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Dla naszych  

Dzieci,  

Wnuków  

i Prawnuków 



  



 

Po co właściwie  

mamy Rzeczpospolitą?  

Po to, żebyśmy  

wolności naszych zażywali. 

(Jan Zamojski, kanclerz wielki koronny) 

 

Pięć Prawd Polaków: 

1. Jesteśmy Polakami.  

2. Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci.  

3. Polak Polakowi Bratem!  

4. Co dzień Polak Narodowi służy.  

5. Polska Matka naszą – nie wolno mówić o Matce źle! 

(ks. Bolesław Domański, dla Polaków w Niemczech, 1938) 

 

Słyszałem jak Amerykanie i Szwedzi ze sobą  

rozmawiali i Szwedzi mówili do Amerykanów (…):  

„Boże, bez Polski nic nie można zrobić;  

Polacy (…) są kluczowym graczem na tej 

szachownicy” 

(Jacek Bartosiak, https://www.youtube.com/watch?v=Ef2pVPLctvQ ) 

 

Niepodległość nie jest celem,  

Niepodległość jest środkiem,  

Niezbędnym środkiem, żeby zrealizować  

prawdziwy cel, dla którego istnieje państwo. 

(Stanisław Michalkiewicz) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ef2pVPLctvQ
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Od autora 

30 lat temu niby odszedł od nas komunizm, niby uzyskaliśmy wolność, 

ale to tylko pozory. Dziś to wiemy. Jesteśmy, jako Polska, marionetką w 

obcych rękach. Panujący układ „okrągłostołowy” nie ma nic wspólnego 

z niepodległością, a tylko jest zmową „dorwania się do koryta”.  

Raz po raz przeżywam déjà-vu z lat PRL-u: jakbym pisał i czytał książki 

2-obiegowe, musiał się gryźć w język, bo mogę powiedzieć coś „nie po 

linii” politycznej, widział awanse „żołnierzy partii rządzącej” i tak dalej.  

Efektem obserwacji życia społeczno-gospodarczo-politycznego jest 

moje coraz głębsze przekonanie, iż żyję w państwie niesuwerennym, 

zniewolonym, chorym, gdzie bardzo wiele spraw stoi „na głowie”. 

To mnie, a wiem, że także wielu Polaków, po prostu boli. Wywołuje 

dyskomfort i niezgodę, sprzeciw i napięcie, na które można zareagować 

emigracją (zewnętrzną, wewnętrzną), zdradą wartości i spapraniem się 

współpracą z tym chorym układem albo – przeciwdziałaniem: 

budowaniem wizji suwerennej Polski, tworzeniem alternatywnych 

struktur i instytucji (np. edukacyjnych, medialnych, przedsiębiorstw, 

stowarzyszeń itd.), propagowaniem patriotycznych treści poprzez 

artykuły, wykłady, spotkania, a wreszcie działalnością stricte polityczną. 

Stąd moja decyzja, by się nie poddawać i przejść na stronę aktywnych 

patriotów, oddanych sprawie Polski, dając od siebie to, co potrafię. To 

nie jest ideał, to jest subiektywna wizja, którą można i trzeba 

dopracować i uzupełnić, ale na pewno wypływa ona z serca, z chęci 

pozostawienia czegoś konstruktywnego kolejnym pokoleniom. Nie 

wiem, kiedy i komu się to przyda, marzy mi się, aby to było jeszcze za 

mojego życia – i wierzę, że tak będzie.  

Kocham Polskę, moją Ojczyznę, i chcę ją zobaczyć prawdziwie 

suwerenną, wolną, z mężami stanu na jej czele, którzy nie płaszczą się 

przed obcymi siłami, lecz konsekwentnie, mądrze dbają o nasz polski 

Naród i jego kraj. Życzę inspirującej lektury! 

Aleksander Kisil, 

Mazowsze, Polska 

Zima-wiosna 2019, w roku 80 rocznicy utraty niepodległości Polski 



  



Wstęp 

Żyję w pięknym kraju, Polsce. Kraju pięknych krajobrazów, gościnnych 

ludzi, kraju bogatym w surowce naturalne, dobrego klimatu, z pięknymi 

śnieżnymi zimami i ciepłym, słonecznym latem. W kraju o bogatej 

historii i tradycji, ciekawej kulturze, dobrym jedzeniu. Nie mogę 

narzekać na moją Ojczyznę, Polskę. 

A równocześnie żyję w kraju, w którym państwo jest „kamieni kupą”, 

gdzie niemal wszystko jest zwichnięte, kulawe albo wręcz postawione 

na głowie, w którym trzeba się przebijać, wciąż walczyć o swoje i często 

nie można dojść swoich słusznych racji bez krzyku, awantury, walnięcia 

pięścią w stół. 

Jestem zmęczony tym państwem, tymi stosunkami społeczno-

polityczno-ekonomicznymi, tą niemocą, niekompetencją, kolesiostwem, 

nepotyzmem itd. 

Marzę o normalnej Polsce, o państwie, w którym czuje się chęć 

współpracy i niesienia sobie nawzajem pomocy, w którym ceni się 

fachowość, umiejętności i wiedzę, gdzie panuje ład moralny i prawny, a 

my wszyscy czujemy się bezpieczni i mający oparcie w instytucjach 

państwa, aż po sprawiedliwe, niezależne (od mafii, banksterii, partii 

politycznych, prywaty i układów) sądy.  

Marzę o Polsce suwerennej, silnej wewnętrznie, w której odblokowany 

zostanie potencjał twórczy i przedsiębiorczy obywateli, w której nie ma 

obłudy, „poprawności politycznej” i zakłamania w mediach, w której 

urzędnik jest rzeczywiście sługą obywateli jako swoich pracodawców, w 

której to my, jako Suweren, naród, mamy decydujący głos we 

wszystkich sprawach. 

Moje marzenie 

Mam ciągle taki sen, takie wielkie marzenie,  

że Polska jest wolna i widzę jej spełnienie.  

Widzę piękny kraj mlekiem i miodem płynący,  

czuję rytm wielu serc połączonych gorący. 

Jest nas wielu do budowy polskiego domu,  

w którym miejsca nie zbraknie tobie i nikomu,  



domu solidnego, na mocnym fundamencie,  

trwałego hen, na każdym historii zakręcie. 

Widzę grupy ludzi solidarnych przy pracy,  

to świadomi, dumni, pracowici Polacy  

zjednoczeni w dziele budowania ustroju  

suwerennego i wspólnotowego kroju. 

Myślę, że podobne marzenia mają miliony Polaków, starających się 

uczciwie pracować, wychować dzieci, powiązać koniec z końcem. 

Jest nas pewnie tak wiele, że gdybyśmy stanowili wspólnie jeden ruch 

polityczny, startujący w wyborach, to uzyskalibyśmy większość w 

Sejmie i Senacie. To jest ta drzemiąca siła Polaków – zagonionych, 

zapracowanych, zastraszonych, zniechęconych, zepchniętych na 

emigrację wewnętrzną lub zewnętrzną. 

Wciąż ten chocholi taniec, wciąż ta niemoc, wciąż to rozbicie przez 

mistrzów manipulacji, uprawiających na nas techniki spod znaku „dziel i 

rządź”. 

Ale wierzę, że nadchodzi czas otrząśnięcia się – podobnie jak wiek 

temu, pod koniec I wojny światowej. 

Tą książką chciałbym się przyczynić do tego otrząśnięcia, do swoistego 

„katharsis”, podniesienia dumnie czoła i powiedzenia przez naród polski 

„my chcemy naszych własnych porządków, my chcemy tak i tak, nie 

będziemy już tańczyć tak, jak nam zagra jakaś obca orkiestra”.  

Dlatego na dalszych stronach roztaczam wizję wolnego, suwerennego, 

dobrze zorganizowanego państwa polskiego. Dlaczego najpierw wizja? 

Po pierwsze dlatego, że wizja jednoczy i uskrzydla. Po drugie, dobrze 

jest wiedzieć, w jakim kierunku idziemy. Po trzecie, tak mnie uczono: 

stwórz wizję, jak ma wyglądać twoje dzieło po zakończeniu pracy, 

nazwij wartości, jakie chcesz w ramach tej wizji zrealizować, sformułuj 

konkretne cele, a potem dobieraj do tego działania, układaj strategie i 

plany operacyjne. 

Ba, powie niejeden, strategii i planów było już tak wiele. Owszem, ale 

były tworzone z naruszeniem wyżej opisanej kolejności, były niespójne 

względem wartości, więc nie miały szans na zrealizowanie naszych 

marzeń i celów.  



Zresztą, jeżeli ktoś nie chce się angażować, zawsze będzie wynajdował 

powody. Ktoś, kto chce, będzie szukał sposobów. To jest pierwszy test 

na rozpoznanie chętnych: szczerych, propaństwowo, uczciwie i 

patriotycznie myślących i czujących Polaków. A jest nas , jak już 

wspomniałem, bardzo wiele. 

Takie podejście jest też zgodne z ważnym prawem psychologii, 

socjologii, polityki i geopolityki – prawo to działa na każdym poziomie, 

od jednostek do państw: siła (moc) powstaje od wewnątrz, a dorobku 

bronić trzeba na zewnątrz. Zatem, kluczowe jest nasze wewnętrzne 

zorganizowanie, zmobilizowanie, nasza wiara, determinacja i praca.  

Jeżeli podejmiemy ten trud, ten projekt na miarę wieków i stworzymy 

mocny zaczyn, zręby przyszłego państwa polskiego, które będzie 

sprawne, silne, transparentne, oszczędne, sprawiedliwe – to uratujemy 

Polskę od szerzącej się zgnilizny moralnej, relatywizmu wartości, 

rozkładu społecznego i upadku. Do tego jednak… 

…potrzeba nowej konstrukcji państwa 

Dzisiejszy teatr zwany demokracją to farsa. Obywatele, naród, 

społeczeństwo nie mają już prawie na nic wpływu, a jeżeli mają, to tylko 

poprzez wielkie awantury, demonstracje, masowe akcje zagrażające 

dzierżącym władzę. 

„Gdy istotne decyzje o naszym życiu, naszych wartościach i naszej 

przyszłości wymykają się sferze politycznej i są podejmowane przez 

korporacyjnych olbrzymów, nad którymi nie mamy żadnej kontroli, nie 

wystarczą okresowe wybory przedstawicieli politycznych. Dziś 

korporacje operują większymi budżetami niż większość rządów planety. 

Nikt nie wybiera ich przywódców. W głównych łańcuchach 

produkcyjnych na rynku panuje wąska grupa przedsiębiorstw, która 

narzuca ceny oraz za pośrednictwem reklamy i kontroli nad mediami 

konstruuje pozytywny wizerunek samej siebie. Demokratyzacja 

gospodarki wyłania się jako centralny temat.  (…) Nie chodzi o dyskursy 

akademickie ani o gadaninę polityczną. Chodzi o surowe i już dość 

wiarygodne dane o procesach, które dosięgają nas wszystkich. 

Czytanie w gazecie o nieszczęściach tego świata i wzdychanie na myśl 

o smutnych, ale odległych sprawach stopniowo zastępuje świadomość, 

że tu chodzi o nas samych, o nasze dzieci, że każdy z nas ponosi 



odpowiedzialność za to, co się dzieje.(…) …świat korporacyjny stwarza 

coś znacznie gorszego niż ubóstwo – zmniejsza zdolność tej ludności 

do zawłaszczenia swojego rozwoju. Chodzi o wykluczenie gospodarcze 

ponad dwóch trzecich ludności świata. [To] pokazuje stopień napięć, 

które na planecie generuje system, i potrzebę procesów 

alternatywnych.  (Władysław Dowbor, Demokracja ekonomiczna, 2008) 

Stan dekompozycji, zdeprawowania i wynaturzenia struktur 

międzynarodowych oraz państwowych jest przeogromny. Dotyczy to 

wszystkich sfer: edukacji, gospodarki, sądownictwa, służb specjalnych, 

uczelni wyższych, mediów, prawodawstwa, finansów, zdrowia, 

jedzenia, obronności, rolnictwa, ekologii – wszystkiego! 

Dlatego nie wystarczy żaden retusz, żadne „łatanie dziur” i poprawki do 

poprawek. Tu trzeba zadziałać kompleksowo, wdrażając całkowicie 

nowy porządek ustrojowy, nową konstytucję, nowe prawo i nową 

konstrukcję państwa. To staram się przedstawić w niniejszej książce. 

Trzeba też zadbać o coś, co nam się należy – jako społeczeństwu, 

narodowi, Suwerenowi oraz jako każdej jednostce ludzkiej, każdemu 

obywatelowi – o naszą:  

Podmiotowość 

Podmiotowość to cecha wszystkich podmiotów, czyli nas – osób 

(fizycznych) – i organizacji, jednostek prawnych, instytucji, 

przedsiębiorstw posiadających własną, formalną, odrębną tożsamość i 

możliwość wykonywania aktów woli. To inaczej zdolność do własnej, 

samodzielnej aktywności i podejmowania działań z udziałem własnej 

woli, w poczuciu odrębnej od innych podmiotów tożsamości. 

Podmiot działa, podczas gdy przedmiot jest obiektem działania. 

Podmiot decyduje o sobie, zaś o przedmiocie decydują podmioty. 

Dlatego każdy człowiek z poczuciem godności chce być traktowany 

podmiotowo i buntuje się, gdy ktoś próbuje go traktować przedmiotowo, 

instrumentalnie, decydować „ponad jego głową” o nim czy o czymś, co 

go dotyczy. 

Podmiotowe podejście do człowieka jest wyrazem szacunku do niego 

jako niezależnego bytu, respektowania jego wolności, niezależności 

poglądów, przekonań i postaw. Podmiotowość jest w pewnym sensie 



wyrazem człowieczeństwa i zaprzeczeniem przedmiotowości, czyli 

traktowania człowieka jak bezwolny obiekt swoich działań. 

Podmiotowo może każdego z nas traktować inny człowiek, grupa, 

organizacja, a także państwo. Jeżeli państwo nie ignoruje naszych 

praw, naszej woli, naszych przekonań, a raczej słucha naszego głosu, 

zaprasza do partycypowania w procesach decyzyjnych i we własności, 

wspomaga budowanie lokalnych wspólnot i realizowanie się w 

działalności gospodarczej, artystycznej czy społecznej, to jako 

obywatele będziemy się czuli uszanowani, jak partnerzy, podmiotowo. 

Podmiotowość jest warunkiem poczucia, że jest się gospodarzem, 

warunkiem zdrowych stosunków międzyludzkich i rozwoju zarówno 

ludzi jak i społeczeństwa. Podmiotowość idzie w parze z wolnością, 

suwerennością, godnością.  

Permanentne deptanie podmiotowości ludzi prowadzi do stosunków 

poddańczych, do zniewolenia, do frustracji i buntu.  

Jest jeszcze aspekt formalno-prawny: według mnie, każdy obywatel 

powinien być z mocy prawa podmiotem gospodarczym, który może 

wystawiać rachunki, prowadzić działalność, współtworzyć podmioty 

gospodarcze. Wszystko to na zasadzie podmiotowości obywatelskiej, 

gospodarczej, politycznej.  

Dużo o tym pisałem w mojej poprzedniej książce „Wyzwolenie pracy. 

Nowa ekonomia post-kapitalistyczna” (Capital, 2018) 

Dziś wielu Polaków ma wątpliwości, czy państwo polskie, leżące nad 

Wisłą, jest podmiotem czy przedmiotem polityki międzynarodowej, oraz, 

czy my, jako obywatele, jako naród, nie jesteśmy przedmiotem czyichś 

gier i interesów, rozgrywanych ponad naszymi głowami, bez naszej 

wiedzy i woli. 

Podmiotowość, jak niezależność, trzeba sobie po prostu wywalczyć. 



  



Rozdział I  

„Dziś-jutro-pojutrze” 

 

Wizja przyszłej, suwerennej Polski, opisana w tej książce, mimo, że 

przemyślana, przedyskutowana, dalekosiężna i do zrealizowania, na 

dziś wydaje się wielu Polakom odległa, a niektórym nawet nierealna. 

Dlaczego tak się części z nas wydaje? Bo nas zastraszono, 

zmanipulowano, wmówiono wiele nieprawd lub półprawd, zagoniono w 

jarzmo długów oraz pozbawiono aspiracji i woli do działania.  

Ale nawet, gdyby przyjąć, że na dziś, tak od razu, ta wizja nie jest 

realna, to kiedyś będzie, kiedyś, to znaczy szybciej niż się większości 

wydaje. Niejednokrotnie w naszej historii coś, o czym się marzyło, jako 

o czymś niedoścignionym, zdarzało się potem szybciej niż nasi 

dziadkowie i ojcowie oczekiwali. Tak było z końcem rozbiorów, z 

końcem okupacji hitlerowskiej, z końcem komunizmu, tak będzie z 

końcem okupacji banksterskiej. 

A zatem, logicznie, trzeba być przygotowanym. Jak? Przede wszystkim 

koncepcyjnie – jak Roman Dmowski, wizjonersko – jak Ignacy 

Paderewski, kadrowo – jak Józef Piłsudski czy Armia Krajowa – oraz 

organizacyjnie – jak wielu innych Korfantych, Witosów, jak Szare 

Szeregi, Narodowe Siły Zbrojne, Bataliony Chłopskie itd. 

Niektórzy powiedzą, że trzeba najpierw zdobyć władzę. A ja 

odpowiadam – w imię czego? Po to, by po jej zdobyciu zaraz się 

pokłócić o tysiące spraw – jak miało to miejsce już kilkakrotnie w 

naszych dziejach, np. ostatnio w latach 90-tych XX wieku, kiedy to 28 

ugrupowań znalazło się w Sejmie i do dziś trwa wojna polsko-polska? 

To nie lepiej już teraz uzgodnić najważniejsze kwestie, kształt państwa, 

zabezpieczenia dla suwerenności i demokracji, by potem od razu 

wdrażać uzgodnione rozwiązania?  

Mamy tu już pewien drogowskaz z naszej polskiej historii, drogowskaz 

bardzo cenny i piękny.  

Oto w mrokach hitlerowskiej okupacji powstał program Szarych 

Szeregów, opracowany przez Aleksandra Kamińskiego, pod nazwą 



Dziś – jutro – pojutrze.  Jego celem było wychowanie polskiej młodzieży 

w okresie okupacji niemieckiej w ideałach braterstwa i służby, 

wychowanie dla przyszłej Polski. Dziś, jutro, pojutrze to była 

ponadczasowa strategia na przyszłość: 

 „Dziś” – oznaczało bieżącą walkę zbrojną, konspirację, sabotaż, 

dywersję, opiekę nad rodzinami pomordowanych, działania 

wywiadowcze, odbijanie więźniów, a także wykonywanie wyroków 

na Niemcach oraz ich kolaborantach.  

 „Jutro” – oznaczało przygotowania do otwartej, jawnej walki zbrojnej 

z okupantem w ogólnonarodowym powstaniu kończącym okupację, 

czyli szkolenia wojskowe, kursy oficerskie, specjalistyczne 

(saperskie, motorowe itd.) oraz planowanie, gromadzenie broni, 

zapasów, wreszcie przygotowywanie organizacji i koordynacji na 

czas powstania i zaraz po nim. 

 „Pojutrze” – oznaczało przygotowywanie się do pracy w wolnej 

Polsce, do odbudowy zniszczonego kraju, czyli nauka w tajnych 

kompletach, obejmująca nauczanie aż do studiów wyższych, kursy 

zawodowe, wykształcenie powojennej elity przywódczej, która 

mogłaby pokierować krajem, tworzenie wizji przyszłej Polski. 

Dzisiaj, pod koniec II dekady XXI wieku ponownie staje przed nami 

wyzwanie „dziś-jutro-pojutrze”. Bo przecież żyjemy nadzieją, że kiedyś 

Polska stanie się prawdziwie suwerenna, podmiotowa, silna. Do niej 

trzeba nam się przygotować. Dobrze przygotować.  

Od lat mówię, że to będzie długi marsz i trzeba zarysować kolejne 

milowe kroki tego marszu, marszu na dziś, jutro i pojutrze. 

Należy zacząć od dzisiaj, kiedy to trzeba rano wstać i pójść do pracy, 

szkoły, na studia, na trening lub spotkanie. Dzisiaj trzeba solidnie 

wypełnić swoje codzienne obowiązki, nie poddając się trudnościom. 

Trzeba robić wszystko „na całego”, solidnie, wyrywając się z bylejakości 

i tumiwisizmu. Trwać przy naszych polskich, chrześcijańskich 

wartościach. Nie trwonić czasu na bzdury. Czytać, edukować się, 

organizować spotkania, konferencje, wykłady, konkursy itd., itp. 

To, co robimy dziś, każdego dnia, ma wpływ na to, co będzie się działo 

z nami, naszym narodem i państwem, w przyszłości. Świadomość tego 



nieubłaganego prawa pozwala właściwie wybrać działania, jakie należy 

podjąć dziś. Dlatego trzeba mieć szeroką wizję – by wiedzieć, czego 

chcemy, do czego dążymy, jaką Polskę chcemy mieć jutro i pojutrze. 

Dziś 

Co należy, zatem, robić, by zdecydowanie poprawić dzisiejszą sytuację 

Polski? To pytanie stawia sobie dzisiaj wielu z nas. Odpowiedzią jest 

zaangażowanie dla suwerennej Polski, codzienne działania, które 

dadzą konkretny, doraźny efekt. Chodzi o zaangażowanie zgodne z 

umiejętnościami każdej i każdego z nas: organizowanie spotkań, 

protestów, edukowanie innych, pisanie artykułów i książek, 

przemawianie, tworzenie strony internetowej, zbieranie informacji, 

redagowanie gazety, pisanie programów komputerowych, 

produkowanie flag biało-czerwonych, tworzenie polskich 

przedsiębiorstw i wynalazków, kupowanie w polskich sklepach polskich 

produktów i wiele, wiele innych rzeczy. 

Także chodzi o dawanie odporu chorym zjawiskom, takim jak korupcja, 

nepotyzm, lichwa, manipulacja medialna, zatruwanie środowiska, 

mordowanie nienarodzonych dzieci, adopcja przez pary 

homoseksualne, wyprzedawanie majątku narodowego itd. 

Jutro 

Co robić, by być przygotowanym jutro? Czytać mądre książki, śledzić 

informacje o wydarzeniach ważnych dla Polski, organizować się w 

grupy (lokalne, samopomocowe, stowarzyszenia itd.), tworzyć 

programy działania, prowadzić edukację zgodną z naszymi wartościami 

i interesem Polski, organizować spotkania, konferencje, struktury 

terytorialne, przygotowywać się do wyborów i iść na nie, organizować 

polskie sklepy w większe sieci, zakładać towarzystwa ubezpieczeń 

wzajemnych, banki komunalne, spółdzielnie i kooperatywy, telewizje i 

radia, organizować referenda, występować z inicjatywami 

ustawodawczymi itd. 

No i na koniec – trzeba tworzyć plany operacyjne wdrażania wizji 

suwerennej Polski, patrzeć z wyprzedzeniem, zdobywać sojuszników, 

przygotowywać regulacje prawne, programy przeciwdziałające np. 



zapaści demograficznej czy brakom energii lub wody, wreszcie mieć 

system „alarmowy”, który powiadomi, że nadchodzi czas na „pojutrze”. 

Pojutrze 

Wolność i niepodległość jest, jak pokazuje historia ludzkości, często 

trudniejsza niż walka o nie. Mądre poprowadzenie wolnego 

społeczeństwa i państwa wymaga wizji, planów, przygotowanych 

projektów aktów prawnych i mądrych kadr. 

Dlatego nasz plan nie może kończyć się na odzyskaniu wolności i 

suwerenności. Potrzeba ludzi, którzy wezmą na swoje barki ciężar i 

odpowiedzialność za przyszłą Polskę, ludzi silnych przede wszystkim 

solidnym kręgosłupem moralnym, ludzi ideowych, chciałoby się 

powiedzieć - niezłomnych.  

To oznacza szkolenia, kursy, warsztaty, narady i opracowywanie zasad 

funkcjonowania państwa, ale także wychowywanie młodzieży dla tej 

wielkiej pracy – młodzieży z hartem ducha, patrzącej śmiało w 

przyszłość, bez narzekania, bez pretensji i roszczeń, potrafiącej działać 

zespołowo, szybko i skutecznie. Czyli powinniśmy zakładać szkoły 

średnie i zawodowe oraz wyższe, działające w ramach naszego 

programu. 

To oznacza także przygotowywanie społeczeństwa na to, co nadejdzie 

– psychologiczne, organizacyjno-bytowe, intelektualne. Chodzi oto, by 

społeczeństwo nie było zaskoczone, by nie wpadło w szok i 

przerażenie, by wiedziało, co robić. Od kilku lat powtarzam: propagujmy 

wizję suwerennej Polski, przygotujmy się na kryzys i trudne chwile (np. 

zapasy wody, jedzenia i opału), twórzmy własne, alternatywne sieci 

komunikacyjne – poza Facebookiem, Google i Twitterem – oparte o 

nasze zasoby, nad którymi mamy jakąś kontrolę.  

Rysujmy rozmaite scenariusze rozwoju wypadków (wojna lokalna, 

wojna globalna, kryzys finansowy, rozpad Unii Europejskiej, kataklizmy, 

naciski np. poprzez embarga, roszczenia żydowskie czy zakręcenie 

kurka z gazem, zapaść państw takich jak Francja, zmiana rządów w 

Niemczech po wygranej Alternatywy dla Niemiec, rozpad Ukrainy i 

wiele, wiele innych) oraz opracowujmy nasze odpowiedzi na te 

scenariusze. 



Codziennie 

To wszystko, co powyżej opisałem w „dziś”, „jutro” i „pojutrze” trzeba 

robić już, codziennie, systematycznie i równolegle do siebie. To właśnie 

taka postawa – patrzenie do przodu – i realizowanie mozolną pracą 

programu „dziś-jutro-pojutrze” przez poprzednie pokolenia Polaków 

(ponad codzienne obowiązki) pozwoliły nam przetrwać jako narodowi, 

ocalić nasze dziedzictwo i zasiać w nas miłość do Polski. 

Czy jesteśmy dziś gotowi, by sprostać zadaniu, dorównać przodkom i 

pokazać naszą pracą, że zasługujemy na godne miano patriotów 

polskich? 

* * * 

Tak czy inaczej, niniejsza książka – jakkolwiek marzycielska, jednak 

przede wszystkim patriotyczna, propaństwowa i ideowa – wpisuje się w 

program „dziś-jutro-pojutrze”, który kiedyś – jestem przekonany – 

będzie nam, Polakom, dane zrealizować. 



  



Rozdział II 

Suwerenność 

 

Suwerenność jest często przywoływaną wartością. Tak, wartością, bo 

coś, co cenimy i za co będziemy gotowi coś oddać, to wartość. A za 

suwerenność ludzie często oddawali nawet życie. 

Skąd się wzięło to pojęcie? Pośrednio z łaciny, a bezpośrednio z 

francuskiego: souverain znaczy „najwyższy” – stąd najwyższą władzę w 

państwie, czyli nas, naród, nazywa się suwerenem. Suweren nikomu 

nie podlega, decyduje samodzielnie, jest niezależny od innych 

podmiotów, sprawuje nieskrępowaną władzę na określonym terytorium 

czy też nad określoną grupą osób i samym sobą.  

W odniesieniu do państwa suwerenność obejmuje niezależność 

zarówno w sprawach wewnętrznych jak i zewnętrznych. Suwerenność 

państw jest jednym z podstawowych terminów prawa 

międzynarodowego. Znaczenie suwerenności podkreśla też to, że 

została ona ujęta we wszystkich podstawowych dokumentach 

międzynarodowych. Państwo suwerenne – poprzez swoje organy – 

może podejmować dowolne działania, jakie uznaje za najkorzystniejsze 

dla swoich interesów.  

W Polsce zasada suwerenności narodu jest gwarantowana przez 

artykuł 4 Konstytucji RP, który mówi, że suwerenem, czyli podmiotem 

dzierżącym w Polsce władzę, jest naród.  

Deklaracja zasad prawa międzynarodowego z 1970 roku stwierdzała, 

że państwa korzystają z suwerennej równości, obejmującej następujące 

elementy: 

 państwa są równe wobec prawa 

 każdemu państwu przysługują prawa wynikające z pełnej 

suwerenności 

 każde państwo ma obowiązek szanować podmiotowość innych 

państw 



 integralność terytorialna i niepodległość polityczna państwa są 

nietykalne 

 każde państwo ma prawo swobodnie wybrać i rozwijać swój system 

polityczny, społeczny, gospodarczy i kulturalny 

 każde państwo ma obowiązek stosować się w pełni i w dobrej 

wierze do swoich zobowiązań międzynarodowych i pokojowo 

współżyć z innymi państwami. 

