
                                      MEMORIAŁ 

               OBYWATELE  DLA RZECZYPOSPOLITEJ 

  My , pokolenie przełomu i uczestnicy  największych w naszej historii zmian 

systemowych wyrażamy sprzeciw wobec skrajnie nieodpowiedzialnego  

sposobu zarządzania Polską. 

  Wzywamy Polaków do powszechnego buntu i pełnej mobilizacji  w celu zmiany 

zasad kierowania   państwem .  Proces zmian , o który się upominamy będzie  

długotrwały  bo  zaniedbania są poważne. 

      Po pierwsze  PRAWO 

 Oparte na polskiej  Konstytucji  i  jej fundamencie trójpodziału władzy . 

Powinno funkcjonować  w trwałym związku  z wartościami prawa 

europejskiego,  w jednoznacznym rozdziale kościołów od państwa. 

 Powinno umacniać  nie tylko jego  wymiar literalny oraz  zachowywać powagę  

obowiązujących restrykcji  i kar ale   kształtować system ocen i 

odpowiedzialność obywatelską  środowiska. Ta ocena mająca zasadniczy wpływ 

na ewentualne  wykluczenie  ze  środowiska osoby  przekraczającej zwyczajowo 

tworzone  normy  będzie miała  większą dolegliwość i niepodważalny walor 

wychowawczy. 

  Po drugie  WYCHOWANIE  MŁODEGO POKOLENIA 

 Oparte na neutralności światopoglądowej obywateli . 

  Prowadzone z poszanowaniem  historii i wiarą w naszą zbiorową  mądrość. 

Wychowanie to szacunek dla wartości , to budowanie w oparciu o te wartości 

silnych związków międzyludzkich  i tworzenie  elit państwa . 

 To elity jako grupy obywateli RP obdarzone szczególnym zaufaniem  powinny 

przejąć   kierownicze funkcje w państwie. 

 Po trzecie GOSPODARKA 

Wolnorynkowa  z zachowaniem wszystkich walorów praw gospodarczych. 

-To praca jest fundamentem tworzonego prawa gospodarczego a pomoc 

socjalna  powinna być kierowana tylko do tych  , którzy takiej pomocy 

wymagają.   Pomoc finansowa  nie może być  obowiązującą zasadą i elementem 



gry wyborczej a tylko precedensem  w sytuacjach  , kiedy nie można zaoferować  

obywatelowi możliwej do wykonywania przez niego płatnej  pracy . 

 System dofinansowań i dopłat w większym niż dzisiaj stopniu powinien 

uwzględniać  dofinansowanie żłobków i przedszkoli , dofinansowanie 

podręczników , przyborów szkolnych itp .Powinien w większym  stopniu 

obejmować koszty  obsługi medycznej.  Pełniący głównie funkcje promocji 

programów wyborczych system wypłat dodatkowych kwot pieniędzy np. 500 + , 

powinien zostać zastąpiony zwiększonym  finansowaniem kosztów kształcenia i 

wychowania  dzieci i młodzieży.  Ten sposób wsparcia   ograniczy zapomogi 

socjalne oraz  zbuduje sprawiedliwy i  sprawny system wsparcia. 

- Podatki 

  wymagają gruntownej przebudowy  i zdecydowanego uproszczenia .   Należy 

rozważyć możliwość zastąpienia dzisiaj obowiązującego systemu 

opodatkowania wartości dodanej VAT prostym sposobem opodatkowania 

wartości sprzedaży towaru i usługi . (opodatkowanie wartości sprzedaży jest 

nie tylko bardziej prostym  ale też i bezpieczniejszym z punktu widzenia interesu 

państwa ) 

-Koszty obsługi państwa. 

Dzisiaj pozostają bez żadnej kontroli i nadzoru co powoduje  nie tylko 

nadmierny ich  rozrost  ale ma zasadniczy wpływ na niesprawność całego 

sposobu zarządzania. Zarządzanie zespołowe poprzez tworzenie  coraz to 

liczniejszych   gremiów  powoduje głównie rozmycie odpowiedzialności 

urzędniczej , a co za tym idzie bezkarną niekompetencję podejmowanych 

decyzji zbiorowych . Ograniczenie kosztów obsługi państwa do ściśle 

wynikających z zapisów budżetowych kwot  pozostających w określonych 

ustawowo proporcjach nie tylko   zmniejszy koszty jego zarządu, ale głównie 

poprawi jednoznaczność podejmowanych decyzji i zdefiniuje odpowiedzialność 

urzędniczą . 

 

CHCEMY PAŃSTWA SILNEGO I MĄDREGO. 

  Państwa zamożnego dzięki zasadom  wolnego rynku. 

  Państwa solidarnego a jednocześnie sprawiedliwego gdzie podział dóbr 

tworzonych w państwie będzie się odbywał według kryteriów udziału w 

tworzonym produkcie. 



 Chcemy państwa bezpiecznego tworzonego  siłą jedności swoich obywateli  

oraz siłą sojuszy . 

 WIARA  w ostateczny sukces i zwycięstwo sił postępowych pomoże nam 

Polakom przetrwać  mroczny czas   kłamstwa i obłudy, czas wszechobecnego 

złodziejstwa i koniunkturalizmu.    

 


