwerendę w IPN. Warunkiem koniecznym jest absolutna 
niezależność sądów i prokuratur. 
 

30. Obsadzanie stanowisk np. sędziowskich, przeprowadzane będzie na poziomie lokalnym np. 
powiat czy województwo w wyborach powszechnych sędziów, a nie przez nadanie odgórne. 
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31. Skrócenie trwania procesów sądowych. Chociaż nie można każdego procesu sądowego 

traktować na równi z innym, to jednak skrócenie trwania procesów jest koniecznością. 
 

32. Urzędnik państwowy musi ponosić pełne osobiste konsekwencje za udowodnione mu 
skrzywdzenie obywatela Polski. 
 

33. Pociągnąć do odpowiedzialności karnej osoby, które przyczyniły się lub miały bezpośredni 
udział w działalności przeciwko Narodowi polskiemu. 
 

34. Zredefiniować udział Polski w Unii Europejskiej, w szczególności w odniesieniu do 
suwerenności Państwa polskiego i jego Narodu oraz w odniesieniu do wszelkich regulacji czy 
przepisów, które powinny być wprowadzane wyłącznie za zgodą polskiego Narodu. 
 

35. Wprowadzić system lokalnej waluty.  
 

36. Suwerenna waluta polska ma należeć do Narodu, albowiem jest ona podstawą finansowo 
„zdrowego”, silnego Państwa. 
 

37. Polakom, którzy mają do tej pory utrudniony lub uniemożliwiony powrót do Kraju należy za 
wszelka cenę im powrót taki umożliwić i sponsorować.  

 
38. Zatrzymać drenaż wartości intelektualnych polskich naukowców, przedsiębiorców, 

odkrywców, wynalazców itd… Promować powstanie wszelkiego rodzaju inicjatyw prywatnych, 
które mają celu rozwój polskiej nauki, polskich technologii itd. 
 

39. Umożliwić polskim lekarzom stosowanie takich działań terapeutycznych, w porozumieniu z 
pacjentem, jakie lekarz uzna za stosowne. 
 

40. Wprowadzić minimalną opłatę za wizytę u lekarza. 
 

41. Natychmiast wprowadzić przepisy dotyczące antypolonizmu, w szczególności w odniesieniu 
do takich zjawisk na terytorium naszego Kraju. 

 
42. Zamienić, przede wszystkim w polskich szkołach, system WiFi na system kablowy. 

 
43. Wprowadzić do szkół, praktyczne zajęcia umiejętności korzystania z broni strzeleckiej. 

 
44. Natychmiast zatrzymać przekazywanie mienia Narodu polskiego w obce ręce. 

 
45. Jednoznacznie określić status konstytucyjny Polski, gdzie obowiązywać będzie tylko jedna 

Konstytucja zaakceptowana w Referendum przez polski Naród. W tej chwili mam DWIE 
obowiązujące Konstytucje (z roku 1935 i z 1997). 
 

46. Natychmiast wprowadzić wszelkie możliwe środki zmierzające do zapewnienia godnego życia 
emerytom, rencistom i chorym obywatelom Polski.  
 

47. Z funduszy podatników, należy zapewnić 100% opiekę nad wszystkimi chorymi polskimi 
dziećmi, zapewniając im i ich opiekunom odpowiednie środki w pierwszej kolejności przed 
jakimikolwiek urzędniczymi nagrodami. 
 

48. Wszelkie działania dotyczące spraw zagranicznych, muszą być prowadzone z pełnym 
poszanowaniem praw innych państw przy czym, celem nadrzędnym tych działań będzie 
jednoznacznie określone bezpieczeństwo i dobro Narodu polskiego.  
 

49. Na wszelkie możliwe sposoby wzmocnić mechanizmy obronne Polski. Działanie Wojska 
Polskiego czy Służb specjalnych, będzie odbywać się tylko w interesie Narodu, a nie 
przeciwko niemu. W tym zakresie, wszelkie odstępstwa, muszą być karane z największą 
surowością z karą śmierci włącznie. 
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50. Należy wprowadzić karę śmierci za przestępstwa ze szczególnym okrucieństwem, za 
morderstwo udowodnione poza wszelką wątpliwością nawet najmniejszą, terroryzm i za 
bestialskie znęcanie się nad dzieckiem oraz za udowodnioną zdradę interesów Ojczyny.  

 
51. Każdy urzędnik państwowy ma mieć rolę służebną w stosunku do obywatela polskiego. 

 
52. Bezwzględnie przestrzegać własności obywatela polskiego w jakiejkolwiek formie. 

 
53. Jakiekolwiek dobra naturalne mają zawsze pozostać własnością Narodu polskiego. 

 
54. Jakiekolwiek wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych, medycznych czy innych, 

które miałyby wpływ na polskie społeczeństwo bez jego możliwości uniknięcia takiego 
wpływu, może być wprowadzone tylko wtedy, kiedy udowodnione będzie bezpieczeństwo 
tego typu rozwiązań na organizm ludzki jak też na rozumiane w sposób ogólny środowisko. W 
przypadku wątpliwości, ma być stosowana podpisana przez Polskę „Zasada Ostrożności”. 