Suwerenność oznacza, zatem, równocześnie 

 podmiotowość,  

 osobowość prawną,  

 niezależność,  

 władzę. 

Dziś nastąpiła wyraźna relatywizacja suwerenności jako wartości. 

Gdyby chcieć pojmować niezależność państwa dosłownie, w 100 

procentach, trzeba by założyć samowystarczalność tego państwa we 

wszystkich dziedzinach, a na to mogą sobie pozwolić tylko nieliczne 

państwa na świecie. 

Występuje też współdzielenie suwerenności państw w organizacjach 

międzynarodowych, np. w Unii Europejskiej. Ograniczenie 

niezależności państwa nie oznacza bynajmniej, że suwerenność nie ma 

znaczenia. Państwo, oddając na jakiś czas prawo do części swych 

decyzji w wyniku wejścia w wielostronny układ, może uzyskać np. 

lepszą możliwość gospodarczego, cywilizacyjnego czy społecznego 

rozwoju, czy gwarancje swego bezpieczeństwa. Jeżeli jest to 

dobrowolne, a układ międzynarodowy nie oznacza podporządkowania 

interesów owego państwa interesom innych państw, to suwerenność 

państwa może zostać wzmocniona – poprzez wzmocnienie siły 

gospodarczej, sojusze itp. 

Z prawnego punktu widzenia suwerenność państwa traktowana jest 

całościowo , tzn. domniemywa się brak jakichkolwiek ograniczeń 

wykonywania suwerenności we wszystkich sferach działalności 

państwa. Nie można, bowiem, utrzymać długo suwerenności, jeżeli 

którakolwiek z tych sfer niezależności zostanie przez państwo utracona. 



Zgodnie z tą zasadą może ono robić wszystko, co nie jest zakazane 

przez obowiązujące normy prawa międzynarodowego. 

Tak, jak strategia organizacji (państwa, firmy) może być rozpisana na 

strategie cząstkowe (finansowa, kadrowa, technologiczna, medialna 

itd.), tak suwerenność może być rozpisana na wszystkie sfery działania 

państwa, o czym wspomniałem w poprzednim akapicie. Powtórzmy: 

potrzeba suwerenności w każdej z tych sfer, aby państwo było 

rzeczywiście suwerenne. Chodzi, więc, o następujące „cząstkowe” 

suwerenności: 

 Suwerenność wyborcza; tu potrzebna jest pełna społeczna kontrola 

procesu wyborczego, komisje wyborcze muszą być wybierane 

przez suwerena, kandydatów zgłaszają komitety wyborcze lokalnie, 

a nie ma tzw. list partyjnych.  

 Suwerenność ustawodawcza; Instrumentami służącymi narodowi 

do sprawowania władzy w tej sferze są elementy demokracji 

bezpośredniej (np. referenda, inicjatywa ludowa); ponadto 

członkowie ciała ustawodawczego – Sejmu i Senatu – muszą być 

niezależni od wszelkich lobby, organizacji, służb i innych państw, co 

oznacza, że ich funkcjonowanie musi być bardzo transparentne i 

zawarte w ramach kontraktu wyborczego z wyborcami, na 

podstawie którego można ich ewentualnie odwołać. 

 Suwerenność ludnościowa; tu mieszczą się określanie polityki 

migracyjnej, ludnościowej i przyznawania obywatelstwa 

 Suwerenność prawna; chodzi tu odpowiednie umocowanie w 

prawie międzynarodowym. Podległość prawu międzynarodowemu 

jest także elementem ochrony tej suwerenności. 

 Suwerenność finansowa; państwo musi mieć kontrolę nad emisją 

pieniądza i nad polityką monetarną; dziś panuje pieniądz dłużny, 

kreowany przez wiele banków w postaci kredytu z niczego (ex 

nihilo), co łamie polską Konstytucję. 

 Suwerenność gospodarcza; dotyczy to zarówno regulacji 

podatkowych, związanych z działalnością gospodarczą, 

uprzemysłowienia, regulacji w rolnictwie (np. zakaz GMO), regulacji 

importowo-eksportowych, ceł,  

 Suwerenność polityczna, czyli niezależność w podejmowaniu 

decyzji politycznych, wolność od nacisków wszelkich lobby i sił 



zewnętrznych. To także sprawny, profesjonalny i lojalny aparat 

dyplomatyczny. 

 Suwerenność militarna; tu chodzi o wyszkolenie wojskowe 

Polaków, wyposażenie w sprzęt i broń, dobrze zorganizowaną i 

uzbrojoną armię; systemy obrony terytorialnej i łączności. 

 Suwerenność terytorialna; oznacza ona panowanie nad danym 

terytorium, jego realną, skuteczną ochronę. 

 Suwerenność medialna; widoczna jest dziś pewna ekspansja 

kulturowa, wymykająca się spod kontroli państwa ze względu na 

masowe środki przekazu usytuowane poza terenem państwa lub 

znajdujące się na terenie, ale będące własnością obcego kapitału. 

Może to generować problem ograniczania kultywowania 

narodowych treści albo wręcz nadawania treści wrogich państwu. 

 Suwerenność ekologiczna; problemy ekologiczne niejednokrotnie 

przekraczają, wbrew woli państwa, granice. Wynikały na tym tle 

spory o zatruwanie rzek granicznych, niszczenie lasów, budowę 

fabryk czy elektrowni. 

 Symboliczno-historyczna; dotyczy obszaru symboliki narodowej i 

historii. Polityka pamięci jest jednym z elementów politycznej 

suwerenności każdego państwa. Obejmuje to filmy, relacje z 

uroczystości rocznicowych, a także podręczniki szkolne. 

 

My, Polacy, nie jesteśmy suwerenni od wewnątrz, dlatego jesteśmy 

bezradni przed zagrożeniem zewnętrznym. Potrafimy się spierać o 

sprawy drugorzędne, natomiast sprawy ważne są medialnie 

zagłuszane. To przejawia się dwojako: 

 W naszej indywidualnej i zbiorowej świadomości; gdy nie trzeba 

walczyć, protestować, manifestować, lekce sobie ważymy wolność i 

suwerenność, nie dbamy o jedność narodową, jesteśmy jak naiwne 

dzieci, które wierzą, że ktoś z zewnątrz załatwi nam nasze sprawy.  

A przecież, jak pisał W. Konopczyński, "suwerenność buduje się od 

wewnątrz, a ochrania od zewnątrz".  

 W formach prawnych; tak było w sprawie orzeczenia polskiego 

Trybunału Konstytucyjnego w sprawie traktatu lizbońskiego, który 

stwierdził, że ów traktat nie zagraża w niczym naszej suwerenności. 



Natomiast Federalny Trybunał Konstytucyjny w Niemczech wyraził 

zgodę na ratyfikację tego traktatu, ale pod warunkiem ustaw 

gwarantujących wyższość prawa niemieckiego nad europejskim, co 

znaczy , że wszystkie rozstrzygnięcia, które zapadną w UE, będą 

musiały być ratyfikowane w Niemczech. Niemcy zauważyli 

zagrożenie dla suwerenności państwa narodowego.  

Suwerenność to nieustanne zadanie, to zobowiązanie, to 

odpowiedzialność. Podjęcie tego wielkiego zadania to obowiązek nas 

wszystkich Polaków.  

(Treść tego rozdziału została zapożyczona z mojej książki, napisanej 

latem 2018 roku „Słowa wyprostowane. 100 podstawowych pojęć na 

100-lecie odzyskania niepodległości Polski”, która jest w przygotowaniu 

do druku i prawdopodobnie kiedyś się ukaże, a na razie jest dostępna 

jako plik PDF). 

 

  



  



Rozdział III 

Przyszłe okno historii 

 

Po wielu moich wystąpieniach publicznych lub tekstach opublikowanych 

głównie w Internecie (czasem pod pseudonimem) spotykałem 

komentarze i zarzuty, że to wszystko piękne, ale nierealne. Z pierwszą 

częścią się zgadzam, ale z drugą nie. Dlaczego nie zgadzam się, że to 

nierealne? Na podstawie niepisanego prawa, że coś jest tak długo 

nierealne, dopóki nie znajdzie się głupi, który o tym nie wie, i to po 

prostu robi.  

To jest oczywiście bardzo mocna riposta wobec wszelkich krytyków-

niedowiarków, bo znaczy ni mniej ni więcej, że zostali nafaszerowani 

niemocą, rezygnacją, że stracili wiarę i w jakimś sensie się poddali. 

Niektórzy nazywają to mocniej: spraniem mózgów, efektem propagandy 

– globalistycznej, neoliberalnej, lewicowej, lewackiej, neokolonialnej – 

jakiej jeszcze Państwo chcecie.  

A historia pokazuje nam wielokrotnie, że możliwe są rzeczy 

„niemożliwe”, że grupka zapaleńców jest w stanie przewrócić panujące 

status quo. Tak się dzieje w nauce – patrz „rewolucje” kopernikańska, 

einsteinowska i wiele innych, w kulturze – patrz rewolucje kartezjańska 

czy seksualna, tak się dzieje w ekonomii i gospodarce – patrz 

„Gazolina” i jej akcjonariat pracowniczy, rewolucje przemysłowa, 

kolejowa, telekomunikacyjna czy komputerowa, tak się też dzieje w 

życiu społeczno-politycznym – patrz wszystkie rewolucje społeczne, 

wojny, ruchy narodowo-wyzwoleńcze, zjednoczenie Polski po rozbiciu 

dzielnicowym itd. 

Koronnym przykładem takiego „cudu” jest wskrzeszenie państwa 

polskiego po stu dwudziestu trzech latach zaborów. A także rozpad 

bloku komunistycznego trzydzieści lat temu. 

Na początku pierwszej wojny światowej nikt nie stawiał na odzyskanie 

niepodległości Polski. Dopiero w 1916 roku pojawiły się pierwsze 

jaskółki, czyli komunikaty od zaborców rosyjskiego i niemieckiego, które 

wynikały przede wszystkim z ich chęci przeciągnięcia Polaków – 



głównie jako mięsa armatniego – na swoją stronę. Do tego doszła 

słabość wszystkich trzech państw zaborczych w wyniku wojny.  

Jesienią 1916 roku nastąpiła sekwencja wydarzeń, które pobudziły 

nadzieje Polaków – oczywiście tych świadomych i aktywnych. Na 

arenie międzynarodowej zaczęło się pojawiać pojęcie autonomii a 

potem niepodległości Polski. Otóż ja nazywam ten okres lat 1916-1918 

oknem historii, przez które można było przejść do niepodległości i 

Polacy to z powodzeniem uczynili. 

Takie „okno historii” otwiera się rzadko i tylko wtedy, gdy następuje 

jakaś burza polityczna czy geopolityczna, jakieś duże zawirowanie, 

które rozrywa dotychczasowe więzy, pęta, okowy, burząc panujący 

stary układ. Tak właśnie stało się podczas I wojny światowej, kiedy to 

zaczął walić się w gruzy układ po-wiedeński. I przez okno historii 

przeszli ku niepodległości, Polacy, Czesi, Słowacy, Chorwaci, Litwini, 

Węgrzy i jeszcze kilka narodów.  

Wykorzystanie okna historii zostało jednak poprzedzone wieloma latami 

wysiłków, by się do tej ważnej chwili przygotować, by mieć kadry 

patriotyczne, siłę zbrojną, programy, koncepcje i sztaby polityczne, 

zaplecze finansowe, by przygotować społeczeństwo. To gigantyczna 

praca, bez której okno historii nie zaowocowałoby tak wielkim dziełem, 

jak powrót Polski na mapę w roku 1918-19. Czy 5 lat wcześniej Polacy 

wierzyli, że są tak blisko odrodzenia państwa polskiego? 

Czy na początku lat 80-tych Polacy i ich sąsiedzi z tzw. demoludów 

wierzyli, że za kilka lat runie komunizm? Ogromna większość nie 

wierzyła. Pamiętam, jak na początku roku 1984 (znamienne – to 

przecież rok orwellowski) spierałem się o to z moimi niemieckimi 

przyjaciółmi z NRD (państwa niemieckiego będącego sowiecką strefą 

okupacyjną). Powiedziałem im wtedy, że mogę podpisać oświadczenie, 

iż najdalej w ciągu piętnastu lat komunizm w Europie upadnie. Upadł po 

siedmiu latach. 

Nieco wcześniej przeżyliśmy na jawie „szesnastomiesięczny sen o 

wolności” w okresie od sierpnia 1980 do grudnia 1981. Nagle wiele 

rzeczy stało się możliwych, więc rzuciliśmy się w wir tworzenia gazetek, 

stowarzyszeń itd. Nastąpiła kolejna już w naszej historii odwilż, 



eksplodowała aktywność obywatelska. Sam brałem w tym udział jako 

student i sam byłem pod wrażeniem tej eksplozji.  

Może właśnie to przeżycie dało mi tak mocną wiarę w to, że 

konsekwentne, długofalowe i szczere działanie musi kiedyś 

doprowadzić do dobrego finału. Tym finałem ma być – marzę, chcę i 

wierzę w to – odzyskanie Polski i zbudowanie silnego, suwerennego 

państwa polskiego przy najbliższej okazji, gdy tylko otworzy się – 

choćby małe i na krótko – okno historii. 

Zatem nie zasłaniajmy się „niemożnościami”, nie bądźmy ludźmi małej 

wiary, bo jak się chce, to można. Fundamentalna jest tutaj nasza 

podmiotowość i pragnienie wyswobodzenia się. A to zależy od nas, od 

naszej wewnętrznej pracy, formacji, edukowania się i trwania przy 

wartościach.  

Tak, wartości są tutaj bardzo ważne, bo chodzi o Polskę zakotwiczoną 

w cywilizacji łacińskiej, o Polskę gospodarną, sprawiedliwą, solidarną, 

ale i silną, konsekwentną wobec zdrajców, przestępców i złodziei, o 

Polskę suwerenną i nowoczesną.  

Dlatego też tak ważna jest koncepcja programowa „dziś-jutro-pojutrze”, 

która orientuje nas na przyszłość, która ukierunkowuje naszą pracę na 

zbudowanie dobrego ustroju, na przygotowanie nas do nadchodzącego 

okna historii. 

Otóż uważam, że takie okno nadchodzi, a może nawet nadejść szybciej 

niż się spodziewamy. Są tego liczne oznaki na ziemskim globie – 

napięcia pomiędzy rozmaitymi grupami interesu, państwami, a także 

między narodami a globalnymi korporacjami. Raz po raz wybuchają 

konflikty polityczne, militarne, gospodarcze. Jednak koronnym 

argumentem za tym, że ten dzisiejszy „domek z kart” się wkrótce 

rozpadnie, jest to, że ponad dziewięćdziesiąt – według niektórych 

szacunków nawet do 98 – procent masy pieniędzy obiegających świat 

to pieniądze nie mające pokrycia w realnej gospodarce, pieniądze 

czysto spekulacyjne. Czyli tykająca bomba zegarowa. Wielka bania 

spekulacyjna, która musi pęknąć lub być w jakiś sposób rozładowana – 

albo wojną, albo hiperinflacją, albo wielkim kryzysem i tsunami 

finansowym. Obojętnie co to będzie, będzie to wybuch na skalę całego 

globu ziemskiego.  



I właśnie to spowoduje, że otworzy się – być może tylko na krótką 

chwilę – to oczekiwane okno historii, które musimy wykorzystać. 

Bowiem w obecnym układzie sił, nawet gdybyśmy przejęli władzę w 

Polsce, jesteśmy, jako państwo i naród, za mali i za słabi, żeby 

przezwyciężyć te banksterskie „porządki”, generujące kryzysy i 

drastyczne różnice w bogactwie.  

A ponieważ istnieje wielki rozziew między nieładem, który jest, a 

ustrojem, który chcemy skonstruować, tym bardziej trzeba się dobrze 

przygotować. Trzeba przygotować konkretne elementy przyszłego 

suwerennego ustroju Polski: 

 Wizję funkcjonowania państwa 

 Ład gospodarczy 

 Ład monetarno-finansowy 

 Ład polityczno-wyborczy 

 Konstytucję 

 Główne ustawy 

 Zespoły robocze, branżowe 

 Sieć komunikacyjną i własne media 

 Zaplecze finansowania działań 

 Plan operacyjny 

Trzeba, aby wróciła wśród nas, Polaków, postawa gospodarza, 

dbającego o rzecz wspólną, czyli Rzeczpospolitą, o gospodarstwo 

narodowe, o wychowanie młodzieży, o nasze bogactwa narodowe, o 

ziemię, środowisko i gospodarkę. Aby ukrócić prywatę i „rozdzieranie 

sukna”, które doprowadziło już raz do rozbiorów Polski. 

Trzeba nam systematycznych przygotowań, sprawnych, w tempie, ale 

bez nadmiernego pośpiechu. Trzeba czujności – św. Jan Paweł II wołał 

do nas: „Czuwajcie!” -, aby w odpowiednim momencie zidentyfikować 

owo okno historii i dać sygnał do przejścia. Okno to, bowiem, nie będzie 

miało na sobie napisane, że jest oknem dla nas.  

Mimo że okno historii to przenośnia, warto sobie uświadomić, jakie 

będzie miało cechy, by wiedzieć, na co się przygotować. Oto tak 

wyobrażam sobie właściwości przyszłego okna historii: 

 Mglistość i niewyraźne kontury 



 Drganie, falowanie, brak stabilności 

 Krótkotrwałość  

 Niejednoznaczne znaki i drogowskazy 

Co z tego dla nas wynika?  

Otóż przede wszystkim to, że trzeba go dobrze wypatrywać, analizować 

konstelacje zdarzeń i scenę (geo)polityczną, wciąż sondować teren, 

zbierać istotne informacje ze wszystkich stron. To jest wbrew pozorom 

duża i ważna praca, jeśli uświadomimy sobie, jak bardzo jesteśmy 

okłamywani, niedoinformowani i manipulowani przez media głównego 

nurtu. 

Po drugie, że musimy być zwarci, gotowi, przygotowani koncepcyjnie, 

programowo, kadrowo, bo gdy okno się pojawi, nie będzie dużo czasu, 

by przekonać społeczeństwo polskie i przejąć Polskę. 

Po trzecie, musimy być uzbrojeni w cierpliwość - by nie dokonać 

falstartu – oraz w wytrwałość,  by znieść wszystkie turbulencje, silne 

wstrząsy i ataki. 

Po czwarte, wreszcie, musimy odłożyć na bok wszelkie animozje, jak 

Dmowski i Piłsudski przed laty, by razem dokonać wielkiego przełomu. 

Dopiero to wszystko razem pozwoli nam odnieść sukces, wejść na 

scenę dziejów Polski i zagospodarować przestrzeń społeczno-

polityczno-gospodarczą zgodnie z wartościami uczciwości, 

gospodarności, solidarności, niepodległości i sprawiedliwości. Zgodnie 

z tradycją cywilizacji łacińskiej. Wypatrujmy tego okna i przygotowujmy 

się na jego otwarcie. To może nastąpić już niebawem, bowiem historia 

toczy się dalej. 

 

  



  



Rozdział IV 

Państwo, wartości i dobro wspólne 

 

Zanim przejdziemy do konstruowania gmachu państwa, czyli do 

architektury ustrojowej, warto pochylić się nad tym, czym jest państwo. 

Chcę, bowiem, byśmy świadomie dokonali rozmaitych wyborów, mając 

wspólną filozofię państwa. Państwa, które niejednokrotnie było nam 

wrogie, obce, narzucone, a czasem, nawet jeśli własne, to zbyt 

agresywne, wszechwładne, wtrącające się w nasze prywatne sprawy, 

albo zbyt duszące zakazami i nakazami, podatkami i innymi daninami. 

Państwo zawsze zmagało się z obywatelem i społeczeństwem 

obywatelskim, i ten spór wciąż trwa. Zatem, o jakie państwo chodzi? 

Państwo 

Pan to był kiedyś władca – „pan ziem”, „pan życia”, o którym ludzie 

mówili czołobitnie „nasz pan” - Pan niebiański, czy pan ziemski. 

Panowanie to inaczej rządzenie, ustanawianie praw i organizowanie 

życia społecznego. Ludzie przez wieki byli podzieleni na „stany”. Stan 

pański oznaczał wpływy, bogactwo, majątek. Także w językach 

germańskich pojawia się „stan” jako źródłosłów państwa (angielski 

state, niemiecki stand, wywodzące się od łacińskiego słowa status). 

Towarzystwo (stan) panów i pań określono słowem „państwo”. A 

ponieważ to oni rządzili, to całą strukturę zarządzania krajem zaczęto 

nazywać „państwem”. 

Państwo to jakaś struktura, organizacja, sposób politycznej 

emancypacji narodu. Tak jak wspólnicy zakładają spółkę, by nadać 

swojej działalności gospodarczej ramy formalne, tak społeczeństwo 

zakłada na danym terytorium państwo, by sformalizować i 

uporządkować zasady współżycia pomiędzy ludźmi i grupami 

społecznymi. Państwo jest, więc, narzędziem, formą, instytucją 

powołaną dla dobra społeczeństwa. Jego sensem jest służenie 

członkom społeczeństwa i społeczeństwu jako całości. 

Władzę w państwie mają „udziałowcy”, czyli suweren (naród, 

społeczeństwo, obywatele). Przynależność do grona „założycieli” 



(współwłaścicieli) państwa jest sformalizowana i nazwana została 

obywatelstwem.  

Państwo jest organizacją terytorialną, co oznacza, że obejmuje ludzi 

związanych z określonym terytorium. Państwo może powstać w wyniku: 

oddolnego zorganizowania się ludzi, wyzwolenia się grupy ludzi spod 

panowania innego państwa i oderwania od niego części terytorium, 

rozpadu państwa na kilka nowych, połączenia się kilku istniejących w 

jedno.  

Powstanie państwa to akt prawa międzynarodowego. Państwa są 

równe wobec prawa, mają obowiązek szanować wzajemnie swoją 

podmiotowość oraz stosować się do swych zobowiązań 

międzynarodowych i pokojowo współżyć z innymi państwami. 

Integralność terytorialna i niepodległość polityczna państwa są w 

świetle prawa nietykalne. 

Wszystkie funkcje państwa realizowane są przez organa państwa, które 

dzielą się na: prawodawcze, wykonawcze, sądownicze, kontrolne. 

Kierowanie państwem opiera się na konstytucji, ustawach, dekretach, 

rozporządzeniach, umowach międzynarodowych, orzeczeniach sądów. 

Państwa możemy podzielić według rozmaitych kryteriów, np.: 

 Ze względu na strukturę państwa, na jednolite (unitarne, władza 

suwerenna dotyczy całego obszaru w jednakowym zakresie) i 

złożone (federacja wielu państw, które na mocy porozumienia 

ograniczyły wykonanie swej suwerenności na rzecz powołanego 

przez siebie rządu federalnego); 

 Ze względu na ustrój państwa, na republiki, monarchie, dyktatury; 

 Ze względu na stosunek do innych państw – na neutralne lub 

należące do jakiegoś bloku polityczno-obronnego; 

 Ze względu na rozwój gospodarczy, na rozwinięte i rozwijające się; 

 Ze względu na ustrój gospodarczy, na rynkowe i centralnie 

planowane;  

 Ze względu na skład etniczny, na jedno- lub wielonarodowe; 

Atrybutem państwa jest suwerenność (p. rozdział „Suwerenność”). 

Takie państwo – służące swoim obywatelom i suwerenne – powinno 

dbać o społeczeństwo, jego rozwój i dobrobyt, chronić jego majątek 



narodowy, bronić przed zagrożeniami, rozsądzać spory i pomagać w 

działalności zgodnej z interesem narodowym i rozwojem 

gospodarczym. Ograniczenie suwerenności może nastąpić tylko w 

wyniku przyjętych przez państwo zobowiązań (np. umów 

międzynarodowych albo traktatu po przegranej wojnie). 

Od zarania ludzkości toczy się walka o panowanie obywateli nad 

państwem kontra panowanie państwa nad obywatelami. Gdy wygrywa 

ostatnia opcja, państwo się alienuje, staje się organizacją przemocy 

wobec mieszkańców obszaru państwa, przeciwnikiem, a czasem wręcz 

wrogiem społeczeństwa. Wykorzystując swoje możliwości, czyli głównie 

aparat przemocy, podporządkowuje obywateli, zastrasza ich, nie 

pozwala im się w pełni rozwijać. 

Czym wtedy staje się państwo? Służką ideologii, wielkich korporacji, 

grupy etnicznej, mafii, innego państwa. Czyli zdradza społeczeństwo i 

traci legitymizację. Takie państwo na dłuższą metę nie przetrwa. 

Jednak dopóki trwa, stosuje rozmaite metody represyjne i chwyty, by 

się utrzymać – militarne, policyjno-inwigilacyjne, propagandowo-

medialne, ideologiczne, ekonomiczne, edukacyjne. Efektem tego są 

emigracja wewnętrzna lub zewnętrzna bardzo wielu obywateli, 

szczególnie tych świadomych, ruch oporu i podziemie, które chcą 

odzyskać i uzdrowić państwo. 

Czasem dochodzi do wykorzystania struktur państwowych przez grupy 

przestępcze. Państwowa przestępczość zorganizowana jest wyższą 

formą przestępczości zorganizowanej i oznacza, że organy państwowe 

(nie tylko ich pojedynczy przedstawiciele) zostały zintegrowane w 

infrastrukturze przestępczej, włączając w to sejm, senat, rząd, 

administrację i sądownictwo. Wtedy obywatele nie utożsamiają się z 

państwem. Podatek jest wymuszonym przez państwo świadczeniem do 

dyspozycji sprawujących władzę pod pozorem świadczenia usług 

obywatelom kraju. Służby specjalne dopuszczają się bezkarnie łamania 

prawa, w tym zbrodni. Tworzy się państwo w państwie, czyli bezkarna 

kasta. 

Niestety, w wielu państwach na świecie widać takie symptomy. 

Tymczasem chodzi o to, by organizacja państwa była spójna, 

efektywna i odporna na rozmaite zagrożenia. 



Nasi przodkowie już około dwóch tysięcy lat p.n.e. zaczęli tworzyć 

organizmy państwowe i pojawili się królowie (p. prace Janusza 

Bieszka). Państwo Lechickie (słowiańskie) było tak silne, gdy powstało 

cesarstwo rzymskie, że Rzymianie nie odważali się wkraczać na tereny 

Słowian. 

Po tzw. Piastach, którzy położyli solidne fundamenty pod polską 

państwowość, Jagiellonowie zbudowali potęgę Rzeczypospolitej, 

potęgę Międzymorza, potęgę gospodarczą, polityczną i militarną. 

Odejście od słowiańskiej i polskiej tradycji równości obywateli 

(„szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie”) i przejście do prymitywnej 

kultury oligarchów (magnaci), a także wprowadzenie monarchii 

elekcyjnej, spowodowały osłabienie państwa polskiego i jego 

rozdzieranie od wewnątrz. Rozpoczęły się walki, zdrady, przekupstwa, 

demoralizowanie polskiego społeczeństwa, aż wreszcie doszło do 

rozbiorów i zaniku państwowości polskiej. 

Po 123 latach rozbiorów Polacy wywalczyli i stworzyli od zera własne, 

duże państwo, a także scalili trzy części porozbiorowe. Państwo polskie 

określiło swoje symbole – godło, barwy i hymn. Godłem jest orzeł biały 

w czerwonym (karmazynowym) polu, ze złotą koroną, złotym dziobem i 

złotymi szponami. Barwy są biało-czerwone (karmazynowe). Hymnem 

jest Mazurek Dąbrowskiego. 

Do dziś państwowość polska przechodzi przeobrażenia i słabości. 

Wielu z nas, Polaków, wątpi w prawdziwą suwerenność państwa 

polskiego. Istnieje wiele dla niej zagrożeń, zarówno wewnętrznych i 

zewnętrznych, np.: 

 Państwo ma zbyt dużą władzę nad obywatelami i gospodarką, 

kreując „elity ustosunkowania”, przyciągając do swych struktur 

karierowiczów, lizusów, ludzi skorumpowanych i żądnych 

obłowienia się, „sprzedając” nielegalnie przywileje, kontrakty i dobra 

wspólne nieuczciwym przedsiębiorcom, a karząc i niszcząc 

uczciwych 

 Państwo staje się areną walki skłóconych stronnictw i jest 

owładnięte niemocą 

 Państwo przestaje wypełniać swoje zadania i „rozłazi się”, jest 

„tylko na papierze”  



 Państwo zostaje zaprzedane obcym siłom i jest przez te siły 

szantażowane. 

Jest wiele trudnych pytań dotyczących organizacji państwa, np.: 

 Czy pobór do wojska ma być powszechny, przymusowy, czy tylko 

dla chętnych? Jak pogodzić wolność obywatela z obowiązkami 

wobec państwa? 

 Jak wyeliminować przemoc z życia społecznego w państwie, gdy 

państwo też stosuje przemoc? 

 Jak sprawić, żeby mniejszość obywateli państwa nie cierpiała 

„dyktatury większości”? 

 Jak zabezpieczyć państwo przed rozrostem, biurokracją i 

nieefektywnością? 

I wiele innych. 

Z państwem wiąże się też wiele innych zjawisk i sytuacji, 

reprezentowanych przez określenia takie jak: państwo lenne, buforowe, 

niezaangażowane, opiekuńcze, policyjne, opresyjne, kościelne, 

podziemne, państwo prawa. Dziś wiedza na temat państwa i jego 

funkcjonowania jest dość obszerna, ale w praktyce jesteśmy dalecy od 

ideału. Obsesją państwa-absolutu, państwa idealnego, owładnięty był 

Bismarck, który zbudował ogromną armię urzędników państwowych, 

dyspozycyjnych wobec rządu (nauczycieli, policjantów, kolejarzy, 

lekarzy, drogowców, pocztowców, urzędników, żołnierzy itd.). Ale jemu 

też to nie wyszło.  

Państwo jest dziś chore, nieefektywne, zbyt rozdęte i słabe. Trzeba je 

mocno zreformować, o czym traktują kolejne rozdziały niniejszej 

książki. Wycinkowa lista wybranych postulatów takich reform 

uzmysławia, jak wielka jest potrzeba zasadniczej zmiany. Oto 

przykładowe postulaty: 

 Wyeliminowanie sprzeczności z ustroju państwa, konfliktów 

uprawnień między jego organami oraz możliwości podejmowania 

decyzji i działań w sytuacji osobistego konfliktu interesów, a także 

karanie takich działań. 

 Zaostrzenie odpowiedzialności ludzi, sprawujących wysokie funkcje 

państwowe, odpowiedzialności politycznej (impeachment), karnej 



(sądowy wyrok karny, pozbawiający prawa do startów w wyborach i 

piastowania funkcji publicznych), dyscyplinarnej (odwołanie z 

funkcji urzędniczej) i konstytucyjnej (przed Trybunałem Stanu, co 

skutkuje pozbawieniem prawa do pełnienia funkcji publicznych). 

 Ustanowienie mechanizmów wyborczych, które pozwolą 

obywatelom lokalnie, a nie wodzom partyjnym centralnie wybierać 

kandydatów do organów państwa, w tym zlikwidowanie list 

partyjnych, zmniejszenie okręgów wyborczych i wprowadzenie 

ordynacji większościowej (więcej – w rozdziale „System polityczno-

partyjno-wyborczy”) 

 Wprowadzenie obowiązku udziału w wyborach, zamiennego na 

opłatę w wysokości połowy płacy minimalnej brutto przy 

nieobecności na wyborach 

 Wzmocnienie wolności słowa, szczególnie przy krytykowaniu 

organów państwa, polityków, urzędników, w ramach publicystyki, 

satyry i kabaretu 

 Rozszerzenie zadań i uprawnień Trybunału Stanu na wszystkich 

urzędników państwowych, sędziów, posłów i senatorów oraz o 

możliwość pozbawiania funkcji publicznych i przyznawanie 

immunitetu 

 Zastąpienie dotychczasowego immunitetu sędziów i 

parlamentarzystów w obszarach kryminalnym i finansowym prawem 

do wnioskowania do Trybunału Stanu o immunitet, gdy 

funkcjonariuszowi państwa przedstawiono zarzut popełnienia czynu 

sprzecznego z prawem (z wyjątkiem złapania na gorącym uczynku) 

 Wyeliminowanie lawiny legislacyjnej i ciągłych zmian w prawie 

poprzez uchwalanie rzadziej, ale dobrego prawa 

 Urealnienie procedury legislacyjnej, uczynienie jej transparentnej i 

uzupełnienie o obowiązek przedstawienia skutków finansowych, 

społecznych, środowiskowych wykonania każdej ustawy i poprawki 

oraz o obowiązek analizy spójności logicznej, merytorycznej i 

politycznej projektu 

 Wyposażenie wnoszącego projekt ustawy w prawo zastrzeżenia, że 

dany projekt ma być przyjęty bez zmian lub odrzucony w całości.  

 Zlikwidowanie przywilejów (samochód służbowy z kierowcą, 

darmowe wakacje, deputaty itd.) oraz pokus korupcjogennych dla 



funkcjonariuszy państwowych, w tym uregulowanie płac na godnym 

poziomie 

 Odchudzenie o 50% aparatu urzędniczego i wprowadzenie zasady, 

że liczebność urzędników wszystkich instytucji centralnych i 

ogólnokrajowych nie może przekraczać 0,8% liczby obywateli kraju 

 Uproszczenie systemu ochrony zdrowia, zlikwidowanie NFZ, 

wprowadzenie zasady partycypacji pacjenta w kosztach ochrony 

zdrowia na poziomie od 25 do 50% (według grup wiekowych i 

zarobków), za wyjątkiem pourazowego i powypadkowego ratowania 

życia finansowanego w 100% przez państwo, wprowadzenie 

TMUW, czyli towarzystw medycznych ubezpieczeń wzajemnych 

(rodzaju obywatelskich kas chorych) oraz większej 

odpowiedzialności i udziału w finansowaniu ochrony zdrowia przez 

firmy farmaceutyczne 

 Zlikwidowanie masowej nadprodukcji miernych magistrów i 

doktorów poprzez wprowadzenie wysokich standardów 

merytoryczno-jakościowych, w tym wprowadzenie prawdziwej 

konkurencji (organizacyjnej, programowej, efektywnościowej i 

finansowej) szkół średnich i wyższych, bonu oświatowego idącego 

za uczniem i studentem, zlikwidowanie kuratoriów oświaty 

 Rozszerzenie zadań Najwyższej Izby Kontroli o analizę efektów i 

zasadności działania dowolnej instytucji publicznej, urzędu oraz 

organu państwa, a także o kontrolowanie wszystkich oświadczeń i 

deklaracji majątkowych, składanych przez funkcjonariuszy 

publicznych.  

 Wprowadzenie zakazu planowania deficytu budżetowego 

 Zrealizowanie zasady konstytucyjnej mówiącej, że jedynym 

emitentem polskiego pieniądza jest Narodowy Bank Polski i żaden 

inny bank nie może tworzyć pieniądza ex nihilo udzielając kredytów 

ponad swoje depozyty 

 Wprowadzenie zasady, że w przypadku powstania 

niezaplanowanego deficytu budżetowego rząd może pożyczyć 

pieniądze na przeciwdziałanie utraty płynności wyłącznie od 

Narodowego Banku Polskiego lub państwowego Banku 

Gospodarstwa Krajowego. 



 Wprowadzenie zasady osobistej odpowiedzialności urzędnika i 

funkcjonariusza publicznego za swoje decyzje administracyjne, 

finansowe, sądownicze oraz za podanie informacji nieprawdziwej. 

 Zlikwidowanie elementów kasyna państwowego i spekulacji, w tym 

giełdy papierów wartościowych i „produktów finansowych” tzw. 

pochodnych 

 Wprowadzenie bezwzględnego obowiązku przedstawienia stanu 

majątkowego kandydata na funkcjonariusza publicznego i jego 

współmałżonka urzędowi skarbowemu (przed objęciem funkcji), a 

także zobowiązanie komisji wyborczych i urzędów skarbowych do 

wszczynania procedury lustracji majątkowej w przypadku braku 

zgłoszenia stanu majątkowego (obowiązek dowiedzenia legalności 

posiadanego majątku spoczywa na funkcjonariuszu) 

 Nałożenie obowiązku zawieszenia funkcjonariusza publicznego w 

czynnościach służbowych, jeżeli został on formalnie, tj. przez 

prokuraturę, oskarżony o popełnienie przestępstwa 

 Wprowadzenie zakazu wykonywania zawodu dla lekarza, który 

złamał przysięgę Hipokratesa lub swoimi orzeczeniami popełnił lub 

przyczynił się aktywnie do popełnienia przestępstwa 

 Zreformowanie w duchu sprawiedliwości i obrony społeczeństwa 

przed przestępczością całego kodeksu karnego 

 Wprowadzenie dużo surowszych kar za trwonienie majątku 

publicznego, nadużywanie funkcji publicznej, korupcję, działanie na 

szkodę państwa 

 Otworzenie i udostępnienie opinii publicznej wszelkich materiałów 

tworzonych i gromadzonych przez PRL-owskie służby specjalne, 

bezpieczeństwa i policję polityczną.  

Tę listę można by mocno, wielokrotnie wydłużyć. Ale jeszcze bardziej 

potrzeba opracowania konkretnych rozwiązań i wprowadzenia ich przez 

polityków nowej jakości, prawdziwych gospodarzy naszych spraw. Bo 

przecież trzeba zmienić i tzw. klasę polityczną i zasady uprawiania 

polityki. A czym jest polityka? 

Polityka 

Greckie słowo politikė, od którego wywodzi się nasza „polityka”, 

oznacza „sprawy obywateli” lub „sprawy państwa”. Pojęcie „polityka” 



spopularyzował w Polsce Sebastian Petrycy na początku 

siedemnastego wieku. Przetłumaczył on arystotelesowską definicję 

polityki jako „naukę jak Rzeczpospolitą rządzić i zachować wcale”, czyli 

nie dopuścić do rozpadu, roztrwonienia, upadku. Taka wykładnia 

polityki jest pozytywna, ideowa, moralna, a celem jej – dobro państwa i 

obywateli. Tak było dawno temu. 

Potem pojawił się niejaki Niccolo Machiavelli, który stworzył doktrynę 

polityczną usprawiedliwiającą wszelkie niemoralne chwyty w ramach 

zdobywania czy sprawowania władzy: podstęp, oszustwo, zdradę, 

intrygę, nieuczciwość itd. Stąd też często mianem „politykowania” lub 

„politykierstwa” nazywa się nieczyste gry, demagogiczne dysputy czy 

próby „ogrywania” innych. 

Polityka bywa różnie definiowana – jako działalność na rzecz zdobycia 

lub utrzymania władzy, jako sposób sprawowania władzy, jako taktyka 

związanych z tym działań, technika skutecznego rządzenia, jako 

program proponowany społeczeństwu i realizowany po wygraniu 

wyborów, jako działalność zorientowana na realizowanie swojej wizji 

państwa lub wizji geopolitycznej bądź jako działalność dla uzyskania 

zdobyczy i realizowania swoich interesów.  

Klasyczna definicja polityki, według prof. Henryka Kieresia brzmi tak: 

"roztropna troska o dobro wspólne, którym jest każdy człowiek".  

Dla mnie polityka jest – powinna być – sztuką działania na rzecz dobra 

wspólnego i jego pomnażania oraz tworzenia możliwości rozwoju 

ludziom, rodzinom, przedsiębiorstwom i wspólnotom lokalnym, w 

zgodzie z etyką. Moralność ma obowiązywać w polityce – tak mówi 

nam nasza, chrześcijańska tradycja. Ale, według Feliksa Konecznego, 

są różnice pomiędzy cywilizacjami: 

 W łacińskiej (np. Polska) etyka jest nadrzędna nad polityką,  

 W bizantyńskiej (np. Niemcy) jedyny autorytet to władza 

państwowa, której jest wszystko podporządkowane, polityka wyjęta 

jest spod etyki, posłuszeństwo usprawiedliwia nieetyczność, polityk 

musi być skuteczny, prywatnie obowiązuje go etyka, ale w 

działalności politycznej nie, 



 W turańskiej (np. Turcja) władca nie podlega żadnej etyce, on 

ustanawia prawa, jego wola jest prawem, obowiązuje 

posłuszeństwo wobec władcy. 

Często słyszy się od kogoś „polityka mnie nie interesuje”, „jestem 

apolityczny”, „jestem daleki od polityki”. Co to znaczy? W ustach 

nielicznych może to znaczyć dystansowanie się od niemoralnych 

sztuczek makiawelicznej koncepcji polityki. Jednak w większości 

przypadków, co napawa smutkiem, to po prostu obojętność na sprawy 

Rzeczypospolitej, na dobro wspólne, na los państwa i jego obywateli. 

To jest po części zrozumiałe, ponieważ przez ponad dwieście lat 

polityka była obca, brudna, niemoralna, brutalna lub zdradziecka. 

Zohydzano Polakom uprawianie polityki, wmawiano, że to „nie dla 

normalnego człowieka”, podczas gdy prawda jest taka, że „polityczne” 

jest wszystko, bo wszystko, co robimy, ma wpływ na państwo, 

obywateli, lokalną społeczność.  

Polityka powinna wypływać z etyki i głębszych przemyśleń, z idei, wizji 

państwa, z pozytywnego programu. Prymat muszą mieć idee, a nie 

gangi czy akcje typu „skok na parlament” i „skok na kasę”. Ważny jest 

też sposób uprawiania polityki, czyli tzw. kultura polityczna, 

przejawiająca się w debacie publicznej, w stylu tworzenia prawa, w 

mechanizmach i praktykach wyborczych, wreszcie – w jakości 

rządzenia i uczciwości tzw. klasy politycznej, czyli osób wybranych w 

wyborach i desygnowanych na wysokie stanowiska urzędnicze. 

Polityka Rzeczypospolitej powinna być podporządkowana polskiej racji 

stanu, interesom narodowym, uwzględniając sytuację, uwarunkowania i 

możliwości. Od polskich polityków i najwyższych urzędników 

państwowych należy oczekiwać tego, że na bazie analizy 

geopolitycznej i strategicznej sformułują właściwą i wolną od błędów 

przeszłości politykę państwa oraz będą ją konsekwentnie, uczciwie i 

patriotycznie realizować. 

Polityka może być – po prostu – „ogólna”, a może być też wycinkowa, 

sektorowa, branżowa, dotycząca konkretnej sfery społecznej, np.: 

migracyjna, społeczna, monetarna, podatkowa, zagraniczna, 

wewnętrzna, gospodarcza, przemysłowa, kulturalna, historyczna, rolna, 

płacowa, mieszkaniowa, energetyczna, obronna, edukacyjna, 



migracyjna, demograficzna, rodzinna, narodowa czy wreszcie 

geopolityka. 

Politykę może uprawiać każdy obywatel, a nawet powinien – poprzez 

zaangażowanie lokalne, społeczne, obywatelskie i wyborcze. Jednak 

najczęściej polityką zajmują się organizacje, zwane partiami. Kształt 

polityki i kultura polityczna zależą głównie od „mapy” i jakości partii 

politycznych.  

W tej perspektywie polityka w Polsce przełomu II i III tysiąclecia naszej 

ery nie przedstawia się najlepiej – trwa wciąż polsko-polska wojna grup 

politycznych: postkomunistycznej z „niepodległościową”, „lewackiej” z 

„narodową” – walka rozdzierająca naród i obniżająca jakość i 

skuteczność polityki polskich rządów. 

Do tego dochodzi skorumpowanie dużej część polskiej „klasy 

politycznej” oraz uzależnienie wielu polityków szantażem teczkami z 

„hakami”, zbieranymi przez rozmaite służby specjalne od SB przez 

Stasi, KGB aż po Mossad i CIA. 

Wreszcie na polityków wywierane są rozmaite naciski: z zagranicy 

przez rządy, organizacje międzynarodowe, wielkie korporacje globalne 

czy instytucje finansowe takie jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy 

czy Bank Światowy; wewnątrz kraju przez różne lobby, związki 

zawodowe, organizacje społeczne czy wielkie firmy. 

Niektóre z wymienionych instytucji i podmiotów gospodarczych próbują 

wręcz narzucać rządom określoną politykę np. gospodarczą, socjalną, 

monetarną, aby uzyskać korzyści dla siebie lub wpływy w danym kraju. 

Polityka słabego państwa będzie się takim naciskom poddawać, będzie 

to polityka kompromisów, polityka podporządkowania się (np. za cenę 

utrzymania się przy władzy) czy polityka rabunkowa. 

Słaba „klasa polityczna”, słabe państwo, słaba ekipa rządząca będą 

często rezygnować z niezależności, będą lawirować między grupami 

nacisku a społeczeństwem, dorabiając do tego jakąś teoryjkę i 

zaprzęgając media do zamydlania spraw. To zakrawa na rezygnację z 

racjonalności i suwerenności. Prowadzi do „rozsypania się” polityki oraz 

do szukania niejako zastępczej tożsamości „z drugiej ręki”, ręki obcej, 



która staje się „protezą” polityków niepotrafiących sprawować rządy 

samodzielnie i niezależnie. 

W tym sensie polityka jest zbyt często tak groteskowo irracjonalna, że 

bardzo wielu ludziom wydaje się, iż jest skomplikowana i nie dla nich, a 

za kulisami kryją się sensowne koncepcje i zamiary. Tymczasem ich 

naiwność bywa wykorzystywana cynicznie przez graczy politycznych. 

To wszystko pokazuje, jak ważna jest edukacja społeczno-polityczna 

społeczeństwa, począwszy od szkoły a skończywszy na mediach 

publicznych. Ogromne znaczenie ma powszechne zrozumienie 

mechanizmów polityki i zasad funkcjonowania państwa, uzbrojenie 

obywateli tak, aby nie dawali się wykorzystywać i ogłupiać.  

Jeszcze ważniejsze jest wykształcenie i prawidłowa selekcja polityków, 

którzy nie ulękną się ciężaru odpowiedzialności za kierowanie 

państwem, nie stchórzą przy pierwszym lepszym konflikcie 

dyplomatycznym, nie pójdą na lep korupcji i nie pozwolą zdegenerować 

polityki polskiej różnym zorganizowanym grupom przestępczym, 

lobbingowym i wąsko-partyjnym – polityków, którzy będą mieli dojrzałe, 

mądre koncepcje urządzenia i rozwoju Rzeczypospolitej jako dobra 

wspólnego, a nie „republiki kolesiów”. 

Dziś bardzo rzadko można znaleźć na naszym globie mężów stanu, 

czyli uczciwych polityków, odważnie realizujących słuszne, szlachetne 

cele dla dobra swojego narodu i państwa, potrafiących godnie, 

kulturalnie i celnie odeprzeć zakulisowe naciski oraz ataki skierowane 

personalnie przeciw nim. 

W historii mieliśmy kilku takich mężów stanu, szczególnie w początkach 

II Rzeczypospolitej, która w dużej mierze dzięki nim się odrodziła – 

najbardziej znani to Józef Piłsudski, Roman Dmowski i Jan Paderewski.  

Dziś widać wyraźnie, jak mocno polityka – na całym świecie – jest 

zdegenerowana, niemoralna, zakłamana i męcząca dla większości 

obywateli. Nadchodzi czas, by jasno się określić i zdecydować, której 

koncepcji polityki chcemy hołdować – arystotelesowskiej, pozytywnej 

czy makiawelicznej, brudnej i cynicznej. Myślę, że teoretycznie każdy 

odpowie, że tej pierwszej. Ale jak to będzie wyglądało w praktyce? Czy 

jako polityk ten, co deklarował się po stronie koncepcji Arystotelesa, 



będzie potrafił ją realizować? Tu trzeba zmiany paradygmatu polityki, 

wprowadzenia wielu mechanizmów zabezpieczających, ale i 

wspierających ludzi polityki.  

Polityka, na każdym szczeblu, powinna się stać domeną szerokich 

kręgów obywateli, którzy będą mieli możliwość wpływania na nią oraz 

narzędzia kontroli nad politykami i urzędnikami. Czesław Miłosz pisał w 

„Traktacie moralnym”: 

„Nie jesteś jednak tak bezwolny,  

a choćbyś był jak kamień polny,  

lawina bieg od tego zmienia,  

po jakich toczy się kamieniach.” 

Bądźmy więc jak te kamienie, jak skała, która nie drgnie a zmieni bieg 

lawiny. Chrońmy życie, rodzinę, wartości chrześcijańskie, nasze 

dziedzictwo, nasze środowisko i bogactwa naturalne. Chrońmy nasz 

język, wolność słowa i kulturę jego używania. Weźmy nasze sprawy i 

państwo w nasze ręce. Zapytajmy nie, co nam da Polska, lecz co my 

damy Polsce. Bo tu, na ziemi, najważniejsze po Bogu, po 

uniwersalnych wartościach, jest nasze dobro wspólne, nasza Ojczyzna, 

Polska. 

Najpierw Polska 

Jeżeli chcemy zachować nasze dziedzictwo historyczne, to musimy 

dbać o Polskę. Nasze hasło – parafrazując słowa amerykańskiego 

prezydenta: „America first” („najpierw Ameryka”) – powinno brzmieć: 

najpierw Polska. Najpierw jej mamy służyć, o jej pomyślność i siłę dbać 

– kupując polskie produkty, tworząc nowe miejsca pracy, ustanawiając 

dobre prawo, szanując środowisko naturalne, organizując się oddolnie, 

broniąc dobrego imienia Polski itd. 

To trzeba mieć w sercu, trzeba mieć poczucie gospodarza, czuć się 

odpowiedzialnym za ten polski kraj. Trzeba czuć się Polakiem. Po 

prostu.  

A jeżeli ktoś dostąpi zaszczytu wybrania na eksponowane stanowiska 

państwowe, tym większa ciąży na nim odpowiedzialność. Od takich 

ludzi oczekujemy więcej, postawy służby wobec społeczeństwa, 

zaangażowania, a przede wszystkim uczciwości i wierności Polsce. 



Oczekujemy działania zgodnego z polską racją stanu. Tęsknimy do 

„mężów stanu”, przywódców będących zaufanymi i mądrymi 

przywódcami, mającymi siłę i wizję oraz umiejętności, by tę wizję 

realizować. 

Racja stanu 

Słyszymy często wyrażenia: racja stanu, mąż stanu, zamach stanu, 

zdrada stanu, sekretarz stanu. Wszystkie mają coś wspólnego z 

państwem i polityką. 

Pojęcie „racja stanu” zaczęło się pojawiać w XVI wieku – we Włoszech, 

potem we Francji. Trzeba pamiętać, że słowo „stan” ma wiele znaczeń 

– np. aktualna sytuacja (stan rokowań, stan wojny, stan stężenia 

roztworu itd. itp.) albo warstwa społeczna. W ówczesnym języku mówiło 

się o stanach jako warstwach czy klasach społecznych: stan szlachecki, 

stan chłopski, stan duchowny itd.  

Ogólnie występowały w różnych krajach Europy następujące stany: 

 możnowładcy, późniejsza arystokracja  

 rycerstwo, późniejsza szlachta 

 duchowieństwo 

 mieszczaństwo 

 chłopi 

 żydzi (w niektórych krajach, m.in. w Polsce, traktowani jako odrębny 

stan). 

Także Konstytucja 3 Maja z 1791 roku odwołuje się do stanów 

społecznych. Zatem „racja stanu” to racja (czyli myśl, interes) jakiejś 

konkretnej warstwy, jednego stanu? Tak to historycznie rozumiem. 

Czasy od XVI do XVIII wieku to panowanie w Europie kilku dynastii, 

które próbowały podporządkować sobie (stanowi arystokratycznemu) 

cały kontynent, stosując odpowiednie do tego środki rozszerzania 

panowania nad narodami. 

Ponieważ później „stany” zaczęły zanikać i tworzyły się „narody”, 

pojęcie racji stanu przeniesiono na naród i państwo w rozumieniu 

„interesu narodowego”. 



Do zdefiniowania „racji stanu” przyczynił się też Machiavelli, który pisał 

w „Rozważaniach nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu 

Liwiusza”:  

„Kiedy chodzi bowiem o ocalenie ojczyzny, nie wolno kierować się tym, 

co słuszne lub niesłuszne, litościwe lub okrutne, chwalebne lub 

sromotne. Nad wszystko inne zważać należy wtedy na to, aby zapewnić 

jej przetrwanie i uratować jej wolność.” 

Pojęcie „racji stanu” jest rozumiane różnie, np. jako:  

 bezwzględna wyższość interesu państwa nad innymi interesami  

 autonomia interesu państwa wobec norm moralnych i prawnych 

 wartość państwa jako dobra wspólnego 

 wyznacznik funkcjonowania i polityki państwa 

 bezpieczeństwo, suwerenność oraz integralność terytorialna 

państwa 

 zasada kierowania się interesem państwa i narodu 

 zbiór wartości, mający przyświecać politykom, urzędnikom i 

obywatelom 

Racja stanu realizowana jest przeważnie długofalowo, ale mogą być i 

jednorazowe, krótkie działania zgodne z racją stanu. 

Gdyby spróbować zebrać „elementy” czy cechy bądź wartości 

składające się na rację stanu, to będą to przede wszystkim:  

 suwerenność,  

 niepodległość,  

 integralność terytorialna,  

 bezpieczeństwo państwa,  

 tożsamość narodowa,  

 dziedzictwo narodowe,  

 rozwój kraju,  

 państwo jako dobro wspólne,  

 interesy narodowe,  

 silne i uczciwe państwo,  

 pozycja ekonomiczna  

 pozycja w sojuszach międzynarodowych.  



Można do tego dołączyć wiele innych wartości jak zdrowe środowisko 

naturalne, zdrowa żywność, dobra edukacja, ochrona zdrowia, 

niezależność surowcowa itd. 

Racja stanu powinna być zwornikiem i polem zgody pomiędzy 

wszystkimi liczącymi się siłami politycznymi w państwie, pomiędzy 

obozem rządzącym a opozycją – tak, aby spory nie zagrażały państwu. 

W tym kontekście wysoce wątpliwe wydają się być działania niektórych 

polityków skarżących się za granicą na rząd i politykę partii rządzącej.  

Rzymska zasada salus rei publicae suprema lex esto (ocalenie państwa 

winno być prawem najwyższym) była argumentem służącym 

uzasadnieniu działań władzy podejmowanych poza prawem jako 

koniecznych dla ochrony najwyższych dóbr i interesów państwa - przy 

wprowadzaniu stanów wyjątkowych, zawieszaniu praw i wolności 

jednostki oraz podejmowaniu innych poza-konstytucyjnych działań 

wymaganych przez dobro państwa. Oczywiście, czasem uzasadnienie 

to było nadużywane przez rozmaitych dyktatorów lub reżimy totalitarne 

(jak w przypadku ogłoszenia stanu wojennego przez W. Jaruzelskiego 

w 1981 roku). 

Ten przykład – stanu wojennego – pokazuje przy okazji różnicę 

pomiędzy pojęciem interesu narodowego (stan wojenny nie był w 

interesie narodowym, w interesie obywateli) a racją stanu, oznaczającą 

raczej dobro tworu politycznego jakim była PRL, przy czym „stanem”, 

który chciał zachować władzę wbrew narodowi, był aparat wojskowo-

PZPR-owski. 

Racji stanu służą dobre prawo, dobra edukacja kadr państwowych, 

wolność słowa, profesjonalna polityka zagraniczna, dobór sojuszników, 

spójność działań wszystkich organów państwa, państwo przyjazne 

obywatelom i poparcie ze strony obywateli.  

Dziś racją stanu w Polsce jest zdrowe, odchudzone i uczciwe państwo, 

dynamiczny rozwój polskiej gospodarki, witalność narodu, polityka na 

rzecz poprawy sytuacji demograficznej Polaków, sieć organizacji 

społecznych, wiarygodność przedstawicieli, dbanie o interesy polskie, 

budowanie niezależności surowcowej, niezależności od kapitału 

zagranicznego, suwerenności monetarnej, wojskowej, aktywne i 

podmiotowe uczestnictwo w organizacjach międzynarodowych, 



budowanie sojuszy z sąsiadami, polonizacja mediów, wykształcenie 

nowych, profesjonalnych kadr państwowych, zlikwidowanie korupcji i 

przestępczości zorganizowanej, stworzenie mechanizmów kontroli 

Suwerena nad organami państwa. 

Państwo jako wspomniana już emanacja woli i umowy narodu jest 

dobrem wspólnym, za które odpowiada każdy z nas, każdy obywatel. 

Dobro wspólne 

Dobro wspólne to zapomniane dziś w tzw. cywilizacji zachodniej 

pojęcie, spopularyzowane przez Davida Bolliera, autora książki „The 

Commons. Dobro wspólne dla każdego” (Faktoria, Zielonka, 2013). 

Moje poniższe rozważania na temat dobra wspólnego oparte są w 

dużej części na treściach tej książki. 