 
 
Ogólnym celem ugrupowania „Nowa Polska” jest przyszłość Narodu polskiego, o której decydował 
będzie polski Naród, a nie partia, jej lider, czy nieokreślone siły zewnętrzne lub wewnętrzne. 
 
 
PODSUMOWANIE :  
 
1. 
 
Wprowadzenie ww. mechanizmów, stanowiących podstawę systemu demokratycznego 
spowodowałoby, że Polska byłaby drugim, w pełni demokratycznym krajem na świecie.  
 
Opisane powyżej podstawowe TRZY elementy, : „obligatoryjne referendum”, „ weto obywatelskie” i 
„inicjatywa obywatelska”, nie stanowią w żadnym przypadku modelu demokracji szwajcarskiej.  
 
Model demokracji szwajcarskiej jest niezwykle skomplikowany i wręcz niemożliwy do implementacji w 
warunkach polskich.  
Trzy elementy, o których jest mowa stanowią uniwersalną podstawę demokracji, a nie stanowią 
całości systemu demokracji szwajcarskiej.  
 
Czyli, to co jest zaproponowane nie stanowi wprowadzenia do Polski demokracji szwajcarskiej, a 
jedynie wprowadzenie tylko trzech podstawowych elementów demokracji jako takiej. 
 
 
2. 
 
Brak systemu partyjnego (w sensie takim, jaki jest nam znany do tej pory) spowodowałby 
natychmiastowe zaniknięcie mowy nienawiści spowodowanej podziałami partyjnymi. Z prostego 
powodu : nie byłoby podziałów, ponieważ nie byłoby partii rządzącej trzymającej WŁADZĘ. Władza, 
zgodnie z Konstytucją byłaby w rękach Narodu polskiego,  
 
Nie byłoby też opozycji, ponieważ opozycję stanowiłby Naród. Nie oznacza to wcale wyrugowania 
partii politycznych jako takich z udziału w Sejmie. W polskim Sejmie byłoby miejsce dla każdego 
rodzaju ugrupowań czy posłów niezrzeszonych. Nie stanowiliby oni tylko kliki zarządzającej polskim 
Narodem, tak jak to jest teraz. 
 
 
3. 
 
Wybrany przez posłów na Sejm polski rząd pozostawałby zawsze pod kontrolą Narodu. 
Spowodowałoby to natychmiastowe zatrzymanie wprowadzania ustaw, przepisów itd. które nie byłyby 
w interesie Narodu, tak jak dzieje się to teraz. 
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4. 
 
Wprowadzenie tego programu spowodowałoby natychmiastowe zatrzymanie dewastującego Polskę 
układu : „ my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych”.  
 
 
5. 
 
Natychmiast, automatycznie, zniknęłaby korupcja wśród polityków czy członków rządu. To jest coś, co 
doprowadziło do całkowitego zniewolenia Narodu polskiego.  
 
Korporacje, poprzez działania usankcjonowanych łapówkarzy tzw. lobbystów, doprowadzają Polskę 
do ruiny. Przekupienie kilkuset posłów to żaden problem. Dysponują nieograniczonymi funduszami na 
tego typu przekupstwo.  
 
Przekupienie np. 10 000 000 wyborców jest niemożliwe. 
 
 
 
6. 
 
Wprowadzenie wyżej opisanego systemu spowodowałoby to, czego chce każdy Polak tzn. każdy 
prawdziwy Polak. 
 
Polska stałaby się krajem o niebywałej wręcz sile, bogactwie i potędze pod każdym względem. 
Doskonale wiemy, że tylko z takim krajem inne kraje się liczą. W tej chwili, szczególnie na arenie 
międzynarodowej, Polska i my, Polacy traktowani jesteśmy ja zwykłe popychadło, niemalże jak 
chłopiec na posyłki, ze wszystkimi rządami jakie do tej pory były zachowującymi się jak zwykły 
pachołek czy sługa.  
 
Polska ma możliwość stania się światową potęgą, nie tylko dlatego, że to my, Polacy, jesteśmy 
narodem wybranym. To my, Polacy jesteśmy Narodem wybranym do tego, aby zmienić oblicze tej 
Ziemi. Nie lękajmy się w wprowadzenia tej zmiany.  
 
Z pewnością inne narody, wzorem Polski, tak jak to było w przypadku Solidarności, takie zmiany 
zaczną wprowadzać.  
 
 
Przygotował : Jerzy Zięba 
 
 
p.s. 
 
Powyższe to tylko taki przykład, który stworzyłem na potrzeby merytorycznej dyskusji. Można się z 
tym nie zgodzić lub zgodzić. Można te pomysły poddać „obróbce” konstruktywną krytyką. Może ktoś 
ma inny pomysł? Może lepszy? Wtedy go proszę zaproponować.  
 
Uwagi krytyczne, nie będą brane pod uwagę jeśli nie będą zawierały proponowanego innego 
rozwiązania. Krytyka bez podania rozwiązań alternatywnych jest tylko krytykanctwem. 
 
Konstruktywne komentarze można wysyłać na :  
 
noweugrupowanie@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

mailto:autor@ukryteterapie.pl
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