Fiński student Linus Torvalds rozpoczął w roku 1991 tworzenie, razem 

z armią programistów skomunikowanych Internetem, systemu 

operacyjny Linux. Eksperyment ten podważył dogmaty kapitalizmu 

fetyszyzującego zysk i pokazał, że egoistyczne działanie tylko dla 

własnej korzyści to nie jedyny sposób generowania dóbr i bogactwa. 

Bogactwo „ jest czymś więcej niż bajeczną sumą wartości akcji, 

obligacji i gotówki” (Bollier, j.w.). 

Dobro wspólne to wszystko to, co nie ma indywidualnego czy 

grupowego właściciela, czyli jest naszą wspólną narodową własnością, 

a z czego korzystają wszyscy: powietrze, wody, parki, lasy, drogi, place, 

ulice, góry, plaża, zwierzęta leśne, ptaki, kultura, dziedzictwo narodowe, 

język, muzea itd. 

Dobro Wspólne to wspólne zasoby duchowe, materialne i kulturalne 

danej społeczności, zarządzane przez nią i przez powołane w tym celu 

instytucje. 

Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym Polaków, obejmującym 

kraj z jego bogactwami naturalnymi, historią, kulturą, dziedzictwem 

narodowym, instytucjami państwa z infrastrukturą i wyposażeniem. 

Właściwie większość dóbr wokół nas powinna być dobrem wspólnym: 

przedsiębiorstwo – pracujących tam, wieś – mieszkających i 

gospodarzących tam, ziemia – całego narodu, planeta – całej ludzkości.  



Grupa wykonawców dobra, gdy połączy swoje siły dla wspólnego 

celu (a może tylko dla idei wspólnego działania?), potrafi bez cudów 

dokonać bardzo wiele dobrego. Gdy stworzy „struktury dobra”, 

otoczy nimi społeczność i jej dzieci, dobro będzie rosnąć, 

pączkować, mnożyć się, wypełniać serca i umysły dorastających 

latorośli. Gdy grupa ta stworzy wspólnotę, będzie realizować dobro 

wspólne. Wspólne, czyli dostępne każdemu jej członkowi, spajające, 

niezawłaszczone przez nikogo, razem (wspólnymi siłami) 

zaopiekowane i zarządzane. Nie bezpańskie, nie rozszarpywane 

przez co silniejszych, nie zamknięte „pod korcem”, lecz służące 

wspólnocie i każdemu. 

Karol Wojtyła, późniejszy Święty Jan Paweł II, pisał w swojej książce 

„Osoba i czyn” (Kraków, 1985):  

Dobro wspólne odpowiada społecznej naturze człowieka [i opiera się na 

pewnym fundamencie] (…) Tym czymś jest więź międzyludzka, 

świadomość i wola wspólnego działania, zaangażowanie i wrażliwość 

na drugą osobę, którą się respektuje i daje prawo do wyrażenia siebie i 

swojego zdania – czyli (…) uczestnictwo.(…) 

Rozpatrujemy dobro wspólne przede wszystkim jako zasadę 

prawidłowego uczestnictwa, dzięki której osoba, działająca wspólnie z 

innymi, może spełniać autentyczne czyny i może przez te czyny 

spełniać siebie. (…) Dobro wspólne właśnie przez to jest dobrem 

wspólnoty, że stwarza (…) warunki wspólnego bytowania, działanie zaś 

idzie w ślad za tym. Rzec można, iż dobro wspólne stanowi (…) o 

wspólnocie, o społeczeństwie czy społeczności. Każdą z nich 

określamy na podstawie dobra wspólnego, które jest jej właściwe. (…)  

Wyższość dobra wspólnego, jego nadrzędność, nie wynika tylko z 

aspektu ilościowego społeczności (…) Nie ilość ani nawet nie ogólność 

w sensie ilościowym stanowi o właściwym charakterze dobra 

wspólnego, ale gruntowność. (…) Czytaj: jakość, wartość, treść, 

głębokość.  

Dobro wspólne, zatem, pozwala każdemu członkowi społeczności 

uczestniczyć w korzystaniu z niego, w odnoszeniu korzyści na równi z 

innymi ludźmi. To pojęcie bardzo bliskie solidarności, która znaczy 



przecież wspólne, lojalne, nacechowane wrażliwością i poczuciem 

odpowiedzialności wobec innych korzystanie z dóbr.  

Dobro wspólne zakłada uznanie wyższości solidarnego dzielenia się i 

wspólnego korzystania nad egoizmami, komercyjnym podejściem i 

zawłaszczaniem dóbr. To zawłaszczanie, np. poprzez para-mafijną 

prywatyzację, pozbawia społeczeństwo dostępu do należnego mu 

dobra wspólnego, a w efekcie prowadzi do wykluczenia jednostek czy 

całych grup społecznych z korzystania ze wspólnego majątku i 

dobrobytu.  

Arystoteles określił gospodarkę, mającą na celu pomnażanie pieniędzy, 

jako „będącą wbrew naturze”. Celem gospodarowania powinno być 

„sprawiedliwe dobro” – jak pisze Christan Felber w swojej książce „ 

Gospodarka Dobra Wspólnego” (Biały Wiatr, Rzeszów, 2014). Według 

Felbera gospodarka dobra wspólnego (GDW) posiada trzy podstawowe 

cele:  

1. Pragnie rozwiązać konflikt wartości między gospodarką i 

społeczeństwem, wspierając i nagradzając w gospodarce te 

zachowania oraz wartości, dzięki którym udaje się zachować dobre 

stosunki międzyludzkie – budowanie zaufania, szacunek, współpracę, 

solidarność i dzielenie się.  

2. Duch, wartości i cele naszej konstytucji powinny być konsekwentnie 

realizowane w gospodarce. Obecny (…) porządek gospodarczy 

narusza wartości konstytucji.  

3. Gospodarczy pomiar sukcesu powinien być przestawiony ze 

wskaźników wartości wymiennej [pieniężnych] na wskaźniki wartości 

użytkowej. (…) Wartości wymienne (…) nie są korzyścią samą w sobie 

– wartość wymienna nie może ani nakarmić, ani ogrzać, ani przytulić… 

(Felber)  

Demokratyzacja przedsiębiorstw zwiększy zarówno motywację 

wszystkich zainteresowanych, jak i dobrobyt – Jeśli w wyniku podjęcia 

wspólnej decyzji firma zostaje przekształcona we wspólnotę, wzrasta jej 

produktywność – stwierdził (…) badacz dysproporcji Richard 

Wilkinson.(Felber) 



Realizacja idei dobra wspólnego wymaga bardzo dojrzałego 

społeczeństwa. 

Realizowanie zasad dobra wspólnego nie umniejsza w niczym zasadzie 

ochrony własności prywatnej – moje ruchomości (sprzęty, narzędzia, 

pojazdy, ubrania, wyposażenie domu itd.) jak również mój dom, moje 

mieszkanie, mój ogród i wszystko co się na terenie mojej działki ziemi 

znajduje, to moja święta własność, o ile ją wypracowałem i nabyłem 

uczciwie. Także moje udziały w przedsiębiorstwie, w podmiocie 

gospodarczym są moją niepodważalna własnością, o ile stały się moje 

bez naruszenia prawa. Ta własność to moje prawa nabyte, jednak i 

moja działka, i mój dom, i moje wszelkie ruchomości znajdują się we 

wspólnej przestrzeni – w naszym przypadku: polskiej – przestrzeni, w 

której razem, solidarnie i oddolnie powinniśmy dbać o bezpieczeństwo, 

estetykę, zdrowe powietrze, czystą wodę, ciszę w nocy itd. itp. 

Solidarność w tym sensie to zobowiązanie, to współodpowiedzialność 

za wspólne sprawy, za wspólne dobro. 

Powiedzieliśmy, że państwo to emanacja woli narodu, że ma służyć 

swoim obywatelom, że jest ważną instytucją, że ma być solidarne, ma 

dbać o Polskę i dobro wspólne Polaków, ma być suwerenne, dobrze 

zorganizowane i silne. Aby było silne, musi państwo spełniać kilka 

warunków, takich jak np.: 

 dobra selekcja przedstawicieli narodu jako funkcjonariuszy tegoż 

państwa, 

 zabezpieczenia przeciwko korupcji, oligarchizacja i kryminalizacji, 

 ponoszenie odpowiedzialności przez urzędników za swoje decyzje, 

 stała kontrola obywatelska i stworzone ku temu mechanizmy, 

narzędzia, 

 zachowanie pod swoim szczególnym nadzorem tzw. sektorów 

strategicznych. 

Czym są sektory strategiczne państwa? To przede wszystkim takie 

sektory jak sieć kolejowa, sieć energetyczna, sieć gazowa, elektrownie, 

sieć drogowa, sieć telekomunikacyjna, wydobycie bogactw naturalnych, 

porty lotnicze, zasoby wodne, sieci wodociągowe, lasy i gospodarka 

leśna, ziemia, sieci komunikacji miejskiej, policja, wojsko, straż 



pożarna, służba celna, służby ratownicze, służby cyber-bezpieczeństwa 

i jeszcze pewnie kilka innych obszarów. 

Te wszystkie sektory strategiczne powinny być w gestii państwa i jego 

instytucji, powinny być naszą wspólną własnością, podlegać 

szczególnej ochronie w kwestii bezpieczeństwa i ochronie 

konstytucyjnej w sensie zakazu sprzedaży.  

Owe sektory strategiczne powinny być bazą suwerenności, bazą 

wspomagania obywateli i przedsiębiorstw przez państwo, a także bazą 

do samoorganizowania się wspólnot lokalnych, zgodnie z zasadą 

pomocniczości. 

Zasada pomocniczości 

Zasadę tę wspominają encykliki papieskie, dokumenty Unii 

Europejskiej, preambuła Konstytucji RP (jako zasada, na której oparte 

są prawa RP) czy rozmaite konferencje. Przeważnie na wspomnieniu 

się najczęściej kończy… Zwięźle zasadę pomocniczości wyraża 

następujący cytat:  

„tyle władzy, na ile to konieczne, tyle wolności, na ile to możliwe, tyle 

państwa, na ile to konieczne, tyle społeczeństwa, na ile to możliwe.” 

Zasada pomocniczości (inaczej - subsydiarności, od łacińskiego 

subsidium co znaczy pomoc, wsparcie) to zasada mówiąca, że każdy 

szczebel organizacji, struktury społecznej, jednostki terytorialnej, 

zarządzania przedsiębiorstwem czy władzy powinien realizować tylko te 

zadania, które nie mogą być skutecznie zrealizowane przez szczebel 

niższy lub przez poszczególnych obywateli (pracowników) działających 

w ramach danej społeczności. 

Oznacza to, że stosując zasadę pomocniczości pozwalamy ludziom, 

grupom czy społecznościom rządzić się po swojemu w granicach 

swoich możliwości i wolności nienaruszającej wolności innych, a 

dopiero wtedy, gdy jakieś działania przekraczają te granice, wkracza 

„wyższy szczebel” – terytorialnie będzie to gmina, powiat, 

województwo, państwo; w przedsiębiorstwie – dział, wydział, 

departament, oddział, zarząd; w skupiskach mieszkalnych – wspólnota 

klatki schodowej, całego bloku czy kamienicy, ulicy, całego osiedla, wsi, 

dzielnicy. 



Każdy wyższy szczebel (zarządzania, dowodzenia, władzy) jest, więc, 

swoistym odwodem rezerwowym, po który sięgają szczeble niższe, gdy 

same nie są w stanie rozwiązać problemu, uregulować bądź 

skoordynować czegoś między sobą, zrealizować dużej inwestycji albo 

ochronić ludzi przed dużym zagrożeniem. 

Dla respektowania podmiotowości ludzi, ich wolności oraz demokracji 

realizacja zasady pomocniczości wymaga znalezienia właściwej 

równowagi pomiędzy jak najbardziej nieskrępowaną aktywnością 

obywateli i organizacji społecznych a wkraczaniem, interweniowaniem 

państwa. 

Wyższy szczebel powinien mieć znaczenie pomocnicze, wspierające w 

stosunku do działań jednostek, które są „poniżej”, i nie powinien 

wchodzić w ich zakres wolności i uprawnień. To oznacza 

samoograniczanie się państwa i jego struktur, pewną pokorę wyższych 

rangą polityków, działaczy, urzędników i menedżerów. Przyjazne i silne 

państwo nie boi się aktywności swoich obywateli, rodzin, wspólnot, 

stowarzyszeń, lecz je wspiera, gdy jest o to poproszone. Tylko w 

sytuacjach przewidzianych prawem, sytuacjach awaryjnych, 

kryzysowych czy zagrożenia państwo powinno działać szybko i 

sprawnie, ale wyłącznie do momentu zażegnania niebezpieczeństwa.  

Zasada pomocniczości oznacza też, że rozwiązywanie dowolnego 

problemu czy realizowanie dowolnego zadania powinno odbywać się na 

szczeblu jak najniższym, możliwie najbliższym obywatelom, a więc 

raczej w sołectwach niż w gminach, w zespołach niż w wydziałach, w 

województwach niż centralnie. 

Idea pomocniczości sięga korzeniami czasów starożytnych. Jest też 

istotnym elementem katolickiej nauki społecznej. Jest zasadą formalnie 

obowiązującą także w UE, gdzie wprowadzono ją pod naciskiem krajów 

i regionów Traktatem z Maastricht. „Doły” Unii obawiały się, bowiem, 

mieszania się instytucji UE, przede wszystkim Komisji Europejskiej, w 

wewnętrzne sprawy poszczególnych krajów, nie będące w 

kompetencjach Unii. 

Obawy te, niestety, potwierdzają się w ostatnich latach regularnie, co 

znajduje wyraz w oskarżeniach Komisji Europejskiej, że chce 

nieformalnie uzyskać uprawnienia, których traktaty jej nie przyznają. 



Przykładem takiego mieszania się w sprawy danego kraju jest system 

sądowniczy w Polsce, którego reforma jest przedmiotem ataków 

instytucji unijnych. 

Piękna i słuszna zasada pomocniczości często nie jest, jak życie 

pokazuje, respektowana. Państwo się rozszerza, rozpycha, wchodzi 

nam w różne sfery życia, od pozwoleń, koncesji począwszy, przez 

podatki, na inwigilacji skończywszy. W praktyce często oznacza to 

akceptację wszechwładzy państwa i interwencjonizmu państwowego,  

a także łamanie prawa. 

Przykładowym zaprzeczeniem zasady pomocniczości jest dzisiejsza 

architektura systemu podatkowego, który wyciąga pieniądze do 

centralnego budżetu, by je potem łaskawie rozdzielać w dół na projekty 

i inwestycje, które zaakceptują urzędnicy wyższego szczebla. 

Tymczasem w zgodzie z zasadą pomocniczości podatki powinny być 

pobierane przez najniższe jednostki, czyli gminy, a te część zebranych 

kwot powinny przekazywać na wspólne przedsięwzięcia na wyższym 

szczeblu, np. wojewódzkim, a z kolei województwa część powinny 

oddawać rządowi. 

Państwo nie może zastępować naszych działań - osób, organizacji i 

firm. Powinno pomagać, o ile uzyskało do tego mandat. Działania 

wyższego szczebla nie powinny polegać na wyręczaniu szczebla 

niższego. Sensem pomocy jest nie ingerowanie w sprawy, z którymi 

poszczególne jednostki są w stanie poradzić sobie same. Inaczej jest to 

zabijanie podmiotowości, aktywności i demokracji obywatelskiej. 

Zasada pomocniczości ma też aspekt wychowawczy, edukacyjny i 

rozwojowy: pozostawienie ludzi, grup, jednostek terytorialnych sam na 

sam z pewnymi zadaniami i wyzwaniami uczy je radzenia sobie, 

wyrabia odpowiedzialność, a także poczucie sprawczości i 

podmiotowości. To wspieranie swoich „części składowych” w rozwoju 

jest niejako obowiązkiem szerszej społeczności lub „wyższego 

szczebla”. 

Zasada pomocniczości powinna obowiązywać także w relacjach między 

państwem i rodziną. Rodzina to ma być azyl, prywatny święty teren, w 

który – poza konkretnie nazwanymi wyjątkami – państwo nie może 

wchodzić. 



„Rodzina jest powołana do wychowania swoich dzieci. Pierwszym 

miejscem, gdzie rozpoczyna się proces wychowawczy młodego 

człowieka jest dom rodzinny. Każde dziecko ma naturalne i 

niezbywalne prawo do posiadania własnej rodziny: rodziców i 

rodzeństwa, wśród których rozpoznaje, że jest osobą potrzebującą 

uczucia miłości i że tym uczuciem może obdarzać najbliższych. 

Ponieważ rodzice dają życie swoim dzieciom, dlatego przysługuje im 

prawo do tego, by byli uznani za pierwszych i głównych ich 

wychowawców. Oni też mają obowiązek stworzenia takiej atmosfery 

rodzinnej, przepojonej miłością i szacunkiem dla Boga i ludzi, która by 

sprzyjała osobistemu i społecznemu wychowaniu dzieci. Jakże wielką 

rolę ma tu do spełnienia matka. Zawsze jednak oczekuje na pomoc 

swego męża - ojca rodziny. Rodzina nie może pozostać sama w tym 

odpowiedzialnym obowiązku wychowania. Potrzebuje pomocy i 

oczekuje jej ze strony Kościoła i państwa. Chodzi tu nie o wyręczanie 

rodziny w jej obowiązkach, ale o harmonijne zjednoczenie wszystkich w 

tym wielkim zadaniu.” (JP II, Łowicz, 14.6.1999) 

Pojęcie pomocniczości (subsydiarności) ma dwa znaczenia: 

 Pomocniczość pionowa: w relacji centralne organy państwa – 

terytorialne struktury państwa (samorząd) 

 Pomocniczość pozioma: w relacji władze państwowe – podmioty 

prawne, nie wchodzące w struktury administracji publicznej 

(rodziny, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i itp.) 

Zasada pomocniczości jest dziś często atakowana, podkopywana, 

przemilczana. To nie przypadek, bowiem trwa wojna cywilizacji. To 

wojna pomiędzy naszą łacińską cywilizacją solidarności, 

pomocniczości, miłosierdzia, pracy i wspólnotowości a obcą nam, 

niebezpieczną i złowrogą, materialistyczną, relatywizującą wszelkie 

wartości, antychrześcijańską cywilizacją zysku, wyzysku, rozwiązłości i 

władzy za wszelką cenę.  

Realizowanie zasady pomocniczości da nam, całemu narodowi 

polskiemu, większą przestrzeń, swobodę pozytywnego działania, z 

którego będziemy się, jako wykonawcy, cieszyć i zbierać jego owoce. 

To da większą radość życia, większe możliwości zakładania rodzin i 

wychowywania dzieci, spowoduje, że wielu Polaków przestanie myśleć 



o ewentualnym wyjeździe za granicę, a wiele rodzin zdecyduje się na 

(kolejne) dzieci. Tym samym jest większa szansa na poprawę sytuacji 

demograficznej, która ostatnimi laty rozwijała się niekorzystnie. 

Demografia 

Jako 40-milionowy jeszcze niedawno naród plasowaliśmy się w 

czołówce europejskiej. Jednak ostatnie dziesięciolecia zmieniły te 

sytuację i szacuje się, że obecnie żyje w Polsce około 36 milionów 

Polaków, a wciąż mamy do czynienia z ujemnym przyrostem 

naturalnym. Wynika to z dramatycznie niskiego wskaźnika dzietności, 

który wynosi około 1,2-1,4 dziecka na rodzinę, podczas, gdy dla 

reprodukcji i utrzymania biologicznego narodu potrzeba, aby 

współczynnik ten osiągnął minimum wartość 2,1.  

Ujemny przyrost naturalny jest jedną z głównych barier rozwoju 

społeczno-gospodarczego kraju. W przypadku dalszego trwania takiej 

sytuacji, za kilkadziesiąt (20-30) lat pojawi się wysokie zagrożenie 

kryzysem ekonomicznym w państwie, spowodowanym brakiem 

środków finansowych na zabezpieczenie emerytalne, opiekę zdrowotną 

i opiekuńczą. 

Dlatego konieczne jest wprowadzenie aktywnej polityki prorodzinnej, by 

umożliwić rodzicom posiadanie większej liczby dzieci. Trzeba stworzyć 

warunki do rozwoju rodziny, wspomagając ją ekonomicznie, opiekuńczo 

i poprzez prorodzinną organizację pracy, organizując zatrudnienie, 

dając szanse na szybkie mieszkania, dopasowując infrastrukturę szkół, 

przedszkoli, świetlic itp. 

Ważne jest docenienie wysiłku rodziców, szczególnie matek, w czasie 

pierwszych trzech lat życia dzieci, co powinno się przekładać na solidne 

dodatki na dzieci w wieku przed-przedszkolnym, na ulgi podatkowe, na 

dostępność opieki medycznej, bezpłatną edukację rodziców, elastyczne 

formy zatrudnienia itp. 

Należy wspierać zawodową aktywizację i przedsiębiorczość wśród 

kobiet na wszystkich poziomach wykształcenia.  

W Polsce jest ponad 10 mln rodzin, w tym rodzin wielodzietnych (troje 

lub więcej dzieci na utrzymaniu) jest ponad milion. Rodziny wielodzietne 

wychowują blisko pięć milionów dzieci, czyli ponad 45% wszystkich 



dzieci  w wieku do 24 lat pozostających na utrzymaniu. Już poprzez te 

liczby widać, jak wielki wkład demograficzny, a potem społeczno-

ekonomiczny mają rodziny wielodzietne. 

Tymczasem statystyki pokazują, że po 2000 roku dochody i wydatki w 

rodzinach z co najmniej trójką dzieci znacznie spadły. Tak niskie 

dochody są niewystarczające do zaspokojenia potrzeb życiowych. 

Często rodziny te żyją poniżej minimum egzystencji czy ustawowej 

granicy ubóstwa. Przy tym trzeba dodać, że w rodzinach wielodzietnych 

rzadko spotyka się zjawiska patologiczne jak np. alkoholizm czy 

narkotyki.  

Wiele rodzin nie radzi sobie z problemami wynikającymi z ubóstwa jako 

efektu długotrwałego bezrobocia. Coraz częściej pracownicy gminnych 

ośrodków pomocy społecznej czy szkoły zwracają się do sądów 

rodzinnych o umieszczenie dzieci z ubogiej rodziny w placówce 

opiekuńczej, co jest rozbijaniem rodziny i dużo bardziej kosztownym 

rozwiązaniem niż pomoc rodzinie. Dbając o dobro dziecka trzeba dążyć 

do tego, by dzieci pozostawały w rodzinie biologicznej, a rodzina 

otrzymała wszelkie wsparcie – mieszkaniowe, pedagogiczne, 

psychologiczne, by rodzina nie uległa degradacji ani rozpadowi. 

 

  



Rozdział V 

Ustrój, jego architektura  

i 17 obszarów kardynalnych 

 

Czym jest ustrój? Oczywiście chodzi o ustrój społeczno-polityczny, ale 

nieprzypadkowo słowo „ustrój” oznacza także coś żywego: o jakimś 

żyjątku mówi się „żywy ustrój”, mając na myśli organizm, którego 

komórki są tak zestrojone, że całość funkcjonuje, żyje, rozwija się. O 

jakimś mechanizmie mówi się czasem „ustrojstwo”, czyli zestrojony 

szereg elementów, który razem działa, jak mechanizm zegara, silnik 

samochodu itd.  

Jeżeli ustrój polityczny zdefiniujemy jako organizację polityczną 

społeczeństwa, strukturę organizacyjną państwa czy określone prawem 

wzajemne zależności organów państwa, to w tle będziemy mieli na 

myśli nie tylko „martwe” schematy, ale także i przede wszystkim owo 

zestrojenie komórek, organów – jak w biologicznym organizmie. Ustrój 

w tym sensie to takie uformowanie państwa i sprawowania służby 

publicznej wraz z zasadami postępowania publicznego, które działa, 

jest skuteczne i buduje dobro wspólne. Jeżeli któregoś z tych 

elementów zabraknie, to mamy do czynienia ze zwyrodnieniem lub 

rozmontowaniem ustroju politycznego, np. w faszyzm, bolszewizm, 

anarchię itp. 

Są trzy główne ustroje społeczne: demokracja (rządy ludu), arystokracja 

(rządy elit), monarchia (rządy jednostki). Każdy z nich może ulec 

zwyrodnieniu – odpowiednio w ochlokrację (rządy tłumu), w oligarchię 

(rządy kliki) lub w tyranię (rządy autokraty). W czystej postaci żaden z 

tych ustrojów nie jest idealny, stąd ludzie szukają różnych „mieszanek”, 

np. takiej syntezy, w której 

• społeczeństwo wybiera wszystkie naczelne organy państwa i je 

kontroluje; 

• wybieranym stawiamy wymagania, by, mówiąc krótko, byli mądrzy i 

porządni; stwarzamy im też motywację do wierności obietnicom 

wyborczym; 



• na czele państwa stoi prezydent jako gwarant konstytucji. 

Takie rozwiązanie daje szansę na społeczeństwo obywatelskie, czyli 

ustrój republikański, w którym troszczymy się razem o dobro wspólne. 

To inaczej, po polsku, Rzeczpospolita. 

Dziś Rzeczpospolita Polska jest formalnie republiką o ustroju 

demokracji z systemem parlamentarno-gabinetowym i gospodarką 

rynkową. Posłów, senatorów i prezydenta wybierają pełnoprawni 

obywatele państwa, czyli ci, którzy ukończyli 18 rok życia (czynne 

prawo wyborcze). W sejmie zasiąść może każdy obywatel powyżej 21 

roku życia, zaś w senacie każdy, który ma ukończone 30 lat (bierne 

prawo wyborcze). Jest to tak zwana demokracja pośrednia, kiedy to 

przedstawiciele wybrani przez obywateli decydują o losach państwa. 

Ordynacja wyborcza teoretycznie opiera się w Polsce na 

pięcioprzymiotnikowym prawie wyborczym: wybory są tajne, równe, 

bezpośrednie, powszechne i proporcjonalne. W polskim systemie 

prawno-ustrojowym mowa jest także (choć de facto teoretycznie) o 

demokracji bezpośredniej, czyli takiej, w której każdy obywatel 

współdecyduje o najważniejszych kwestiach w drodze referendum.  

Ustrój gospodarczy Polski opiera się oficjalnie o prywatną, 

wolnorynkową konkurencję, którą w praktyce dławi system 

biurokratyczny i prawny, bo jej wolność ogranicza licznymi przepisami, 

koncesjami i innymi etatystycznymi pomysłami. Ten ustrój nie jest już 

ustrojem wolnorynkowym, lecz ustrojem gospodarki mieszanej, 

mikstury kapitalizmu i etatyzmu, wolności i kontroli. 

Istnieje formalny, choć często łamany trójpodział władzy (kompetencji), 

która dzieli się na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. 

Ustawodawczymi organami są sejm i senat, wykonawczymi - prezydent 

i rząd, a sądowniczymi – niezawisłe sądy i trybunały (np. stanu czy 

konstytucyjny).  

Dziś jednak są jeszcze inne „władze”, np. medialna, monetarno-

finansowa, wyborcza, edukacyjna. Uważam, że powinny one być 

wybierane przez społeczeństwo w wyborach powszechnych, np. jako 

Główna Rada Edukacji, Główna Rada Mediów, Główna Komisja 

Wyborcza czy Główna Rada Monetarno-Finansowa powiązana 



odpowiednio z suwerennym Narodowym Bankiem Polskim (NBP), który 

ma czuwać nad emisją i kursem naszej waluty. 

Każdy ustrój polityczny oparty jest na jakiejś filozofii bądź ideologii oraz 

tradycji historycznej, z których wynikają mechanizmy zdobywania oraz 

sprawowania władzy w tym ustroju, zasady funkcjonowania państwa, 

struktury państwowe, system gospodarczy i system prawny, kształt 

wolności obywateli (wolności słowa, przekonań, religii, zrzeszania się), 

ich prawa i obowiązki oraz udział w rządzeniu państwem i decydowaniu 

o jego polityce. 

Jakie wymagania powinien spełniać nasz ustrój polityczny? Powinien 

on: 

1. Budować społeczeństwo oddolne, obywatelskie, oparte na 

zasadach pomocniczości i solidarności 

2. Zabezpieczać suwerenność Polski 

3. Wyzwalać drzemiący w Polakach potencjał pracowitości, 

kreatywności, przedsiębiorczości  

4. Tworzyć przestrzeń dla silnej gospodarki 

5. Podnosić pozytywnie świadomość ludzi 

6. Budować demokrację ekonomiczną 

7. Ochraniać bogactwa Polski 

8. Kreować silne, sprawne, przyjazne państwo 

Ustrój i jego cała konstrukcja opisane są w ustawach: zasadniczej 

(konstytucji) i kardynalnych (dotyczących najważniejszych obszarów, 

dziedzin). Obszary kardynalne to, według mnie, następujące 

siedemnaście sfer:  

1. System polityczny 

2. System wyborczy 

3. System referendalny 

4. System partyjny 

5. System monetarno-finansowy,  

6. System stanowienia prawa 

7. Przyjazne stosunki gospodarcze,  

8. System podatkowy,  

9. Wsparcie rolnictwa i lokalnej przedsiębiorczości,  

10. Edukacja,  



11. Media,  

12. Sądownictwo i wymiar sprawiedliwości,  

13. Surowce i energetyka,  

14. Zdrowie i jego ochrona, 

15. Infrastruktura, 

16. Bezpieczeństwo i obronność,  

17. Rząd 

 

Jeżeli dobrze zaprojektuje się państwo, jego konstytucję i owych 

siedemnaście obszarów kardynalnych – tak, aby całość była spójna, 

realistyczna, zgodna z wartościami społeczeństwa, to cała reszta się 

dopasuje, zestroi z tymi podstawami. Oczywiście, nie jest to łatwe, ale 

wykonalne. Powstaje przy tym, oczywiście, wiele pytań, np.: 

 Jak spowodować, aby ustrój nie sprowadzał się do tzw. 

„demokratycznej tyranii większości”, a równocześnie tzw. 

mniejszości nie rozsadzały państwa? 

 Jak zadbać o stabilność rządów? 

 Jaki wybrać system rządzenia - prezydencki czy kanclerski? 

 Jak zadbać o realizowanie demokracji bezpośredniej?  

 Jak wprowadzić na stałe system referendów – np. raz na pół roku 

lub na rok? 

 Jak zadbać o to, by przedstawiciele narodu w najwyższych 

organach państwa nie demoralizowali się i nie tworzyli klik ani 

układów para-mafijnych? 

 Jak chronić obywateli przed omnipotencją państwa, czyli ograniczyć 

władzę państwową tak, by człowiek był chroniony przed samowolą 

urzędniczą? 

 Jak zadbać o podporządkowanie struktur państwa prawu? 

 Jak zadbać o dobre, fachowe kadry państwowe i ich zdrową 

rotację? 

 

Takich pytań jest dużo więcej, dlatego dostrojenie całego mechanizmu 

państwowego, ustrojowego nie jest rzeczą łatwą i nie da się zrobić w 

ciągu kilku dni. To proces, w który powinno być zaangażowane całe 

społeczeństwo jako suweren i jako „klient” państwa. 



Demokracja 

Czasem słychać takie opinie, że „demokracja to fatalny ustrój, który 

bardzo spowalnia procesy decyzyjne i powoduje kłótnie, ale jak do tej 

pory nie wymyślono lepszego ustroju”. To oczywiście zasłona dymna 

dla wielu ideologów, którzy chcą mechanizmy demokracji-mediokracji-

plutokracji wykorzystać dla siebie. Zbyt wiele osób utożsamia 

demokrację z równością, której realnie nie ma i nigdy nie było. 

Krytyka obecnego modelu demokracji i jej modyfikowanie, tj. 

ulepszanie, są potrzebne. Wciąż nie ma demokracji ekonomicznej, 

wciąż są podziały na „my” i „oni”, wciąż duża część społeczeństwa nie 

bierze udziału w wyborach (w Polsce około połowa!), wciąż mamy zbyt 

zawiłe prawo i konflikty pomiędzy organami państwa, wciąż mamy 

niewydolny system wymiaru sprawiedliwości i brak zaufania do niego, 

wciąż mamy swoistą cenzurę w mediach publicznych, rozdęte państwo 

i słabe kadry państwowe.  

Trzeba też zwrócić uwagę, że demokracja nie wszędzie się sprawdza, 

że utrwalone przez wieki systemy cywilizacyjno-kulturowe, w których 

ważna jest hierarchia i podporządkowanie wspólnocie, mogą być w 

wielu regionach świata i w niektórych sferach życia bardziej naturalne i 

efektywniejsze niż demokracja. Człowiek w gruncie rzeczy potrzebuje 

autorytetu, przywódcy, zwornika – i jeżeli ten przywódca jest przyzwoity 

oraz wyznaje zgodny z tradycją ludu system wartości, może rządzić 

lepiej niż byłoby to w przypadku demokracji. Niestety, na Zachodzie 

rozprzestrzenił się pewien dogmat demokracji (zachodniej) jako 

najlepszego ustroju, który pozwala narzucać ją innym. A nie o to chodzi. 

Najwyższy czas przemodelować ustrój polityczny w Polsce, wzmocnić, 

odchudzić i usprawnić państwo, umocnić władzę społeczeństwa 

(choćby poprzez referenda), unowocześnić struktury i sposób działania 

państwa, usunąć oczywiste nonsensy i blokady. Stać nas na dużo 

lepszy ustrój polityczny na miarę XXI wieku! 

Wzorcem współczesnej demokracji jest demokracja grecka, ale to nie 

do końca prawda, bo obejmowała ona raptem ok. dziesięć procent 

mieszkańców i bazowała na niewolnictwie. Beneficjentami owej 

demokracji było zatem owe 10 procent, pozostałe 90% to byli 

niewolnicy. 



W starej tradycji słowiańskiej istniała tzw. demokracja wiecowa, która 

była najbardziej zaawansowanym ustrojem ówczesnego świata, 

opartym na równości wszystkich obywateli, którzy mogli przyjść na 

wiec, zabierać głos i głosować. Panowało równouprawnienie kobiet i 

mężczyzn. 

Dzisiejsza demokracja przybiera najczęściej formę tzw. demokracji 

rytualnej, w której panują swoiste rytuały medialne, wykonywane bardzo 

poważnie przez funkcjonariuszy partyjnych i państwowych, a 

reżyserowane często przez firmy medialno-wizerunkowo-reklamowe. W 

tym kontekście czasem niektórzy nazywają dzisiejszą demokrację – 

mediokracją, w której bardziej liczy się jak się „wypadnie”, jak się 

wygląda, czy będzie się podobać wyborcom, a treści, programy i dobro 

ogólne schodzą na dalszy plan. 

W Polsce XXI mamy mieszankę demokracji rytualnej z demokracją 

partyjną, tj. partiokracją, w której – jak kiedyś w Grecji – kilka procent 

obywateli korzysta po wygranych wyborach ich partii, a reszta w 

pewnym sensie na nich pracuje.  

Ważne są słowa profesora Witolda Kieżuna z roku 2017, które udało się 

nagrać:  

„Jestem zdania, że tak zwana partiokracja, czyli interes, priorytetowy 

interes partyjny jest koncepcją niezgodną z ideą demokracji. 

Demokracja to nie jest interes jednej czy drugiej partii, to jest interes 

całego społeczeństwa. I podział społeczeństwa na zwalczające się ze 

sobą partie jest, moim zdaniem, bardzo niebezpieczny dla rozwoju 

państwa, dla rozwoju naszego społeczeństwa. Trzeba pamiętać, że my 

stanowimy pewną jedność, jedność kultury, kultury polskiej w naszym 

przypadku, i powinniśmy tę jedność zachować, oczywiście dyskutując 

rozmaite praktyczne rozwiązania. Ale zawsze w sposób 

demokratyczny, a nie w formie ostrego zwalczania się, czasami wręcz 

okrutnego zwalczania się poszczególnych grup społeczeństwa 

związanych z partiami.” (materiały własne) 

Podstawą tej demokracji są wybory. Przy czym, ważne jest i to, jakie 

wymagania stawia się kandydatom, i to, jak przebiega i jak jest 

zorganizowana, w tym finansowana, kampania wyborcza, i to, jak i kto 



liczy głosy. Ale demokracja nie może się kończyć na oddaniu głosów 

podczas wyborów. 

Jedyna władza w demokracji to suweren, lud, naród. I nie może być 

jedynym instrumentem ludu w demokracji – oddawanie kartki raz na 4-5 

lat. Suweren ma mieć wpływ i kontrolę przez cały czas. W tym celu 

potrzebne są proste i zrozumiałe mechanizmy przywołania wybieranych 

przedstawicieli do porządku i – w razie czego – odwołania ich z funkcji. 

Takim narzędziem jest kontrakt wyborczy, polegający na zawarciu 

przez kandydata kontraktu z wyborcami, w którym deklaruje on w 

prawnie wiążący sposób, na piśmie, o co będzie się starał, co będzie 

chciał realizować i jak będzie się opowiadał w ważnych kwestiach. 

Jeżeli po wybraniu na funkcję (prezydenta, posła, senatora, radnego, 

wójta, burmistrza itd.) osoba wybrana sprzeniewierzy się temu 

kontraktowi, czyli deklarowanemu programowi wyborczemu, i złamie 

obietnice wyborcze, będzie mogła zostać odwołana przez wyborców 

albo w drodze referendum, albo na drodze sądowej.  

Transformacja ustrojowa 

Po 1989 roku nastąpiła rzecz bezprecedensowa w historii świata – po 

raz pierwszy miało nastąpić przeobrażenie gospodarki „socjalistycznej”, 

czyli centralnie sterowanej, w gospodarkę kapitalistyczną, rynkową. Nikt 

wcześniej tego nie robił, więc nie było gotowych recept i scenariuszy. 

Dlatego daliśmy się zwieść „przyjaciołom” z Zachodu, którzy pospieszyli 

ze swoim planem – planem terapii szokowej i zdominowania 

(zinfiltrowania) naszych, pokomunistycznych gospodarek przez kapitał 

zachodnich korporacji i banków. Jednym słowem, wpadliśmy jak 

przysłowiowa śliwka w kompot. 

Jeżeli przyjąć perspektywę Naomi Klein (autorki książki „Doktryna 

szoku”), to nasza transformacja była „skokiem na kasę”, zamachem 

zachodniego kapitału i globalnych korporacji na nasz majątek. Klein 

opisuje schemat wszystkich operacji spod znaku szoku – w Ameryce 

Łacińskiej, Azji, Afryce i w krajach postkomunistycznych. Cięcia 

socjalne, stabilizacja waluty, cięcie kosztów (zwolnienia pracowników), 

otwarcie się na świat i inwestycje zagraniczne. Właśnie to stało się u 

nas. Otwierając się, nie mieliśmy szans w starciu z potężnymi 

korporacjami i bankami zachodnimi. Rozpoczęła się ekspansja kapitału 



zachodniego na państwa Europy Środkowej, wyprzedawanie dobrych 

przedsiębiorstw za marne grosze, za ułamek ich wartości.  

„Prawdziwe oblicze klęski narodowej, popularnie nazywanej 

transformacją, ukazuje się w pełniejszym świetle w kolejnych dobrych 

opracowaniach. Z za zasłony skompromitowanej już ideologii 

neoliberalnej i propagandy politycznej wyłania się konkretna, szara i 

czarna rzeczywistość. To nie tylko zniszczenie ponad połowy polskiego 

majątku produkcyjnego, ale jakiś podstęp czy zdrada gospodarcza, a 

przy tym nowy podział społeczno-polityczny i rozwarstwienie; na 

nielicznych bogaczy i masy zubożałych obywateli. Trzeba tę 

rzeczywistość lepiej poznać, zrozumieć i przybliżyć młodszym…” 

(Włodzimierz Bojarski, Gospodarczy rozbiór Polski. Łupieska 

transformacja lat 1989-2014, 12.03.2016) 

Transformacja to przeformowanie, przeobrażenie, przekształcenie. W 

transformacji ustrojowej chodzi o przeobrażenie systemu politycznego, 

a szczególnie gospodarki – w naszym przypadku z socjalizmu na 

kapitalizm. Przekształcać można różnie, rozmaitymi metodami. W roku 

1990 były programy i pomysły na transformację (np. program reform 

gospodarczych prof. Z. Sadowskiego) inne niż niesławny plan Sachsa-

Balcerowicza, czyli drenująca nas terapia szokowa i zaprzedanie 

zachodniemu kapitałowi. Nie słuchano krajowych ekspertów, 

ekonomistów i polityków. 

Transformacja ustrojowa z „realnego socjalizmu” na „demokrację 

rynkową” wymaga przeobrażenia wielu instytucji państwowych oraz 

powołania nowych, które w komunizmie nie istniały, zmiany prawa 

(gospodarczego, podatkowego, stowarzyszeniowego, medialnego, 

finansowego, giełdowego, eksportowego itd.), rozbicia monopoli 

państwowych, przeorientowania i przeszkolenia kadr państwowych, 

uruchomienia nowych strumieni pieniądza, umożliwienia zaciągania 

kredytów, likwidacji przerostów zatrudnienia oraz wielu innych działań. 

Lecz czy musi oznaczać masową prywatyzację, i to za marne grosze?  

Taka transformacja to gigantyczne przedsięwzięcie, to jak kapitalny 

remont i przemeblowanie domu. Tyle, że to powinno być nasze, własne 

przemeblowanie naszego domu, a nie urządzanie go obcymi rękami 

bez pytania nas o zgodę. Dlaczego tak się stało, przeanalizują historycy 



– czy to była naiwność i głupota zarządców państwa polskiego, czy to 

był przemyślany plan, by nas ograbić, czy zapatrzeni na Zachód 

prominenci okresu transformacji dali się kupić zachodnim 

manipulatorom… Są pewne poszlaki… 

Ambasadorzy drapieżnego kapitalizmu i neokolonializmu do dziś 

próbują nam wmówić, że to była „jedynie słuszna” droga, ale my znamy 

takie gadki. To było wykorzystanie okazji do złupienia Polski i innych 

krajów postkomunistycznych. 

Otworzono Polskę na światowy kapitał i globalne koncerny. Udzielono 

Polsce wielomiliardowego kredytu dolarowego (nakładając nam na 

szyję pętlę zadłużenia), by opłacać „demokratyczną” biurokrację i 

zagranicznych doradców (np. George Soros, Jeffrey Sachs, Jacques 

Rostowski, Stanisław Gomułka i inni). Nie był to kredyt na modernizację 

krajowego przemysłu ani rolnictwa. 

Większość banków została sprzedana na zachód, w kraju zainstalowały 

się obce banki, które przejęły od państwa emisję pieniądza poprzez 

masowe udzielanie kredytów (pieniądz dłużny ex nihilo). Obsługa 

finansowa gospodarki przeszła w ręce zagranicznych banków; 

powiększając uzależnienie i zadłużenie firm oraz gospodarstw 

domowych. 

Efekt transformacji ilustruje porównanie produkcji niektórych wyrobów 

(dane GUS za Zabiełło N.: Polska po dwudziestu latach transformacji; w: 

Jaworek R.: Długotrwałe skutki zbrodniczej transformacji; Warszawa 2011): 

Produkcja w roku: jedn. miary  1989 2009 

Obrabiarki do metalu tys. szt.    49      2,6 

Silniki spalinowe  tys. szt.    32      1,1 

Maszyny budowlane tys. T  132    16 

Lokomotywy elektryczne  tys. szt.    59      3,7 

Kable elektryczne  tys. t  255    38 

Obuwie mln szt.  161    36 

Ryby morskie  tys. t  531    45 

Masło  tys. t  290  182 

Samochody osobowe tys. szt. 285 819 

 



W tzw. „polskiej gospodarce” udział kapitału zagranicznego w 2010 r. 

wynosił: 

 w bankach  – 75 %, 

 w handlu i naprawach  – 52 %, 

 w informacji i komunikacji  – 49 %, 

 w przemyśle przetwórczym  – 48 %, 

 w gastronomii i hotelach  – 22 %, 

 w budownictwie  – 16 %. 

 

Nie ma dziś ani jednego, znanego w świecie gotowego produktu 

polskiego. 

Rodzinne gospodarstwa rolne znalazły się pod konkurencyjną presją 

wielkich przemysłowych farm. Grozi nam utrata samowystarczalności 

żywnościowej. 

Mocno została ograniczona dostępność publicznej służby zdrowia. 

Brak perspektyw w kraju dla młodych wyrzucił miliony Polaków za 

granicę. 

W 1984 r. do ubóstwa przyznawało się 3,5% społeczeństwa, w 2002 r.– 

34,5%.  

Mnóstwo rodzin nie stać na spłacanie kredytów - komornicy zajęli za 

długi wiele dziesiątków tysięcy nieruchomości. 

W Polsce utrwala się największe w Europie rozwarstwienie majątkowe i 

dysproporcja zarobków biednych do bogatych. 

Nie wzrosły zaangażowanie obywatelskie i odpowiedzialność 

społeczna. 

Nastąpiło wyraźne obniżenie poziomu nauczania na wielu uczelniach 

oraz powszechne obniżenie poziomu nauczania w szkołach średnich. 

Z Polski rokrocznie wycieka na Zachód od 200 do 300 miliardów 

złotych. 

Obiecywano raj, bogacenie się, wolność, minimum państwa, 

prywatyzację, która da coś każdemu, swobodę prowadzenia 

działalności gospodarczej, pluralizm, wolność słowa. Co z tego zostało, 



każdy może ocenić sam: bogactwo dla nielicznych wybranych, 

krępujące prawo, rozrost biurokracji państwowej, złodziejska 

prywatyzacja najczęściej w ręce obcego kapitału, bezrobocie, 

poprawność polityczna, szykany, zadłużenie i ataki instytucji Unii 

Europejskiej, nieefektywna i niewydolna struktura organizacyjna 

organów państwa, okrojenie armii (z 300 tys. do 90 tys.), likwidacja 

licznych instytutów i placówek naukowo-badawczych i rozwojowych, 

zamknięcie dobrze funkcjonujących i wyposażonych szkół 

zawodowych, rzemieślniczych, rolniczych i techników, likwidacja setek 

firm, skrócenie długości linii kolejowych o jedną czwartą,  

Temu wszystkiemu towarzyszyła kłamliwa propaganda wmawiająca 

nam, że tak trzeba i że to dla naszego dobra. 

„Miniony okres transformacji wymaga głębszej analizy i refleksji; nie 

może być zapomniana tak wielka zdrada, rabunek i klęska narodowa. 

Wprawdzie dziś ich skutki są nieco mniej widoczne, gdyż zacierają  je 

pozytywy i rezultaty wieloletniej, wytężonej pracy całego 

społeczeństwa, ale wielkie zło zostało. W wyniku transformacji 

zwiększyła się niesprawiedliwość zarówno w skali międzynarodowej, 

jak i krajowej; bogaci jeszcze bardziej się wzbogacili, a ubożsi stali się 

relatywnie jeszcze biedniejsi. Nastąpiły nowe głębokie podziały 

polityczne i społeczne; najbardziej drastyczne między łupieżcami a 

okradzionymi i pokrzywdzonymi. W tym stanie trudno oczekiwać w kraju 

pokoju społecznego i odbudowy szerszej, wzajemnej solidarności i 

obywatelskiej współpracy.” (Włodzimierz Bojarski, tamże)  

Skala zniszczeń materialnych dokonanych po roku 1989 jest 

porównywalna ze skutkami okrutnej, długotrwałej wojny. Do tego 

dochodzą straszne spustoszenia w sferze duchowej, kulturowej, 

demograficznej i tożsamości. Trudno w historii Polski znaleźć podobny 

okres tak wielkich zniszczeń. 

Wszystko to jest wynikiem zaplanowanej współpracy wrogich nam 

agentur i światowego kapitału z miejscowymi kolaborantami i 

złodziejami rodem z dawnej PZPR i struktur agenturalnych przy 

dominacji obcych, wrogich mediów, zamieszaniu, dezinformacji oraz 

wykorzystaniu tęsknoty społeczeństwa do normalności po komunizmie. 

Normalności wciąż jednak nie ma.  



Quo vadis, Polsko? 

Polska pilnie wymaga przebudowy swojego ustroju . Potrzeba nam nie 

gęgaczy, narzekaczy, speców od rozdrapywania ran, tworzenia 

podziałów i robienia sensacji – potrzeba architektów nowego ustroju: 

odważnych, kreatywnych, o dużej wyobraźni, wielkim patriotyzmie, 

wytrwałych budowniczych suwerennej Polski. 

Każdy architekt i budowlaniec wie, że dobry projekt opiera się o 

podstawowy ład budowlany, który zaczyna się od solidnego 

fundamentu. Tenże ład budowlany, w sposób symboliczny, widzę 

następująco: 

 Fundament (podstawa)  to Konstytucja 

 Elementy konstrukcyjne  to Ustawy kardynalne 

 Ściany (wypełnienie)  to Ustawy pozostałe 

 Oliwienie (płynność)  to System finansowy 

 Przejścia (komunikacja)  to Media i szkoła 

 Więźba dachowa (osłona)  to Silna gospodarka 

Wszystkie elementy gmachu ustrojowego są ważne, muszą być spójne 

i dobrze zaprojektowane. Zacząć trzeba od Konstytucji. Przy 

projektowaniu ustroju wciąż trzeba mieć przed oczami sens tej wielkiej 

pracy – po co budujemy nowe państwo, które będzie suwerenne, 

nasze, obywatelskie i przyjazne. Jakie chcemy osiągnąć cele? 

Nie wiem, czy moja propozycja jest pełna i wyczerpująca, jednak myślę, 

że chodzi o następujące cele tej wielkiej budowy: 

1. Społeczeństwo oddolnie zorganizowane, obywatelskie, oparte  

na zasadach pomocniczości i solidarności 

2. Suwerenność gospodarcza i polityczna Polski 

3. Wyzwolenie drzemiącego w Polakach potencjału pracowitości, 

przedsiębiorczości, kreatywności  

4. Silna gospodarka 

5. Przebudowa świadomości: 

a. wolna, kreatywna, autorska, praktyczna szkoła 

b. media mówiące prawdę, wolne i będące w polskich rękach 

6. Zbudowanie demokracji ekonomicznej i partycypacji pracowniczej 

7. Zbudowanie silnego, sprawnego, przyjaznego państwa 



8. Ochrona bogactw Polski 

Przepraszam za, być może niestosowne, porównanie – ale sądzę, że to 

nie przypadek, że wyszło osiem celów. Ta liczba osiem jest jakaś 

magiczna i zawsze przywodzi mi na myśl osiem błogosławieństw, 

wygłoszonych przez Jezusa podczas Kazania na Górze (tu wg Biblii 

Tysiąclecia, Ewangelii Mateusza 5,3-12): 

1. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo 

niebieskie. 

2. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. 

3. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. 

4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni 

będą nasyceni. 

5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 

6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. 

7. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą 

nazwani synami Bożymi. 

8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, 

albowiem do nich należy Królestwo niebieskie. 

Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i 

gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się 

i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem 

prześladowali proroków, którzy byli przed wami. 

To jest wielkie wsparcie duchowe, bo wszyscy odważni i narażający się 

architekci ustroju przyszłej, suwerennej Polski będą nagrodzeni, 

pocieszeni, nasyceni sprawiedliwością, miłosierdziem, poczuciem 

spełnienia misji i uznaniem. Ważne, by pozostali ludźmi czystego serca, 

silnymi moralnie i duchowo, odpornymi na ataki, czyniącymi pokój i 

dbającymi o dobro wspólne.  



  



Rozdział VI 

Konstytucja 

Gdy mówię „napiszmy nową Konstytucję RP”, wielu ludzi patrzy na 

mnie jak na Marsjanina lub puka się w czoło. „Ależ do tego trzeba 

sztabu specjalistów, prawników!” – krzyczą. Albo „na co ty się 

porywasz?!”  

A ja im spokojnie odpowiadam, że właściwie to już napisałem projekt 

nowej Konstytucji Polski, że nie zgadzam się, że Konstytucję mają 

pisać prawnicy, bo to nie tylko prawników Polska. Większość odchodzi 

nieprzekonana. Ale od czasu do czasu znajduje się kolejny „głupi, co to 

nie wie, że się nie da, że nie wolno” i przyłącza się do tych prac.  

Tak też było z załączonym w aneksie do niniejszej książki projektem 

Konstytucji RP, który napisałem we współpracy z Jerzym Nowakowskim 

z Ostrołęki. Jurkowi należą się tu wielkie podziękowania za całe dnie 

ciężkich dyskusji i mozolnego formułowania zapisów. 

Uważam, że Konstytucja Rzeczypospolitej to fundament, który powinien 

być wypracowany przez całe społeczeństwo, a przynajmniej tę aktywną 

jego część. Konstytucja z pewnością powinna zostać napisana całkiem 

od nowa. Jakakolwiek łatanina dowolnej konstytucji ustanowionej niby-

demokratycznie, bagnetami czy też demokratycznie od dziś (marzec 

roku 2019) wstecz nie ma dla mnie sensu. 

Obowiązująca Konstytucja z 1997 roku utrudnia wprowadzenie w 

Polsce zmian prowadzących do tego, aby nasze państwo było uczciwe i 

odpowiedzialne, sprawne i tańsze oraz zdolne do samo-naprawy. Brak 

instytucji egzekwujących wysokie standardy życia publicznego, wadliwy 

mechanizm tworzenia prawa, rozbudowane i rozmnożone instytucje 

administracyjne, nieskuteczna władza wykonawcza, przewaga 

korporacyjnych przywilejów i interesów powodują jednoznacznie, że nie 

możemy pozwolić sobie na odłożenie prac i debaty nad nową ustawą 

zasadniczą, na kontynuowanie tego dryfowania, chocholego tańca 

niemocy. 



Zatem zaczynamy całkiem od nowa, to znaczy tworzymy od zera, od 

podstaw zupełnie nowy projekt konstytucji. Na pewno przydadzą się 

nam przy tym rozważania wcześniejszych rozdziałów.  

Zanim zaczęliśmy pisać tekst Konstytucji, spróbowaliśmy zarysować 

sobie pewną filozofię, główne zarysy ustrojowe oraz uchwycić ducha w 

preambule. 

A zatem, wybieramy ustrój republikański, rzecz wspólną, dobro 

wspólne, Rzeczpospolitą. Ma to być ustrój – w kontekście klasyfikacji 

Greków: demokracja, arystokracja, monarchia – mieszany, w którym:  

 zasadniczych wyborów dokonuje ogół obywateli (elementy 

demokracji),  

 przedstawicielami społeczeństwa są „arystokraci ducha, moralności 

i umysłu” czyli ludzie spełniający wysokie wymagania etyczne, 

praktyczne (dorobek), intelektualne, wsparte mechanizmem silnie 

motywującym do zachowania wierności obietnicom wyborczym 

(elementy arystokracji),  

 zaś na czele państwa i rządu stoi wybierany w drodze starannej 

selekcji prezydent, który jest niezależny od „sejmokracji” (element 

monarchii). 

To taki wstępny szablon, który musi być uzupełniony wieloma innymi 

warunkami. 

Jakimi? Otóż cała treść Konstytucji powinna spełniać następujące 

kryteria: 

1. Ma być wspólnotowa, budująca wspólnotę Polaków,  

2. Ma chronić polski interes narodowy i Polskę,  

3. Ma dawać realne instrumenty władzy Suwerenowi: Narodowi 

Polskiemu,  

4. Ma być spójna i dobrze, sprawnie organizować państwo polskie, 

5. Ma zapobiegać wewnętrznym konfliktom władz, organów itd., 

6. Ma być prosta, przejrzysta, zrozumiała, napisana przystępnym 

językiem, 

7. Ma być logiczna, precyzyjna, nie zostawiać „furtek 

interpretacyjnych”, 

8. Ma być zaopatrzona w definicje pojęć. 



Treść każdego paragrafu trzeba sprawdzić, czy spełnia powyższe 

osiem kryteriów. 

Układ konstytucji proponuję następujący: 

 Preambuła  

 Definicje pojęć w Konstytucji i aktach podległych 

 Zasady współżycia społecznego i funkcjonowania państwa 

 Prawa i obowiązki Suwerena i obywatela 

 Obowiązki państwa wobec Suwerena i obywateli 

 Powoływanie przedstawicieli Suwerena (system wyborczy) 

 Struktura państwa 

 Opis struktur (organów) państwa z uprawnieniami i obowiązkami 

 Sytuacje nadzwyczajne, kryzysowe oraz zagrożenia Suwerena i 

państwa 

 Zapisy końcowe 

Oczywiście zarówno ten proponowany porządek rozdziałów jak i 

poszczególne treści są jak najbardziej do dyskusji, bowiem nie chodzi 

oto, by realizować jakikolwiek dogmat czy ideologię. 

Stąd też uważam, że proces powstawania Konstytucji Rzeczypospolitej 

powinien być potraktowany poważnie, możliwie uspołeczniony, 

poddany pod szeroką, ogólnonarodową dyskusję. Oto moja 

przykładowa propozycja kalendarza prac nad Konstytucją: 

 Opracowanie i ogłoszenie kalendarza prac – 1 miesiąc od startu 

procesu, 

 Rozpisanie konkursu na projekt konstytucji – na okres 6 miesięcy, 

 Cykl ok. 50 otwartych konferencji w Polsce nt. konstytucji – ok. 6 

miesięcy, 

 Wybór 3-4 rozwiązań w drodze głosowań obywatelskich – ok. 2 

miesiące, 

 Dopracowanie tekstów 3-4 przodujących projektów – ok. 3 

miesiące, 

 Dyskusja porównawcza nad trzema projektami – ok. 2 miesiące, 

 Analiza spójności i symulacje funkcjonowania – ok. 2 miesiące, 

 Przygotowanie narodowego referendum konstytucyjnego – ok. 2 

miesięcy 



Łącznie są to dwa lata – czas, który warto poświęcić, aby opracować 

konstytucję państwa polskiego na miarę trzeciego tysiąclecia po 

Chrystusie. To ma być konstytucja przemyślana, dopracowana, 

patrząca daleko w przyszłość i przede wszystkim nasza, polska. 

Jej uchwalenie to będzie ważny, centralny zaczyn wielkiego dzieła 

odrodzenia Polski po 80 latach niesuwerenności i mieszania się obcych 

w nasze sprawy. Umożliwi naprawę państwa i poprawę jakości polskiej 

polityki, tak dramatycznie upadłej na poziom warcholstwa i bylejakości. 

Cały projekt Konstytucji RP znajduje się w załączniku do niniejszej 

książki. Będę wielce rad z każdej uwagi i krytyki lub podpowiedzi, które 

proszę przesyłać na mój adres mailowy widoczny na końcu książki. 

W kolejnych rozdziałach przedstawiam owe, wymienione wcześniej, 

siedemnaście obszarów kardynalnych, które oczywiście powinny zostać 

w jakiś sposób uwzględnione w architekturze ustrojowej i w Konstytucji.  

Zanim jednak do tego przejdziemy, chcę omówić tu pierwszą część 

projektu Konstytucji Rzeczypospolitej, czyli preambułę, która nie ma 

mocy prawnej, ale jest swego rodzaju inwokacją, podkreślającą nasz 

rodowód, nasze wartości i tworzącą ducha całego projektu. 

Oto tekst preambuły: 

My, Naród Polski, wszyscy obywatele Najjaśniejszej Rzeczypospolitej,  

niezależnie od światopoglądu, wyznania i pochodzenia,  

w nawiązaniu do polskiej historii, dorobku pokoleń,  

ich męstwa i ofiar oraz polskiego dziedzictwa kulturowego,  

w trosce o byt i pomyślność, niepodległość i bezpieczeństwo Polski, 

o ład społeczny, dobro wspólne, język i kulturę, 

uznając, że podstawą bytu ludzkiego jest ludzka godność, 

opoką naszej cywilizacji są wartości chrześcijańskie, 

a wolność jednostki może się realizować tylko we współdziałaniu z 

innymi, 

uznając państwo za organizm służebny 

wobec Narodu Polskiego na zasadzie pomocniczości, 

w celu zapewnienia rozwoju wszystkich Jego sił duchowych i 

materialnych, 

a wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej 



poszanowania ich pracy, należnych im praw i opieki państwa, 

aby chronić warunki życia pokoleń, które przyjdą po nas, 

w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub własnym sumieniem, 

złączeni więzami wspólnoty z Rodakami rozsianymi po świecie - 

Konstytucję tę, jako fundament naszego porządku prawnego, 

ustanawiamy 

Przede wszystkim warto dostrzec wartości, które są tu wskazane:  

naród, rzecz wspólna, męstwo, dorobek pokoleń, dziedzictwo 

kulturowe, ofiara, troska, pomyślność, niepodległość, bezpieczeństwo, 

ład, dobro wspólne, język, godność, wartości chrześcijańskie, wolność, 

współdziałanie, służba, życie, pomocniczość, rozwój, siła, 

poszanowanie, praca, prawa, opieka, ochrona, odpowiedzialność, 

wspólnota, porządek, państwo.  

To jest dobry i mocny zestaw wartości. Chciałbym żyć w państwie, które 

realizuje te wszystkie wartości. Świadomie nie wymieniłem wartości 

najwyższej, Boga, bo jest to – jak pokazały rozmaite dyskusje – 

zarzewie sporów ideologiczno-religijnych, których chciałbym uniknąć.  

Tak, Polska należy do cywilizacji łacińskiej, jesteśmy krajem katolickim, 

ale wiara religijna jest czymś intymnym i prywatnym, a tym wszystkim, 

którzy nie wierzą w Boga lub są innego wyznania, będąc równocześnie 

obywatelami i patriotami polskimi, dobrymi ludźmi, nie można odmówić 

praw i współudziału w Rzeczypospolitej. Myślę, że takie podejście jest 

głęboko chrześcijańskie i mieści się w naszej narodowej tradycji.  

A zatem, zapraszam na wędrówkę po siedemnastu obszarach 

kardynalnych. 

  



  



Rozdział VII 

System polityczny 

 

System polityczny musi być tak skonstruowany, aby  

 Po pierwsze – dać narzędzia sprawowania władzy Suwerenowi 

 Po drugie – być stabilnym i wspomagać rozwój Polski 

Przypomnijmy – i róbmy to aż do znudzenia -, że jako Suweren 

jesteśmy, my Polacy, jedyną prawowitą władzą, władzą w Polsce 

najwyższą. Do sprawowania tej władzy potrzebujemy narzędzi, których 

nas pozbawiono, robiąc farsę z polityki, demokracji i wyborów. Jakie to 

narzędzia? Oto ich przykłady: 

1. Kontrakt wyborczy 

2. Referendum bez progu frekwencyjnego 

3. Impeachment obywatelski 

4. Wybory z odpowiednią ordynacją 

5. Senat jako reprezentacja polskich przedsiębiorców 

6. Dziesięcio-podział uprawnień – wybieralne organy medialne, 

polityki monetarnej, sądownicze, edukacyjne, wyborcze, 

legislacyjne (Sejm), legislacyjno-opiniodawcze (Senat), 

wykonawcze (prezydent), samorządowe, kontrolne (Rzecznicy) 

7. Obywatelska inicjatywa ustawodawcza 

8. Wolność słowa i krytykowania funkcjonariuszy państwa 

9. Jawność procesu legislacyjnego 

10. Obowiązek wyborczy zamienny na opłatę równą 50% płacy 

minimalnej 

11. Wybieranie kandydata jako osoby – bez list partyjnych 

12. Małe (na poziomie dzisiejszych 1-3 powiatów) okręgi wyborcze i 

obowiązek związku kandydata z danym okręgiem 

13. Jedna kadencja z rzędu (bez ograniczenia liczby w ogóle) 

14. Równe finansowanie kampanii kandydatów 

15. Pieniądze dla wybranego przedstawiciela, nie dla partii 

Proponowany przeze mnie ustrój to ustrój parlamentarno-prezydencko-

referendalny, w którym rząd jest powoływany przez wybranego 



prezydenta i nie podlega huśtawkom i kłótniom parlamentarnym, zatem 

„rozbicie sceny politycznej” w Sejmie czy Senacie nie będzie się 

odbijało na stabilności rządów.  

Oczywiście rząd podlega kontroli – zarówno parlamentarnej, 

Rzeczników (ombudsman’ów) i Najwyższej Izby Kontroli. Prezydent stoi 

na czele rządu, więc nie ma problemu konfliktu uprawnień między 

premierem a prezydentem. Równocześnie ministrowie to najlepsi 

fachowcy, jakich prezydent pozyskał, niezależni od partyjnych struktur i 

układów parlamentarnych, ale obowiązkowo przechodzący kontrole 

społeczną poprzez publiczne wysłuchania i wysokie wymagania 

konstytucyjne co do ich postawy moralnej i kompetencji. 

Parlament ma być mądry mądrością każdego posła (przedstawiciela 

swojego okręgu wyborczego) i senatora. A senator powinien być 

przedstawicielem przedsiębiorców polskich i samorządowców (np. po 

połowie). Poseł i senator mają służyć całej Polsce i swoim wyborcom, a 

od wodzów partyjnych mają być niezależni.  

Podział terytorialny 

Po pierwsze, proponuję dwustopniowy podział administracyjny kraju – 

na województwa i gminy, bez powiatów: 50 województw średnio po 50 

gmin (aktualna liczba gmin wynosi 2489). Przy takim dwustopniowym 

podziale można zrealizować prostą filozofię zarządzania sprawami 

obywateli i kraju: 

- szczebel gminny (samorządowy) to wszystkie bieżące sprawy 

obywateli: ich sprawy mieszkaniowe, podatkowe, związane z 

działalnością gospodarczą, komunikacyjne, szkolnictwo podstawowe i 

przedszkola, ośrodki zdrowia, rekreacja i sport, obrót 

nieruchomościami, wodociągi i kanalizacja, wywóz śmieci  itd. 

- szczebel wojewódzki (samorządowo-państwowy) to wszelkie sprawy 

specjalistyczne i wykraczające ponad siły gmin, takie jak: ochrona 

środowiska, gospodarka leśna i wodna, łowiectwo, szkolnictwo średnie, 

specjalistyczne i wyższe, szpitalnictwo, drogi ponadlokalne, muzea, 

energetyka lokalna, ruch lotniczy, służby ratownicze itd. 

- szczebel krajowy, centralny (państwowy): bezpieczeństwo granic, 

obronność, stosunki międzynarodowe, legislacja, sport na poziomie 



reprezentacji kraju i pierwszoligowym, centralne inwestycje 

strategiczne, budżet państwa, sieci przesyłowe (elektryczne, ropociągi, 

gazociągi, światłowodowe), autostrady, bank centralny, nadzór 

weterynaryjny, służby kontrolne handlu, celne itp. itd. 

Powiaty są dziś tworami sztucznymi, na siłę, kosztują bardzo dużo, a 

nie ma z nich pożytku. Dlatego trzeba zmniejszyć województwa i 

zwiększyć ich liczbę do 50 (49 tych, które już kiedyś były, plus 

Warszawa jako pięćdziesiąte), aby rozmaite instytucje i urzędy były 

bliżej obywateli. Poza tym ludzie potrzebują poczucia przynależności do 

społeczności lokalnej – a jakie jest poczucie wspólnej przynależności 

mieszkańców np. Katowic i Częstochowy albo Radomia i Grodziska 

Mazowieckiego? Z tego, co wiem – raczej żadne.  

Okres istnienia 49 województw (lata 1975-1997) pokazał, że był to 

okres rozkwitu wielu ośrodków lokalnych, które wcześniej były 

marginalizowane jako miasta powiatowe. Oczywiście daje to także 

odpór planom metropolizacji kraju przez neoliberalne elity, odpór o tyle 

ważny, że przecież w metropoliach ludzie są bardziej zatomizowani, 

anonimowi, uzależnieni od infrastruktury miejskiej i zaopatrzenia, a 

przez to łatwiej sterowalni. 

Wymieniając powyżej trzy proponowane szczeble administracyjne, 

określiłem województwo jako szczebel samorządowo-państwowy. O co 

tu chodzi? 

Gmina jest blisko obywateli i powinna być samorządna, oczywiście w 

granicach prawa i pod kontrolą Suwerena, czy wszystko dzieje się w 

niej dobrze. Tu wszystkie naczelne organy zarządzające gminą (nie 

władze, bo władza to jest ogół mieszkańców gminy, czyli lokalny 

Suweren), takie jak Rada Gminy, Wójt, Burmistrz, reprezentacja 

przedsiębiorców lokalnych, itd. – są wybierane przez obywateli. 

Natomiast województwo jest gdzieś w środku między gminami a 

państwem jako całością i musi reprezentować zarówno interesy lokalne, 

jak i interes całego państwa. Dziś jest to realizowane w formie 

koegzystencji sejmiku województwa z jego marszałkiem na czele z 

jednej strony i wojewody z nadania rządowego z drugiej strony. Do 

dyskusji jest,  



 czy ten mechanizm miałby być utrzymany,  

 czy sejmik miałby uprawnienia związane z reprezentowaniem 

obywateli, mieszkańców województwa, w tym uchwalanie budżetu 

województwa (byłby, zatem, organem uchwałodawczym), a 

wojewoda byłby rodzajem zarządzającego województwem, przy 

czym wybór osoby na wojewodę następowałby za obopólną zgodą 

sejmiku i rządu, 

 czy sejmik wybierałby marszałka i zarząd województwa, a 

wojewoda byłby rządowym organem kontrolnym, organem nadzoru 

nad legalnością działań samorządu oraz przedstawicielem rządu w 

ustawowo określonych sytuacjach, np. w sytuacjach kryzysowych, 

klęski żywiołowej itp. 

 

Wprowadzenie dwóch szczebli administracyjnych (gmina, 

województwo) realizuje wiele słusznych postulatów: odchudzania 

państwa, przybliżania państwa i jego organów do obywateli, 

decentralizacji, promocji mniejszych ośrodków lokalnych. Służy też 

realizacji zasady pomocniczości. 

Wybrani przez nas funkcjonariusze samorządowi i mianowani przez 

nich urzędnicy mają, jako podstawowe zadanie, dobrze gospodarzyć 

naszym dobrem wspólnym. Tu musi być klarowny podział zadań i 

uprawnień pomiędzy agendy samorządowe i rządowe, a w przypadkach 

kryzysowych potrzebne jest jedno silne przywództwo i szybkie 

działanie.  

Zarówno gminy jak i województwa mają być kontrolowane przez 

Suwerena i zarządzane w interesie obywateli. Tak jak na szczeblu 

ogólnokrajowym, lokalny Suweren musi mieć narzędzia do 

sprawowania swojej władzy, takie jak lokalne referendum, kontrakt 

wyborczy, jawność procesów decyzyjnych i podejmowania uchwał, 

jedna kadencja w organie wybieralnym z rzędu, impeachment 

obywatelski itd. 

Państwo to ma być wspólnota wspólnot, a gmina i województwo to ma 

być mała ojczyzna dla każdego z nas. Każdy obywatel powinien znać 

swoich przedstawicieli w organach samorządowych, a przed wyborami 



– znać bezpośrednio lub pośrednio kandydatów z terenu swojej gminy i 

województwa.  

Dziesięcio-podział uprawnień 

Proponowany tu przeze mnie system ma zastąpić dotychczasowy 

„trójpodział władzy”. W tym systemie ma panować 100-procentowa 

rozdzielność personalna wszystkich organów państwa, nie może być, 

zatem, sytuacji, kiedy minister jest równocześnie posłem, czy radny 

wojewódzki burmistrzem miasta itd. Mało tego, koniecznie trzeba 

wprowadzić obostrzenia takie jak np. zakaz wchodzenia do danego 

organu (z wyborów, a także z mianowania urzędniczego) osoby 

spokrewnionej lub połączonej wspólnymi interesami z członkiem tegoż 

lub nadzorującego organu wybieralnego. 

Jedyna władza, czyli Suweren, ma wybierać organy naczelne, 

odpowiedzialne za poszczególne obszary państwa. To stanowi ów 

dziesięcio-podział uprawnień – konkretnie nazwanych uprawnień 

delegowanych czasowo danemu organowi. Oto te organa: 

1. Sejm, pierwsza izba Parlamentu, jako organ legislacyjny 

przedstawicieli terytorialnych, czyli reprezentujących swój okręg 

wyborczy 

2. Senat, druga izba Parlamentu, jako organ legislacyjno-

opiniodawczy przedstawicieli: samorządu gospodarczego i 

organizacji przedsiębiorców polskich (połowa Senatu) oraz 

samorządów gminnych i wojewódzkich (druga połowa) – mający 

prawo wnosić poprawki do projektów ustaw, reprezentujący rzeszę 

polskich przedsiębiorców i polskich gmin 

3. Prezydent, jako organ wykonawczy stojący na czele rządu, 

wybierany przez Suwerena i reprezentujący całą Polskę, głowa 

państwa 

4. Narodowa Rada Edukacji, jako organ pilnujący jakości i wolności 

edukacji na wszystkich poziomach: podstawowym, średnim i 

wyższym, do której kandydaci wybierani są w okręgach 

wyborczych równych województwom 

5. Narodowa Rada Mediów, jako organ nadzorujący media, etykę 

dziennikarzy i repolonizację mediów, do której mogą kandydować 

osoby nie będące dziennikarzami zawodowymi 



6. Narodowa Rada Polityki Monetarnej, jako organ regulujący 

działania suwerennego NBP i emisji pieniądza 

7. Centralna i Wojewódzkie Komisje Wyborcze, jako organy 

organizujące oraz nadzorujące wybory do wszystkich organów 

państwa za wyjątkiem Komisji Wyborczych, wybierane w okręgach 

równych województwami 

8. Krajowa Rada Sądownictwa oraz Sąd Najwyższy, jako organy 

nadzorujące sądownictwo i powołujące sędziów (KRS) i 

kontrolujące prawidłowość orzecznictwa w sądach (SN) 

9. Rzecznicy (Rodziny; Konsumentów; Rolników itd.), jako organy 

broniące duże grupy społeczne przed złymi regulacjami, 

uprawnione do kontrasygnaty rozporządzeń ministerialnych; 

kontrasygnata taka jest wymagana dla wejścia rozporządzenia w 

życie 

10. Samorząd terytorialny (Sejmik wojewódzki, Rada Gminy) jako 

organy samorządu terytorialnego. 

Ten dziesięcio-podział zapewnia kilka istotnych spraw w państwie: 

 Decentralizację i zrównoważenie organów decyzyjnych 

 Większą kontrolę społeczną nad organami państwa 

 Uniezależnienie wielu sfer od nacisków ze strony rządu czy 

parlamentu 

 Reprezentację w organach państwa dużo większej liczby środowisk 

społecznych niż obecnie 

Wiele bardziej szczegółowych propozycji rozwiązań zawartych jest w 

projekcie Konstytucji RP zamieszczonym w załączniku, na końcu 

niniejszej książki. 

  



Rozdział VIII 

System wyborczy 

 

Mówimy, że demokracja dzisiejsza to demokracja przedstawicielska, 

polegająca na wybieraniu przedstawicieli narodu, społeczeństwa do 

tzw. organów państwa – Sejmu, Senatu, Prezydenta, sejmików 

wojewódzkich, rad powiatów i gmin, burmistrzów i wójtów. System 

powoływania przedstawicieli Suwerena to po prostu ordynacja 

wyborcza.  

Według „Uniwersalnego słownika języka polskiego PWN” przedstawiciel 

to „1. osoba występująca, działająca w czyimś imieniu, reprezentująca 

kogoś lub coś, np. czyjeś interesy, będąca wyrazicielem czyichś 

poglądów, idei; reprezentant; 2. osoba upoważniona na podstawie 

pełnomocnictwa albo ustawy do podejmowania czynności prawnych w 

imieniu innej osoby fizycznej lub prawnej; pełnomocnik”. 

Przedstawiciel musi kogoś reprezentować – kogo? konkretnie 

zdefiniowaną osobę lub grupę osób. Na przykład grupę wyborców 

zamieszkujących jeden z okręgów wyborczych. Wtedy ów 

przedstawiciel Suwerena, czyli osoba wybrana w ważnych wyborach, 

pełni służbę publiczną na rzecz Suwerena w tymże okręgu, 

reprezentując go, działając w jego imieniu i na rzecz jego interesów. 

System wyborczy rozumiany jako system wybierania przedstawicieli 

Suwerena do organów państwa, które mają służyć Suwerenowi 

(społeczeństwu), jest początkiem procesu sprawowania swoich funkcji 

przez osoby wybrane oraz podległe im struktury urzędnicze. Dlatego 

jest bardzo ważny i – jak zobaczysz, Drogi Czytelniku - zajmuje dużo 

miejsca w niniejszej książce. 

Zanim opiszę proponowany system, chciałbym zaakcentować kilka 

ważnych aspektów-zasad tego systemu. 

1. Jedna kadencja z rzędu 

Wspomniałem powyżej o możliwości pełnienia funkcji wybieralnej przez 

tylko jedną kadencję z rzędu. Skąd ta propozycja? Wiele osób 

zaprotestuje, mówiąc, że jak jest dobry gospodarz, to niech będzie 



przez kilka kadencji. Oczywiście, to czasem się sprawdza, ale, niestety, 

rzadko. Propozycja reguły jednej kadencji z rzędu – przy 

nieograniczonej ich liczbie przez całe życie – wynika z następujących 

przesłanek: 

- po pierwsze, dobrze, aby osoba piastująca funkcje wybieralną po kilku 

latach pracy „na świeczniku”, pod społeczną kontrolą, często w stresie, 

po prostu odpoczęła, a także nabrała dystansu do swojej pracy w 

organach państwa, 

- po drugie, dobrze jest „przewietrzyć” struktury państwowe, aby nie 

powstawały kliki, układy mafijne, koterie, które się zasiedziały i 

zaczynają uprawiać działania niezgodne z interesem społecznym, 

- po trzecie, chodzi o to, aby nie powstała „zawodowa klasa polityczna”, 

która kręci się na karuzeli stanowisk, idąc raz do sejmiku 

wojewódzkiego, potem do rady gminy, potem do sejmu lub komisji 

wyborczej, potem na wójta lub burmistrza itd. Taka „klasa polityczna” 

zaczyna kręcić się wokół własnego ogona, dbać o swoje relacje w 

koteriach politycznych i odrywa się od społeczeństwa; kandydat do 

dowolnego organu wybieralnego nie może pełnić funkcji wybieralnej 

tego samego szczebla w kończącej się kadencji. 

- po czwarte, dobrze jest, by więcej ludzi przeszło przez struktury 

organów państwa, uczyło się spojrzenia propaństwowego, tworzenia 

budżetów, planowania rozwoju, inwestycji, rozwiązywania spraw 

społecznych. 

- po piąte, chodzi też o to, aby sprawująca funkcję wybieralną osoba nie 

myślała przez pół kadencji o reelekcji na następną kadencję, w tym o 

podlizywaniu się wyborcom czy też Sponsorom” politycznym, lecz aby 

koncentrowała się na konkretnej pracy dla wyborców i Polski. 

To jest swojego rodzaju wielofunkcyjny bezpiecznik dla struktur 

państwowych. A osoba, która dobrze wykonywała swoja wybieralną 

funkcję, po przerwie i odpoczynku przez okres jednej kadencji będzie 

chętnie wybierana znowu. 

2. Kontrakt wyborczy 

Jeżeli wybrany przedstawiciel Suwerena będzie służył swojemu 

zleceniodawcy (wyborcom), to będzie realizował zasadę demokracji 



przedstawicielskiej. Tymczasem dzisiaj poseł czy senator bądź radny 

jest nie wiadomo czym – jakimś wolnym elektronem. 

Jedyna władza w demokracji to Suweren, naród. I jedynym 

instrumentem Suwerena nie może być oddawanie kartki raz na 4-5 lat. 

„Narzędziem” suwerena jest jego przedstawiciel. Suweren ma mieć 

wpływ i kontrolę przez cały czas. 

W tym celu potrzebne są proste i zrozumiałe mechanizmy przywołania 

wybieranych przedstawicieli do porządku i – w razie czego – odwołania 

ich z funkcji. Takim narzędziem jest kontrakt wyborczy. 

Kontrakt wyborczy to nowa jakość we współczesnej polityce. Właściwie 

logiczna i niby oczywista, a jednak nie praktykowana, bo przecież 

niewygodna dla funkcjonariuszy państwowych, którzy w jakiś sposób 

wyalienowali się w postaci tzw. klasy politycznej ze społeczeństwa i 

niechętnie poddają się kontroli społecznej.  

Kontrakt wyborczy to formalno-prawne zobowiązanie kandydata (na 

posła, senatora, radnego, wójta, burmistrza, prezydenta, a szerzej: 

kandydata na dowolną funkcję wybieralną w organach państwa) wobec 

wyborców, że będzie realizował lub walczył o realizację programu 

przedłożonego wyborcom podczas kampanii wyborczej.  

Jakikolwiek stający do dowolnych wyborów kandydat nie będzie mógł 

obiecywać „gruszek na wierzbie”, lecz będzie musiał swój program i 

propozycje wyborcze potraktować jako treści, z których zostanie przez 

wyborców rozliczony. 

Kontrakt wyborczy eliminuje obiecanki bez pokrycia i składanie obietnic 

tylko po to, żeby "kupić" wyborców. Kontrakt zmusza wybranych do 

poważnego podejścia do swoich haseł i programów wyborczych.  

Stając do wyborów kandydat musi zaprezentować swoją zapisaną 

propozycję umowy z Wyborcami: pakiet rozwiązań, zmian i pomysłów, 

o których realizację będzie zabiegał. Jego oficjalny program wyborczy 

będzie treścią tej umowy i na podstawie tej treści Wyborcy będą mogli 

kandydata wybrać. 

Programy wyborcze muszą mieć formę pisemną pod rygorem 

nieważności, zawierać rozwinięte postulaty legislacyjne, inwestycyjne, 

organizacyjne oraz terminy ich realizacji. 



Kandydat startujący w wyborach przedkłada swój program wyborczy w 

formie osobiście podpisanego Kontraktu Wyborczego, na co najmniej 

miesiąc przed datą wyborów, składając oryginał programu we właściwej 

Komisji Wyborczej i publikując go w ogólnie dostępnych w danym 

okręgu wyborczym środkach masowego przekazu. 

Opublikowanie programu wyborczego (kontraktu wyborczego) jest 

wymagane w terminie podanym w procedurze wyborczej, np. na 

miesiąc przed wyborami, tak, aby społeczność wyborców mogła się z 

tymi treściami dobrze zapoznać.  

Jeżeli kandydat jest członkiem ugrupowania politycznego stającego do 

wyborów, to może korzystać z programu tegoż ugrupowania, także 

mieć wsparcie ugrupowania w swoim komitecie wyborczym, jednak to 

kandydat będzie odpowiadać za realizację umowy zawartej z 

wyborcami, czyli za wypełnienie kontraktu wyborczego. 

Należy uczynić z aktu wyborczego kontrakt społeczny wielkiej wagi, w 

którym obietnice wyborcze będą traktowane jako zobowiązania 

publiczne w myśl art. 919-921 Kodeksu Cywilnego, z możliwością 

wyegzekwowania ich przez Wyborców na drodze sądowej lub 

referendalnej. 

Zatem, kontrakt wiąże przedstawiciela z wyborcami, z Suwerenem, 

formalnie, prawnie (kodeks cywilny i wyborczy) i w oparciu o prawo 

może być przez każdą stronę rozwiązany:  

 przez przedstawiciela: w formie rezygnacji z mandatu, z funkcji, na 

którą został wybrany 

 przez wyborców: w drodze referendum (odwołanie przez 

glosowanie wyborców) lub sądownie (udowodnienie, że złamał 

kontrakt wyborczy) 

3. Wielkość okręgów wyborczych 

Trzeba uświadomić społeczeństwu i pokazać na przykładach, że czysty 

system jednomandatowych okręgów wyborczych nie jest systemem 

optymalnym i może „zabetonować” na lata system partyjny i parlament. 

Przykładem jest Wielka Brytania, gdzie jedna z partii (trzecia siła w 

wyborach!) otrzymała 12,5% głosów wyborczych, a następnie 

wprowadziła tylko jednego (!) posła do 600-osobowego parlamentu.  



Dlatego do Sejmu okręgi powinny być trzymandatowe, co nie zmienia 

faktu, że wybrani posłowie muszą być reprezentantami lokalnych 

społeczności, a nie – jak często do tej pory – przywiezionymi „w teczce” 

prominentami z listy partyjnej. 

Natomiast warto zrealizować wizję okręgów wyborczych, w których 

wyborcy znają bezpośrednio lub pośrednio kandydatów, w których nie 

ma anonimowości, a tym bardziej „wrzucania” obcych kandydatów 

spoza okręgu wyborczego.  

Dlatego okręgi wyborcze powinny być nieduże i obejmować kilka-

kilkanaście gmin, jedno miasto lub dzielnicę dużego miasta.  

To, że okręg wyborczy jest dwu- lub trzy-mandatowy, ma jeszcze jedną 

zaletę: w sytuacji, gdy jeden z wybranych przedstawicieli nie spełnia 

oczekiwań wyborców, bądź ulegnie chorobie czy wypadkowi, wyborcy 

mają alternatywę i jest do kogo się zwrócić. 

4. Zmiana roli Senatu w kierunku Izby Samorządowo-Gospodarczej 

Dziś Senat jest nie wiadomo czym, jakimś powieleniem Sejmu w 

mniejszej skali, jakąś przechowalnią dla kumpli partyjnych, nie 

wnoszącym wiele w procesy państwowo-twórcze. To należy zmienić, 

dopasowując zarówno do naszych realiów i tradycji, jak i do potrzeb 

nowoczesnego państwa. 

Jest kilka modeli tworzenia parlamentów dwuizbowych, np.  

• Jedna izba jest terytorialna, druga partyjna 

• Jedna izba jest wybierana przez Suwerena wprost, druga przez 

wybranych przedstawicieli samorządowych 

• Jedna izba jest wybierana w wyborach proporcjonalnych, druga – w 

większościowych. 

Proponuję, aby w Polsce druga izba Parlamentu była Izbą 

Samorządowo-Gospodarczą, która jest wybierana inaczej niż Sejm. 

Przede wszystkim byłaby ona mniejsza, np. liczyła stu senatorów, po 

dwóch na województwo.  

Kandydatów na senatorów wybieraliby wszyscy obywatele, natomiast 

wystawiać mogłyby ich następujące podmioty: 



A. Organizacje przedsiębiorców polskich oraz samorządy 

gospodarcze, regionalne izby gospodarcze, rzemieślnicze, rolnicze 

czy zawodowe, 

B. Wybrani przedstawiciele samorządowi, czyli radni gminni i 

wojewódzcy, sołtysowie, burmistrzowie oraz wójtowie. 

Tym samym Senat byłby w połowie reprezentacją przedsiębiorców 

polskich, a w połowie – samorządowców terytorialnych. 

Senat tak skonstruowany stałby na straży: 

A. Interesów gospodarczych polskich przedsiębiorców i państwa jako 

całości oraz jego rozwoju. 

B. Interesów polskich gmin i samorządu terytorialnego, aby nie były 

ograniczane w swoich prawach i finansach przez „centralę” 

W sprawach jakkolwiek powiązanych z finansami, gospodarką, 

przedsiębiorczością, budżetem, inwestycjami, handlem, przemysłem, 

rolnictwem oraz funkcjonowaniem gmin i samorządu terytorialnego 

Senat miałby prawo inicjatywy ustawodawczej, wnoszenia poprawek do 

ustaw uchwalonych przez Sejm oraz prawo weta wobec rozwiązań 

ustanowionych w Sejmie. W innych przypadkach miałby prawo 

opiniowania projektów i proponowania poprawek. Zawsze miałby prawo 

wnoszenia skarg do Trybunału Konstytucyjnego. 

Ponadto, nareszcie polska populacja przedsiębiorców zyskałaby 

wyraźny głos i rangę, które od dawna są ignorowane – mimo wielu 

gorliwych zapewnień słownych kolejnych rządów o znaczeniu MŚP 

(małych i średnich przedsiębiorstw) prawie nic się tu nie zmienia i nadal 

prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest uciążliwe. 

5. Finansowanie działalności politycznej 

Na tym polu mamy trzy kwestie:  

• Finansowanie kampanii wyborczych,  

• Finansowanie działalności osób wybranych na funkcje w organach 

państwa,  

• Finansowanie ugrupowań politycznych 

Finansowanie kampanii wyborczych powinno przebiegać tak, że 

wszystkie komitety wyborcze w danym okręgu będą dysponowały takimi 



samymi warunkami promocji własnych programów, co zapewnią im 

nieodpłatnie media publiczne.  

Władze samorządowe, właściwe dla okręgu wyborczego, będą 

decydowały o wysokości funduszy przeznaczanych na kampanię 

wyborczą wyłącznie w ramach własnego okręgu. Fundusze te będą 

dzielone po równo na prawidłowo zarejestrowane komitety. 

Prowadzenie kampanii w sposób wykraczający poza przyjęte formy i 

ramy skutkować będzie skreśleniem kandydatów danego komitetu 

wyborczego z list wyborczych. 

Finansowanie działalności osób wybranych na funkcje w organach 

państwa dobrze jest oprzeć na dwóch zasadach: solidnego 

wynagrodzenia za dobrą pracę oraz rozliczania wydatków przez 

wybranego funkcjonariusza państwowego. Owo solidne wynagrodzenie 

powinno wiązać się z godną płacą podstawową, dietami za posiedzenia 

komisji, podkomisji i plenarne, a ponadto uwzględniać aktywność osoby 

wybranej (zgłaszane projekty, interpelacje, organizowane debaty i 

konferencje itd.) 

Trzeba zlikwidować finansowanie ugrupowań politycznych z budżetu 

państwa oraz zabronić finansowania kampanii wyborczych z pieniędzy 

prywatnych. Można by natomiast wprowadzić powszechne dobrowolne 

wspieranie działalności merytorycznej ugrupowań wyborczych odpisem 

podatkowym w wysokości np. 1% rocznego podatku. Deklaracja taka 

musi być powiązana z deklaracją podatkową, ale równocześnie 

gwarantować deklarującemu bezpieczeństwo. 

6. Kodeks przedstawiciela suwerena 

Bycie czyimś przedstawicielem nakłada na posła, senatora czy 

radnego, prezydenta, burmistrza czy wójta i innych wybranych 

funkcjonariuszy państwa określone obowiązki i powinności, których 

wykonanie my, jako Suweren, powinniśmy egzekwować: 

 Po pierwsze, sformułowania swojego programu, postulatów, 

propozycji i ich zaprezentowania publicznie,  

 Po drugie, odbywania regularnych spotkań z wyborcami – przed 

wyborem i po wyborze przez całą kadencję,  



 Po trzecie, odpowiadania na zapytania swoich wyborców, a także 

kierowania tych zapytań dalej, do rządu i innych ciał w postaci 

interpelacji poselskich, 

 Po czwarte, bieżącego przedstawiania wyborcom regularnego 

sprawozdania z prac organu, do którego został wybrany, 

 Po piąte, inicjowania, a przynajmniej brania udziału w debatach 

społecznych na ważne dla wyborców tematy, 

 Po szóste, realizowania złożonych podczas kampanii obietnic bądź 

występowania o ich realizację,  

 Po siódme, rozliczania się ze swojej działalności i swoich wydatków 

służbowych 

 Po ósme, składania swoim wyborcom sprawozdania po 

zakończonej kadencji 

 Po dziewiąte, służenia Polsce i wyborcom, dbania o polski interes 

narodowy 

 Po dziesiąte, uczciwości, bezstronności i podania się do dymisji w 

przypadku złamania prawa, zasad wyborczych i tego kodeksu 

 

To powyższe wyliczenie pokazuje dobitnie, że każdy wybierany do 

dowolnego organu państwowego czy samorządowego powinien 

reprezentować jasno zdefiniowaną grupę ludzi – terytorialną, 

zawodową, wiekową itd. 

Wtedy mielibyśmy jasność, w czyim interesie on występuje. 

Niepotrzebne byłyby wszelkie formy ukrytego lobbingu.  

Taki „posłany” poseł czy radny powinien mieć stały kontakt ze 

społecznością, którą reprezentuje, powinien ją dobrze znać, rozumieć i 

utożsamiać się z nią. 

Wtedy będzie to rzeczywiście demokracja przedstawicielska, a nie 

parodia demokracji w obecnym kształcie, pod dyktando wodzów 

partyjnych. Kogo dziś reprezentuje poseł czy radny? Szefa swojej 

partii? Jakieś interesiki? Siebie? Nie wiadomo, ale na pewno trzeba to 

zmienić.  



7. Narzędzia elektroniczne w służbie wyborów 

Dziś, w dobie powszechnej komputeryzacji i cyfryzacji oraz Internetu, 

mnożą się postulaty, by wykorzystać narzędzia elektroniczne także do 

procesu wyborczego. Wiążą się one z propozycjami wprowadzenia 

demokracji bezpośredniej, e-voting’u (głosowania elektronicznego) i 

elektronicznej kontroli procesu wyborów.  

Właściwie są to słuszne postulaty, choć trzeba mieć świadomość, że 

włączenie narzędzi elektronicznych do wyborów daje także możliwości 

manipulacji, więc musiałyby powstać supermocne i skuteczne 

zabezpieczenia. 

Niemniej warto myśleć o nowoczesnych rozwiązaniach, które by 

ułatwiły i przyspieszyły akt wyborczy oraz przyczyniły się do lepszej 

kontroli wyników wyborów. Zainstalowanie transparentnego i 

bezpiecznego systemu informatycznego, który spełnia te wymagania, 

jest dziś technicznie możliwe.  

Jeżeli taki system powiązalibyśmy ponadto z elektronicznym kodem w 

dowodzie osobistym, wyposażyli komisje wyborcze w czytniki tych 

kodów oraz stworzyli centralny spis wyborców, wtedy można by 

głosować z dowolnego miejsca w kraju, mieć kontrolę nad tym, aby nikt 

nie głosował kilkakrotnie czy w nieuprawnionym dla niego głosowaniu. 

Osoby przebywające czasowo poza swoim stałym miejscem 

zamieszkania nie musiałyby wtedy zgłaszać swojej nieobecności w 

swoim okręgu wyborczym, pozyskiwać zaświadczenia czy starać się o 

kwalifikowany dostęp elektroniczny do złożenia głosu. 

Ponadto taki dobry i bezpieczny system informatyczny pomagałby w 

kontrolowaniu zliczania głosów zebranych i policzonych w komisjach 

obwodowych (lokalach wyborczych).  

Myślę, że takie narzędzie byłoby wtedy także do wykorzystania przy 

referendach. 

Zarys systemu 

Przy konstruowaniu systemu wyborczego chodzi o to, aby zrealizować: 



• Przeniesienie wyborczych ośrodków decyzyjnych z central 

partyjnych do lokalnych społeczności opartych o programowe 

ugrupowania obywatelskie, wyrosłe z oddolnych potrzeb obywateli 

• Pełne, 100%-owe rozdzielenie personalne i strukturalne dziesięciu 

pionów państwa: ustawodawczego (Sejm), opiniodawczo-

ustawodawczego (Senat),  wykonawczego, sądowniczego, 

wyborczego, medialnego, edukacyjnego, samorządowego, 

finansowego, kontrolnego. 

• Spowodowanie, aby Wyborcy otrzymywali konkretną, merytoryczną 

podstawę do podejmowania racjonalnych decyzji przy urnach w 

postaci oficjalnych propozycji programowych i personalnych, 

przedłożonych z wystarczającym wyprzedzeniem czasowym. 

• Wyeliminowanie pieniądza, jako czynnika dominującego kampanię 

wyborczą. 

• Umożliwienie Wyborcom odsunięcia swoich przedstawicieli od 

sprawowania powierzonej im funkcji - za niedotrzymanie 

„kontraktów wyborczych”. 

Oto przegląd założeń systemu wyborczego, jaki proponuję: 

 Prawo wyborcze czynne mają pełnoletni (ukończone 18 lat) 

obywatele RP będący rezydentami RP. Osoby posiadające czynne 

prawo wyborcze zwani są wyborcami. 

 Bierne prawo wyborcze mają osoby, które nie ukończyły 75 roku 

życia, z zastrzeżeniem wymogów specyficznych dla każdego 

organu 

 Sejm składa się z 450 posłów, wybieranych średnio po dziewięciu 

na województwo (50 województw x 9 posłów = 450 ; średnio, bo w 

jednym województwie może być ich 12 a w drugim 6 – w zależności 

od liczby wyborców), wybieranych w okręgach trójmandatowych. 

 Senat składa się ze 100 senatorów, średnio po 2 na województwo, 

jeden z samorządu i organizacji gospodarczych oraz jeden z 

samorządu terytorialnego, wybieranych w dwóch równoległych 

(identycznych obszarowo) okręgach 1-mandatowych. 



 Obowiązuje osobista odpowiedzialność posła/senatora/radnego 

przed swoimi wyborcami na zasadzie kontraktu wyborczego 

 Wybieranie do organów państwa następuje w dziesięciu „pionach”: 

ustawodawczym (legislatywa, Sejm), ustawodawczo-

opiniodawczym (Senat), wykonawczym (egzekutywa, Prezydent), 

sądowniczym (jurydytywa, Krajowa Rada Sadownictwa), 

finansowym (za RPP), edukacyjnym, medialnym (za KRRiTV), 

kontrolnym (rzecznicy), wyborczym (Centralna i Wojewódzkie 

Komisje Wyborcze) i samorządowym (sejmiki wojewódzkie, rady 

gmin, wójtowie i burmistrzowie) 

 Minimalne wymagania wobec kandydatów są następujące:  

 na posłów: minimum 28 lat, wyższe wykształcenie (minimum 

licencjat), niekarany, od 15 lat mieszkający w Polsce, znający 

doskonale język polski, złożenie oświadczenia majątkowego 

potwierdzonego przez urząd skarbowy 

 na senatorów: minimum 35 lat, matura, minimum 8 lat 

doświadczenia w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej 

lub 12 lat pracy menedżerskiej w przedsiębiorstwie, działalność 

w organizacji przedsiębiorców polskich, niekarany, od 15 lat 

mieszkający w Polsce, znający doskonale język polski, złożenie 

oświadczenia majątkowego potwierdzonego przez urząd 

skarbowy 

 na prezydenta Rzeczypospolitej: wiek minimum 42 lata, 

niekarany, ukończone studia magisterskie, urodzony w Polsce, 

od 20 lat mieszkający w Polsce, znający doskonale język polski, 

złożenie oświadczenia majątkowego potwierdzonego przez 

urząd skarbowy 

 do samorządu terytorialnego do ciał kolegialnych: minimum 21 

lat, wykształcenie minimum licencjackie, niekarany, od 8 lat 

mieszkający w danym województwie lub danej gminie, znający 

doskonale język polski, złożenie oświadczenia majątkowego 

potwierdzonego przez urząd skarbowy 

 do samorządu terytorialnego do organów jednoosobowych: wiek 

minimum 35 lat, wyższe wykształcenie (minimum licencjat), 



niekarany, od 10 lat mieszkający w danym województwie lub 

danej gminie, znający doskonale język polski, złożenie 

oświadczenia majątkowego potwierdzonego przez urząd 

skarbowy 

 do Sądu Najwyższego i do Krajowej Rady Sądownictwa: wiek 

minimum 42 lata, niekarany, urodzony w Polsce, od 20 lat 

mieszkający w Polsce, ukończone magisterskie studia 

prawnicze, znający doskonale język polski, złożenie 

oświadczenia majątkowego potwierdzonego przez urząd 

skarbowy 

 do innych centralnych ciał wybieralnych: wiek minimum 35 lat, 

wykształcenie wyższe magisterskie, niekarany, od 15 lat 

mieszkający w Polsce, znający doskonale język polski, złożenie 

oświadczenia majątkowego potwierdzonego przez urząd 

skarbowy 

Wobec  wszystkich kandydatów: Wybieralne funkcje publiczne 

powinni sprawować wyłącznie obywatele Państwa Polskiego, 

przebywający w Polsce i związani z Polską na stałe od minimum 

dwóch pokoleń, co oznacza, że rodzice kandydata musieli być 

obywatelami polskimi i znać język polski. 

 Kandydat startujący w wyborach do dowolnego organu państwa 

powołuje swój własny (lokalny) komitet wyborczy (samodzielnie 

bądź przy wsparciu partii politycznej lub organizacji społecznej) 

 Wszyscy kandydaci otrzymują równe finansowanie i szanse 

wyborcze – nie ma zbiórek pieniędzy, nie ma dotacji prywatnych, 

lecz jest ustalony budżet (gminny, wojewódzki, centralny) i z niego 

po równo dostaje każdy kandydat, który musi się potem oczywiście 

rozliczyć z wszystkich wydatków 

 Wprowadzony zostaje tzw. impeachment obywatelski, czyli 

odwołanie wybranej osoby przed upływem kadencji - poprzez 

referendum lub sądownie 

 Obowiązuje zakaz kandydowania na funkcje wybieralne dla 

urzędników dowolnego szczebla; jeżeli urzędnik chce startować w 

wyborach, musi z dniem ogłoszenia wyborów (z pierwszym dniem 



kampanii wyborczej) zrezygnować z pracy jako urzędnik państwowy 

czy samorządowy. 

 Pełnienie funkcji wybieralnej możliwe jest przez wiele kadencji 

(nieograniczonych liczbowo), ale bez możliwości dwóch kadencji 

pod rząd, tj. bezpośrednio jedna po drugiej. 

 Wybory odbywają się w sobotę i w niedzielę następuje zbiorcze 

liczenie głosów. 

 Na karcie do głosowania będzie dodane pole „żaden kandydat mi 

nie odpowiada – wstrzymuję się” 

 Następuje powtórka wyborów w danym okręgu, jeżeli głosy 

nieważne przekroczą 5% wszystkich oddanych 

 Obywatel RP, który nie wziął udziału w wyborach, ma obowiązek 

wpłacenia na fundusz wyborczy kwoty równej połowie ustawowej 

płacy minimalnej w Rzeczypospolitej Polskiej. 

 Podjęte są środki dla zablokowania wrzucania do urny przedmiotów 

innych niż karty do glosowania oraz większej liczby kart; 

drukowanie i dystrybucja kart wyborczych musi zaklasyfikowana 

jako obrót niepodrabialnych druków ścisłego zarachowania, z 

których każda Komisja rozlicza się co do sztuki pod groźbą kary. 

 Kadencja wszystkich organów wybieralnych trwa pięć lat. Kadencja 

trwa do dnia przeprowadzenia wyborów. Dla zachowania ciągłości 

działania organów, ich funkcjonowanie, ograniczone do 

administrowania, jest przedłużone do dnia poprzedzającego dzień 

objęcia funkcji przez osoby wybrane na kolejną kadencję, co ma 

nastąpić nie później niż 7 dni po dniu ogłoszenia Protokołu 

Wyników wyborów. 

 Komisje Wyborcze i ich członkowie osobiście odpowiadają 

konstytucyjnie, cywilno- i karnoprawnie za podanie prawdziwych, 

niezafałszowanych wyników wyborów. System ogłaszania i 

publikowania Protokołów Wyników wyborów bezwarunkowo musi 

umożliwiać każdemu Obywatelowi RP prześledzenie prawidłowości 

sumowania głosów od szczebla Komisji Obwodowych do szczebla 

docelowego. 



 Kampania wyborcza rozpoczyna się od dnia następującego po 

ogłoszeniu wyborów i trwa do dnia poprzedzającego dzień 

wyborów. Podczas kampanii nie wolno obrażać kandydatów, 

oskarżać ich o niepotwierdzone czyny i zachowania, pod groźbą 

sankcji karnych. Wszelkie zastrzeżenia i skargi związane z 

kampanią wyborczą kierowane są do właściwej Komisji Wyborczej, 

a jeżeli to nie wywoła skutku, do Komisji Wyborczej wyższego 

szczebla.  

 Podczas ostatnich 30 dni kampanii wyborczej obowiązuje zakaz 

przeprowadzania, publikowania i ogłaszania jakichkolwiek sondaży 

przedwyborczych.  

 Wybory do jednoosobowych organów państwa (Prezydent RP, 

Wojewoda, Burmistrz, Wójt, Rzecznicy) przeprowadzane są w 

jednej lub dwóch turach głosowania. Jeżeli w pierwszej turze żaden 

kandydat nie uzyska 50% lub więcej ważnych głosów, 

przeprowadzana jest dwa tygodnie później druga tura głosowania, 

w której startują dwaj kandydaci z największą liczbą głosów 

uzyskaną w pierwszej turze. Jeżeli wybory zostały rozstrzygnięte w 

pierwszej turze głosowania, wybrana zostaje osoba, która uzyskała 

50% głosów lub więcej, jeżeli natomiast odbywa się druga tura 

głosowania, wybrana zostaje ta osoba spośród kandydatów, która 

otrzymała więcej głosów. 

 Kontrola wyborów przez Suwerena dokonywana jest poprzez: 

nagranie przebiegu głosowania i liczenia głosów kamerami, 

stosowanie przezroczystych urn wyborczych, udział mężów 

zaufania w przebiegu głosowania (przy czym każdy komitet 

wyborczy wystawiający kandydata w danych wyborach w danym 

okręgu ma prawo być reprezentowany przez cały czas trwania 

głosowania i liczenia głosów przez męża zaufania), udział 

obserwatorów niezależnych (zgłoszonych przez organizacje 

pozarządowe, łącznie w liczbie do 7 osób w każdym lokalu 

wyborczym, wywieszenie protokołu wyników wyborów z danego 

obwodu głosowania na drzwiach ( w oknie) lokalu Obwodowej 

Komisji Wyborczej natychmiast po zakończeniu liczenia głosów. 



 Opublikowanie Protokołów Wyników wyborów z danego obwodu 

głosowania (odpowiednio: z Gminy, Okręgu, Województwa) w 

Internecie następuje natychmiast po zakończeniu liczenia 

(odpowiednio: sumowania) głosów w tym obwodzie (odpowiednio 

też: w Gminie, Okręgu, Województwie) i wywieszeniu Protokołu 

Wyników na drzwiach/w oknie lokalu Obwodowej (odpowiednio: 

Gminnej, Okręgowej, Wojewódzkiej) Komisji Wyborczej. 

 Na zakończenie wyborów sporządzany jest natychmiast Protokół 

Wyników wyborów. Protokół Wyników wyborów sporządzany jest 

jawnie, na oczach kamer, przez wszystkich członków Komisji 

Wyborczej, w trzech egzemplarzach, z których jeden jest 

wywieszany na drzwiach/w oknie lokalu Komisji Wyborczej (by być 

widocznym z ulicy), drugi - przesyłany posłańcem do Komisji 

Wyborczej wyższego szczebla, a trzeci - zabezpieczony razem z 

całą dokumentacją, w tym z kartami głosowania, przez Komisję 

Wyborczą w szafie pancernej z minimum dwoma zamkami, do 

których klucze mają dwie różne osoby, natomiast skan protokołu 

zamieszczany jest równolegle w Internecie. 

 

 Tworzy się następujące okręgi wyborcze w ilości: 

1. Do Sejmu: 100 okręgów trójmandatowych, 

2. Do Senatu: 2 x 50 okręgów 1-mandatowych, 

3. Na Prezydenta RP: jeden ogólnopolski okręg jednomandatowy 

4. Na sędziów Sądu Najwyższego: jeden krajowy okręg 

wielomandatowy 

5. Do Narodowej Rady Sądownictwa: jeden krajowy okręg 

wielomandatowy  

6. Na każdego z Rzeczników: jeden ogólnopolski okręg 

jednomandatowy 

7. Do innych centralnych ciał wybieralnych: jeden ogólnopolski 

okręg wielomandatowy  

8. Do Sejmiku Wojewódzkiego: proporcjonalnie do liczby 

mieszkańców Województwa – od 20 do 35 okręgów 

dwumandatowych, możliwie równych co do liczby mieszkańców 



9. Do Rady Gminy: proporcjonalnie do liczby mieszkańców Gminy 

od 10 do 15 okręgów 2-mandatowych, możliwie równych co do 

liczby mieszkańców 

10. Do Rady Miasta: proporcjonalnie do liczby mieszkańców Miasta 

od 10 do 25 okręgów 2-mandatowych, możliwie równych co do 

liczby mieszkańców. 

 

 Przykładowy cykl wyborów przedstawia poniższa tabela: 

Lata 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

KW     KW     KW 

 Prez.     Prez.     

  Senat     Senat    

   Sam.     Sam.   

    Sejm     Sejm  

 KRS     KRS     

  SN.     SN    

    RPM     RPM  

 RGE     RGE     

  NRM     NRM    

     Rzecz       Rzecz   

 

 gdzie:  

KW  = wybory Komisji Wyborczych,  

Prez.  = wybory Prezydenta RP,  

Senat  = wybory do Senatu,  

Sam.  = wybory samorządowe,  

Sejm  = wybory do Sejmu,  

KRS  = wybory Krajowej Rady Sądownictwa,  

SN  = wybory Sądu Najwyższego,  

RPM  = wybory do Rady Polityki Monetarnej,  

RGE  = wybory do Rady Głównej Edukacji,  

NRM  = wybory do Naczelnej Rady Mediów,  

Rzecz.  = wybory Rzeczników.  



Rozdział IX 

System referendalny 
 

Jedyną władzą w państwie jest suweren, czyli ogół obywateli państwa. 

To oni powinni mieć zasadniczy, kierunkowy wpływ na państwo i jego 

politykę, podczas gdy politycy (przedstawiciele suwerena) i urzędnicy 

są od tego, by te wytyczone przez suwerena kierunki polityki 

realizować. 

Jeżeli tak, to suweren powinien mieć – poza kartką wyborczą – 

dostępne w każdej chwili, rozmaite narzędzia sprawowania władzy, 

czyli decydowania o kierunkach rozwoju państwa i jego polityki.  

Przykłady – suweren powinien decydować, czy aborcję dopuszcza, czy 

nie; czy chce należeć do jakiejś federacji państw, czy nie; czy chce 

mieć armię poborową, czy zawodową; czy chce podatek obrotowy, czy 

dochodowy – itd. 

Do narzędzi sprawowania władzy przez suwerena należy przede 

wszystkim referendum, które daje wyraz jego woli. Nie sondaże, co do 

których nikt nie ma zaufania, nie „analizy ekspertów” robione na 

zamówienie określonej strony sporu, więc tendencyjne, nie 

kunktatorstwo i handlowanie ustawami przez partie polityczne – lecz 

właśnie referendum. 

Słowo referendum pochodzi z łaciny i oznacza coś, z czym trzeba się 

odnieść do narodu, czyli zreferować mu sprawę, wyjaśnić i zapytać 

naród o opinię. 

Oto co pisze na ten temat nawet Wikipedia: „referendum (głosowanie 

ludowe) – forma głosowania o charakterze powszechnym, najbliższa 

ideałowi demokracji bezpośredniej, w której udział mogą brać wszyscy 

obywatele uprawnieni do głosowania (tj. mający czynne prawo 

wyborcze). W czasie referendum obywatele całego państwa lub jego 

części wyrażają swoją opinię w kwestii poddawanej głosowaniu. 

Pierwsze nowoczesne referenda przeprowadzono na kontynencie 

amerykańskim, gdzie w stanach Massachusetts (w 1778 r.) oraz New 

Hampshire (w 1792 r.) zatwierdzano konstytucje stanowe. Również 



konstytucje francuskie z końca XVIII wieku były zatwierdzane w 

referendach (…). Pierwsze referendum ogólno-szwajcarskie 

przeprowadzono 6 czerwca 1848. Referenda można podzielić według 

różnych kryteriów na: obligatoryjne i fakultatywne, opiniotwórcze i 

wiążące oraz ogólnokrajowe i lokalne. W drodze referendum głosujący 

mogą odwołać organy samorządu wyłonione w wyborach 

powszechnych przed upływem kadencji, jeżeli nie wywiązują się one ze 

swoich zadań.” A zatem pochwała referendów! 

Referendum wpisuje się doskonale w realizowanie ideału demokracji – 

wolna dyskusja, każdy obywatel może w tym brać udział, możliwość 

wypracowania konsensusu, klarowne wyrażenie woli społeczeństwa. 

Referendum to sposób realizowania suwerenności ustawodawczej 

narodu, to demokratyczne wyrażenie woli suwerena, to element 

demokracji bezpośredniej. 

Nawet konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, uchwalona 

przez „postkomunistyczną” ekipę i dalece niedoskonała, mówi w 

artykule 4:  

„1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. 

2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub 

bezpośrednio.” 

Łącznik „lub” w punkcie drugim paragrafu 4 Konstytucji oznacza, że tak 

i tak, bez ograniczeń. A zatem, jeżeli suweren chce referendum, 

powinien je przeprowadzać, a wynik referendum powinien być dla 

organów państwa wiążący, bez względu na frekwencję.  

Dlaczego to ważne, by referendum było ważne bez względu na 

frekwencję? 

 Ponieważ inaczej jedna ze stron sporu (kampanii przed-

referendalnej) może nawoływać do tego, by obywatele nie szli do 

referendum – a to jest postawa anty-obywatelska, to blokowanie 

dyskusji i referendum. Tak już było, np. przed referendum w 

sprawie odwołania pani prezydent miasta Warszawy. 

 Ponadto, nie powinno być progu frekwencyjnego, aby niejako 

premiować obywateli aktywnych, których sprawy kraju czy regionu 

obchodzą.  



 Po trzecie, byłby to pretekst, by referenda były nieważne, a co za 

tym idzie, funkcjonariusze państwa robiliby, co chcą. 

Przykładem kraju, gdzie regularnie odbywają się referenda (po kilka-

kilkanaście w roku) jest Szwajcaria. Tam system referendalny jest 

wykorzystywany jako narzędzie demokracji i władzy suwerena.  

Przeciwnicy referendów (a dla mnie oznacza to też przeciwników 

demokracji i suwerenności narodu) podnoszą sprawę rzekomo 

wysokich kosztów przeprowadzania referendów. Jest to oczywista 

zasłona dymna, ponieważ:  

 Po pierwsze, dziś dysponujemy takimi możliwościami 

organizacyjnymi i technologiami, że referenda nie muszą dużo 

kosztować.  

 Po drugie, można je łączyć z wyborami samorządowymi, 

parlamentarnymi, prezydenckimi itd.  

 Po trzecie, referenda i towarzyszące im dyskusje to doskonała 

edukacja społeczeństwa i uczenie obywateli postawy 

współodpowiedzialności za państwo i sprawy narodowe. Czy 

możemy sobie pozwolić na zaniechania w tej dziedzinie? Przecież 

będą nas one potem kosztować dużo więcej.  

 

Oczywiście, dla zapobieżenia „warcholstwa”, czyli lawiny referendów, 

muszą istnieć pewne wymogi dla jego przeprowadzenia, tj. albo musi to 

wynikać z prawa, albo musi być spełniony przynajmniej  jeden z 

poniższych przykładowych warunków: 

 Zebranie minimalnej liczby podpisów obywateli pod wnioskiem o 

referendum np. w skali gminy 3% obywateli uprawnionych do 

głosowania, w skali województwa – 2%, a przy referendum 

ogólnopolskim –1% obywateli uprawnionych do głosowania. Progi 

te nie mogą być też zbyt wysokie, bo to utrudniałoby społeczeństwu 

sięganie po narzędzie referendum; 

 Uchwała jednej z izb parlamentu (odpowiednio dla referendów 

lokalnych: sejmiku wojewódzkiego lub rady gminy) o 

przeprowadzeniu referendum. 



 Uchwał (z wnioskiem o referendum) co najmniej połowy sejmików 

wojewódzkich (dla referendum ogólnopolskiego) albo minimum 

połowy rad gmin (dla referendum wojewódzkiego) bądź połowy lub 

więcej rad sołeckich (dla referendum gminnego). 

Spełnienie jednego z tych warunków oznacza dla rządu (odpowiednio: 

dla wojewody lub wójta) obowiązek przeprowadzenia referendum. 

Wynik referendum ma być zawsze wiążący dla wszystkich organów 

państwa i powinien zostać uwzględniony w uchwalaniu prawa. 

Można wyróżnić cztery rodzaje referendów:  

 Obligatoryjne (ogłaszane obowiązkowo, automatycznie z mocy 

prawa, musi się odbyć według Konstytucji),  

 Fakultatywne (może się odbyć według decyzji Parlamentu lub 

decyzji Rządu) 

 Weto obywatelskie (ogłaszane obowiązkowo po spełnieniu jednego 

z przykładowych wyżej wymienionych wymogów) 

 Ludowa inicjatywa ustawodawcza (po zebraniu minimalnej liczby 

podpisów pod projektem) 

Obligatoryjne referendum ogłaszane powinno być w takich sprawach 

jak np.:  

 Uchwalenie lub zmiana Konstytucji Rzeczypospolitej 

 Uchwalenie założeń do budżetu państwa  

 Podział administracyjny kraju  

 Wprowadzenie lub podwyższenie podatków  

 Przystąpienie do organizacji ponadnarodowych  

 Uchwalenie ustaw, które nie mają podstaw konstytucyjnych  

Fakultatywne referendum ogłaszane jest w dowolnej sprawie, jeżeli 

spełniony został jeden z wymienionych warunków przeprowadzenia 

referendum. Może dotyczyć np.: 

 Uchwalenia lub nowelizacji ustawy 

 Podpisania umowy międzynarodowej  

 Wyboru/odwoływania swoich przedstawicieli do/z organów państwa  

 Przeprowadzenia jakiejś ważnej społecznie inwestycji 



Ważne jest, by dobrze zorganizować (uporządkować) proces dyskusji 

przedreferendalnej i ją wspierać. To przecież chodzi o nasze sprawy, o 

nasze dobro wspólne, więc powinniśmy publicznie rozmawiać, 

przedkładać argumenty i pokazywać konsekwencje – z dostępem dla 

każdego, kto chce. 

Organizacja głosowań referendalnych podlegałaby Komisjom 

Wyborczym, podobnie jak organizacja i przeprowadzenie wyborów do 

organów państwa. Jest jednak jedna różnica: tu nie będzie komitetów 

wyborczych poszczególnych kandydatów, więc kwestia obserwatorów i 

mężów zaufania musi zostać rozwiązana inaczej, np. po trzy 

organizacje społeczne – jedne za, drugie przeciw proponowanemu w 

referendum rozwiązaniu – mogą delegować swoich przedstawicieli do 

obwodowych lokali głosowania (potocznie zwanych lokalami 

wyborczymi). 

Jakie zasady powinny towarzyszyć przeprowadzaniu referendum, aby 

struktury urzędnicze nie odwlekały go ani nie zmieniały jego treści? Oto 

propozycje: 

 Ogłoszenie referendum najpóźniej 14 dni po zgłoszeniu wniosku 

wraz z zebranymi w wystarczającej liczbie, ważnymi podpisami 

 Wyznaczenie daty referendum na dzień nie wcześniejszy niż dwa 

miesiące od dnia ogłoszenia i nie późniejszy niż trzy miesiące od 

dnia ogłoszenia,  

 Wnioskodawcy formułują pytania referendalne we wniosku, 

urzędnicy państwowi nie mają prawa tych pytań zmieniać, 

 Referendum i jego wyniki są ważne bez względu na liczbę 

biorących w nim udział obywateli, czyli nie ma progu 

frekwencyjnego (p. wyżej),  

 Wynik referendum jest zawsze wiążący dla organów państwa, 

 Kolejne referendum w tej samej sprawie może być ogłoszone 

najwcześniej rok później od dnia danego referendum. 

 

  



  



Rozdział X 

System partyjny 

 

Wiele osób ma wątpliwości co do systemu partyjnego – czy w ogóle ma 

sens, czy jest potrzebny, czy służy społeczeństwu, narodowi, 

Suwerenowi… Ale zacznijmy od początku. 

Słowo „partia” pochodzi od łacińskiego pars – część. W angielskim jest 

to part – część, partial – częściowy i party – partia. Słowa tego 

używamy na określenie kawałka jakiejś całości, części czy rundy gier 

sportowych bądź towarzyskich (partia rozgrywek, partia szachów, 

partyjka brydża), kandydata lub kandydatki do małżeństwa 

(odpowiednia, atrakcyjna, świetna partia) czy też organizacji politycznej 

dążącej do władzy i realizacji swojego programu i wizji państwa. 

Często takie ugrupowanie polityczne, będące formalnie partią 

polityczną (patrz: rejestr partii politycznych w KRS) określa się też 

innymi terminami, jak np. blok, frakcja, koalicja, kongres, ruch, 

stowarzyszenie, stronnictwo, towarzystwo, ugrupowanie, związek, 

federacja, konfederacja, obóz, przymierze, ruch, sojusz, ekipa, unia. 

Nie nazwa, zatem, przesądza o tym, czy dana organizacja jest partią, 

lecz jej statut. 

Pierwsze partie powstawały w 18-tym wieku, choć tak się nie nazywały 

(np. stronnictwo patriotyczne w I RP). Czasem przyjmowały formę 

konfederacji, rokoszu, grupy posłów. Wyraźne podziały na stronnictwa 

(strony) polityczne objawiły się w okresie Wielkiej Rewolucji 

Francuskiej, kiedy to zaistniały w świadomości społecznej „lewica” i 

„prawica”. Otóż w parlamencie francuskim po lewej stronie zasiedli 

rewolucjoniści, a po prawej - zwolennicy spokojnych przemian. Stąd 

wziął się utrzymywany jeszcze do dziś – choć czasem sztucznie – 

podział na „postępową” i socjalną „lewicę” oraz na konserwatywną i 

broniącą prywatnej własności oraz tradycyjnych wartości „prawicę”.  

Pierwsze nowoczesne partie powstały w Wielkiej Brytanii w latach 30-

tych XIX w.: Partia Konserwatywna i Partia Liberalna. W II połowie tego 

wieku pojawiły się w Europie partie socjaldemokratyczne w oparciu o 



ruchy robotnicze i związki zawodowe. Potem powstały partie 

chrześcijańskie, socjalistyczne, komunistyczne, chłopskie, chadeckie, 

liberalne, a także narodowe (nacjonalistyczne) czy nawet feministyczne 

i ekologiczne. Katalog partii politycznych powstałych w Europie od XIX 

wieku do dziś jest bardzo obszerny i obejmuje także partie 

monarchistyczne, konserwatywno-liberalne, libertariańskie, 

socjalliberalne, faszystowskie, robotnicze. Osobny rodzaj partii 

stanowią partie regionalne i separatystyczne (np. hiszpańskich Basków 

czy irlandzka Sinn Fein).  

Klasyfikacji partii politycznych dokonać można ze względu na sposób 

organizacji i funkcjonowania lub ze względów ideologiczno-

programowych: 

 ze względu na sposób powstania:  

- parlamentarne: tworzenie się wokół grupy parlamentarzystów 

komitetów wyborczych, integrujących się w partię (np. FDP w 

RFN, Wolni i Solidarni),  

- pozaparlamentarne, powstałe z (inicjatywy) organizacji 

pierwotnie nie-politycznej (np. niemieckie SPD, polskie PSL) 

 ze względu na rodzaj podstawowej komórki partyjnej:  

- zakładowe, z komórkami partii w zakładach pracy (np. PZPR i 

jej POP),  

- terytorialne, z komórkami podstawowymi odpowiadającymi 

jednostkom terytorialnym państwa (np. ZChN), 

 ze względu na strukturę organizacyjną:  

- komitety wyborcze (np. partie Demokratyczna i Republikańska 

w USA),  

- terytorialnie rozwinięte struktury organizacyjne (np. CDU w 

RFN), 

 ze względu na podział uprawnień w strukturach:  

- scentralizowane, skupiające władzę w strukturach centralnych 

(np. brytyjska Partia Konserwatywna),  

- zdecentralizowane – z autonomią struktur terenowych w 

podejmowaniu decyzji (np. niemieckie Bündnis 90/Die Grünen) 



 ze względu na sposób powoływania swoich władz:  

- demokratyczne, powołujące i kontrolujące władzę przez 

członków (np. niemieckie CSU, FDP),  

- niedemokratyczne, z władzą zagwarantowaną zapisami 

statutowymi lub pochodzącą z mianowania przez wąskie grono 

kierownicze, inaczej: partie wodzowskie (np. NSDAP, radziecka 

KPZR) 

 ze względu na skalę upartyjnienia kandydatów:  

- masowe – skupiające wiele osób, z której wyłaniają się 

kandydaci na wybory (np. francuska Partia Socjalistyczna),  

- kadrowe, zrzeszające niewielką część swych wyborców i 

wystawiające w wyborach często osoby nie będące członkami 

(np. małe partie centrowe) 

 ze względu na typ kierownictwa:  

- z kierownictwem jednoosobowym, „wodzem” o szerokiej władzy 

(np. niemiecka nazistowska NSDAP, radziecka KPZR),  

- z kierownictwem kolegialnym, typu rada programowa, 

polityczna itp. (np. niemieckie SPD), 

 ze względu na stosunek pomiędzy władzami partii a grupą 

parlamentarną:  

- parlamentarne – z dominacją frakcji parlamentarnej w 

kierownictwie partii (np. brytyjska Partia Konserwatywna),  

- pozaparlamentarne, gdzie kierownictwo partii jest niezależne 

od grupy parlamentarnej partii (np. radziecka KPZR) 

 ze względów ideowo-programowych:  

- konserwatywne,  

- narodowe (np. Ruch Narodowy),  

- chrześcijańskie (np. ZChN, dawna Partia Centrum w 

Niemczech),  

- socjalistyczne (np. SPD w Niemczech),  

- liberalne (np. PO)  

- ludowo-chłopskie (np. PSL),  

- komunistyczne (wiele partii w całej Europie, np. KPZR) 

 ze względu na stosunek do integracji europejskiej:  

- przeciwne integracji (np. Front Narodowy we Francji, AfD w 



RFN),  

- eurosceptyczne, czyli zgadzające się z wybranymi aspektami 

integracji (np. Fidesz na Węgrzech),  

- za integracją pozostawiającą autonomię państwom narodowym 

(np. PiS),  

- euroentuzjastyczne, chcące pełnej integracji w jedno państwo 

europejskie (np. niemiecka SPD, PO),  

 ze względu na stosunek do najnowszej historii i jej „nosicieli”, np. 

w Polsce:  

- postkomunistyczne, realizujące układ okrągłostołowy i 

zachowujące uwłaszczenie nomenklatury (np. Unia Wolności, 

PO, PSL),  

- anty-nomenklaturowe, chcące likwidować przywileje post-PRL-

owskie (np. Ruch Narodowy),  

 ze względu na stosunek do gospodarki:  

- leseferystyczne, dopuszczające tylko wolny rynek (np. UPR w 

Polsce),  

- ordoliberalne, czyli promujące społeczną gospodarkę rynkową 

(np. PiS),  

- nierynkowe, optujące za gospodarką planową i socjalistyczną. 

 

Konstytucja RP i ustawa z 1997 r. o partiach politycznych definiują 

partię polityczną jako „dobrowolną organizację, występującą pod 

określoną nazwą, stawiającą sobie za cel udział w życiu publicznym 

poprzez wywieranie metodami demokratycznymi wpływu na 

kształtowanie polityki państwa lub sprawowanie władzy publicznej”. 

Artykuł 13 Konstytucji RP zakazuje istnienia partii odwołujących się do 

totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, 

a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza 

nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy albo 

przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa. Kontrolę działalności i 

celów partii politycznych sprawuje Trybunał Konstytucyjny. 

Partia polityczna może korzystać z ustawowych praw po uzyskaniu 

wpisu do ewidencji partii politycznych prowadzonej przez Sąd 

Okręgowy w Warszawie. Wniosek o wpisanie partii do ewidencji musi 



być poparty przez minimum 1000 pełnoletnich i zdolnych do czynności 

prawnych obywateli polskich. 

Ważną i sporną kwestią jest finansowanie partii politycznych i ich 

kampanii wyborczych. Według prawa, źródła finansowania partii w 

Polsce i wielu państwach są jawne, jednak wciąż dochodzi do afer i 

skandali na tym tle w różnych krajach. Dochody partii to składki 

członkowskie, darowizny, spadki, zapisy, z majątku, z dotacji i 

subwencji państwowych oraz ze sprzedaży. Partii nie wolno prowadzić 

działalności gospodarczej, za wyjątkiem sprzedaży publikacji na swój 

temat i przedmiotów ją symbolizujących.  

Od 2001 r. głównym źródłem finansowania partii w Polsce są 

subwencje oraz dotacje z budżetu państwa. Subwencje mogą 

otrzymywać partie, które w ostatnich wyborach do Sejmu przekroczyły 

próg 3% głosów – o ile samodzielnie tworzyły komitet wyborczy – albo 

6% głosów – jeżeli weszły w skład koalicji wyborczej. Dotacje otrzymują 

partie za każde miejsce zdobyte w Sejmie lub Senacie. Wciąż trwa 

dyskusja, czy partie powinny być finansowane z budżetu, czy 

prywatnie, czy z indywidualnych odpisów podatkowych, deklarowanych 

przez obywateli przy składaniu zeznania podatkowego. Idealnego 

rozwiązania, wydaje się, nie ma. 

Dziś często słychać krytykę partii politycznych, tym bardziej, że 

współczesne technologie i możliwości organizacyjne pozwalają inaczej 

zorganizować życie polityczne, włączając w to głosowania i wybory.  

Mamy dziś jednoznacznie do czynienia z fasadową, śmieszną, rytualną 

demokracją medialno-partyjną, partiokracją, w której wodzowie partyjni 

wybierają kandydatów na posłów i senatorów oraz mianują ministrów, w 

której parę procent obywateli korzysta po wygranych wyborach ich 

partii, a reszta w pewnym sensie na nich pracuje. Na przypomnienie 

zasługuje tu cytat z wypowiedzi profesora Witolda Kieżuna (strona 66). 

Niektórzy twierdzą wręcz, że partie polityczne są narzędziem realizacji 

podstawowej metody imperialnej „dziel i rządź”, skłócania 

społeczeństwa poprzez tworzenie antagonistycznych, czasem 

skrajnych ugrupowań. Niekiedy idzie to w kierunku systemu 

dwupartyjnego, w którym dwie duże partie zmieniają się u steru rządów, 

ostro się zwalczając, a czasem posiłkując się „przystawkami”, czyli 



partiami małymi, z którymi uzyskują w koalicji większość parlamentarną. 

Przykłady: republikanie i demokraci w USA, CDU i SPD w Niemczech, 

PO i PiS w Polsce XXI wieku. W różnych krajach rozmaite dziwne partie 

zakładane są też „na zamówienie” jakichś lobby i przez te lobby 

finansowane, a często wykonawcami są służby specjalne. Oczywiście, 

takie związki są przeważnie dobrze zakamuflowane. Tak czy inaczej, 

według wielu krytyków zadaniem partii politycznych jest podział 

społeczeństwa na mniejsze i łatwiejsze do kontrolowanie grupy, by 

zapobiec dogadaniu się rozmaitych grup społecznych, a celem – tzw. 

skok na kasę, na stanowiska i na przywileje: ekipy kierownicze partii 

knują rozmaite „interesy”, będące de facto grabieżą dóbr narodowych w 

majestacie prawa, wspieraną represjami wobec społeczeństwa. W tym 

sensie – idąc dalej torem tej krytyki – partie polityczne są substytutami 

struktur zorganizowanej przestępczości i zapleczem kadrowym struktur 

oligarchiczno-mafijnych, a media – ich tubą propagandowo-

manipulacyjną. 

Często wokół partii, szczególnie rządzącej, wytwarza się swoisty 

„dwór”, grupa wiernych zwolenników, stado ślepych popleczników. 

Celem partii zaczyna być nie realizowanie wartości i programu rozwoju 

kraju, lecz „obsługa” stada i rozdawnictwo polityczne. Powstaje partia 

władzy, a ginie partia programowa. 

Ponadto powstają partie wąskich grup interesów, partie egzotyczne, 

wręcz kabaretowe, w partiach tworzą się frakcje i skrzydła, a z 

wszystkiego tego wynika dużo krzyku i szumu medialnego. 

W tym kontekście można i trzeba zadać pytanie, czy partie polityczne 

są dziś w ogóle potrzebne. Dziś, w dobie powszechnej telekomunikacji i 

możliwości technologicznych można by scenę polityczną zorganizować 

inaczej. Często podnoszone są postulaty, by obywatele organizowali 

się lokalnie, a komitety wyborcze były dla poszczególnych kandydatów, 

a nie partyjne. Przypominane są też idea samorządu terytorialnego, w 

którym z definicji może partycypować każdy obywatel, oraz geneza 

instytucji posła jako przedstawiciela danej jednostki terytorialnej, jej 

reprezentanta i rzecznika. W taki sposób można by odejść od „partio-

kracji” i przybliżyć demokrację obywatelom. 



Ponadto, powstaje pytanie, czy ma sens wyróżnianie niektórych 

organizacji jako partii politycznych, podczas gdy mamy ustawę o 

stowarzyszeniach i wolność zrzeszania się, a do wyborów może 

wystawiać kandydatów każde stowarzyszenie, które zarejestruje 

komitet wyborczy. Myślę, że wystarczą ogólne zasady stowarzyszania 

się i zasady rejestrowania komitetów wyborczych, a twór prawny zwany 

partią polityczną nie jest już dziś potrzebny. Tym bardziej, że postuluję 

zniesienie finansowania partii politycznych z budżetu – przecież 

obywatelski, coroczny i dobrowolny odpis podatkowy, który proponuję, 

może zasilać konta dowolnego stowarzyszenia społecznego w jak 

najszerszym rozumieniu słowa, czyli działającego zarówno w dziedzinie 

naukowej, gospodarczej, sportowej i także politycznej.  

Jeżeli mamy mieć prawdziwą demokrację, czyli zdrowy system 

przedstawicielski, to przedstawiciel, czyli osoba wybrana do organu 

państwowego, musi być związany ze swoimi wyborcami i sprawami 

Polski, a nie z jakąś „partią”, co celnie opisał powyżej cytowany 

profesor Witold Kieżun.  

Póki co, Anno Domini 2019, musimy jednak tolerować partie polityczne, 

mimo, że nas kosztują dużo pieniędzy i nerwów. 

Nie ma jednak żadnych przeciwwskazań, by konkretne stowarzyszenie 

czy ugrupowanie, rejestrowane na ogólnych zasadach obowiązujących 

wszystkie organizacje społeczne, nazywało się partią i miało cele 

polityczne. Ale nie powinno mieć żadnych przywilejów, lecz być 

traktowane jako jedno z wielu stowarzyszeń. 

Jak już powyżej wspomniałem, finansowanie powinno iść za posłem, 

senatorem, radnym czy inną osobą wybraną do organu państwa – 

podobnie jak bon oświatowy powinien iść za uczniem czy studentem.  

Wtedy to posłowie, senatorowie i radni będą niezależni od szefów 

frakcji politycznych, partii i klubów. To owi szefowie będą musieli się 

starać o względy „dołów” i przekonywać ich solidnością argumentów, 

koncepcji i postawy moralnej, a nie – jak dziś – szarogęsić się i 

szantażować kandydatów, a potem osoby wybrane, że zostaną 

„wyrzucone”, „nie znajdą się na listach wyborczych” itp. Groteska! 



Brak rozróżnienia między stowarzyszeniem-partią a innymi 

stowarzyszeniami społecznymi będzie dużo bardziej demokratyczne, 

przyczyni się do bardziej merytorycznego działania.  

Już słyszę głosy obrońców partii politycznych, krzyczących, że 

dokonuję zamachu na państwo, na stabilność rządów, że to nierealna 

koncepcja, bo jak finansować działalność polityczną! Ba! 

Przyzwyczajeni do przywilejów i do wydawania naszych pieniędzy będą 

tak krzyczeć, to oczywiste. Ale żaden dramat nie nastąpi, a wręcz 

odwrotnie, nastąpi oczyszczenie życia politycznego z darmozjadów. 

Dlaczego? Oto moje argumenty: 

 Dziś tysiące ludzi działa społecznie, wydając bezinteresownie swoje 

własne pieniądze. I wiele stowarzyszeń utrzymuje się latami i robi 

wiele wspaniałych rzeczy; 

 Solidne finansowanie biur poselskich, senatorskich, radnych – 

oczywiście kontrolowane przez Suwerena – da możliwości działania 

wystarczające;  

 Obywatelskie odpisy podatkowe zasilą organizacje, które zyskają 

uznanie wyborców; 

 Wiele działań, które dziś są domeną organizacji społecznych, bo 

państwo jest chore i słabe, zostanie – mam nadzieję – przejętych 

przez struktury państwowe; 

 Państwo trzeba odchudzić, także oszczędzając na strukturach 

urzędniczych i partyjnych – niepotrzebna nam partyjna propaganda 

i reklama; 

 W przeszłości, szczególnie w I Rzeczypospolitej, funkcjonariuszem 

państwa zostawał człowiek majętny, który materialnie był 

niezależny od państwa czy króla; to on sam finansował często swój 

urząd, swoje „biuro”. 

 Projekty pożyteczne społecznie, ważne, zyskujące poparcie, które 

chciałaby realizować jakaś „partia”, mogą być sfinansowane inaczej 

– albo z budżetu, albo na zasadzie crowdfunding’u (zbiórki 

pieniędzy), albo na zasadzie inwestycji prywatno-publicznej – 

możliwości zawsze są. 

Podsumowując, trzeba zlikwidować partyjniactwo, żerowanie klik i sitw 

na społeczeństwie, uzależnienie wybieranych przedstawicieli od 



kacyków partyjnych, marnowanie ogromnych pieniędzy na „cele 

partyjne”, oderwanie przedstawicieli od wyborców, wybieranie „z list 

partyjnych”. 

Niezależnie od tego, co napisałem powyżej, zawsze będą grupy ludzi z 

ambicjami politycznymi, ludzi, którzy będą się kręcić wokół wyborów, 

stanowisk państwowych i spraw państwa – i to jest całkowicie 

naturalne, a myślę, że część tych ludzi będzie to robiła z pobudek jak 

najbardziej pozytywnych, państwowotwórczych, patriotycznych, 

ideowych, społecznych. I będą powstawać organizacje, stowarzyszenia, 

które będą takimi „partiami”. 

Jeżeli tak, to czy jesteśmy w stanie sformułować kryteria i zasady 

utworzenia przyzwoitej polskiej organizacji („partii”) politycznej? 

Gdybym miał taką organizację tworzyć to myślę, że zadbałbym o 

następujące sprawy: 

1. Członkowie 

a) Nie byli karani za przestępstwa kryminalne, łapówki, 

defraudacje, nadużycia władzy 

b) Nie byli członkami żadnej partii politycznej wcześniej 

c) Są w chwili wstępowania do organizacji w wieku minimum 25 

lat, maksimum 65 lat  

d) Są narodowości polskiej i mają obywatelstwo polskie 

e) Nie współpracowali w żaden sposób z żadnymi służbami 

tajnymi, specjalnymi, wywiadowczymi 

f) Są czynni zawodowo lub społecznie 

g) Nie byli zamieszani w żadną aferę gospodarczą, polityczną 

h) Mogą wykazać dorobek z działalności społecznej, naukowej, 

gospodarczej, społecznej 

i) Nie byli i nie są członkami żadnej tajnej organizacji, tajnego 

stowarzyszenia czy klubu itp. 

j) Przystępują do organizacji z pobudek patriotycznych i 

ideowych, nie dla chęci osobistego zysku 

k) Nie reprezentują, nie głoszą i zobowiązują się nie szerzyć w 

organizacji żadnej ideologii, religii, doktryny 

l) Uważają, że polityka to służba publiczna dla dobra wspólnego 

Polaków 



m) Chcą działać na rzecz rozwoju, samorządności, niezawisłości 

Polski i podmiotowości Polaków 

2. Organizacja 

a) Każdy członek przechodzi staż kandydacki trwający rok 

b) Nowy członek wprowadzany jest na staż przez dwóch 

członków, po stażu potrzebuje minimum 4 opinii 

c) Obowiązuje kodeks etyczny z konkretnymi sankcjami za jego 

łamanie 

d) Każdy należy do lokalnego koła i działa przede wszystkim 

lokalnie 

e) Wybór przedstawicieli, władz, kandydatów na wybory jest 

oddolny i demokratyczny 

f) Dyskusje i debaty odbywają się wyłącznie merytorycznie 

g) Działania władz, procesy decyzyjne i dyskusje są jawne 

h) Budżet wykorzystywany jest wyłącznie zgodnie z celami i 

programem oraz jest pod kontrolą członków 

i) Organizacja może tworzyć sojusze i współpracować z 

organizacjami o celach i programach niesprzecznych z 

własnymi 

j) Przewodnictwo kół, komisji, organów centralnych jest rotacyjne 

k) Przewodniczący wszelkich obrad, narad, dyskusji, konferencji 

jest wybierany przez salę spoza prezydium 

l) W wyborach na każde stanowisko musi być co najmniej 2 

kandydatów i każdy przedstawia swój program 

m) Organizacja powołuje do życia swoje własne media 

(drukowane, internetowe, radiowe) 

3. Treści i program 

a) Treścią, sensem i misją działania jest dobro Polski i Polaków 

b) Organizacja tworzy programy, propozycje, rozwiązania, projekty 

zapisów prawnych i inne działania zgodne z misją 

c) Organizacja odcina się od etykietek politycznych, 

ideologizmów, podziałów na lewicę i prawicę 

d) Organizacja przeciwna jest przemocy, ksenofobii, 

szowinizmowi, rasizmowi, niszczeniu środowiska naturalnego, 

manipulacji w mediach, spekulacjom finansowym 



e) Organizacja opowiada się za ochroną tradycyjnej rodziny, 

ochroną dobra wspólnego, wspieraniem lokalnej 

przedsiębiorczości, referendami,  

f) Program każdego koła, oddziału, struktury i całej organizacji 

tworzony jest oddolnie i sprawdzany na zgodność z misją, 

celami i założeniami działania  

4. Inne sprawy 

a) Organizacja działa pozytywnie, budując i tworząc, nie 

wchodząc w destrukcyjne działania i bezproduktywne polemiki 

z przeciwnikami 

b) Organizacja może budować swoje zaplecze ekonomiczne 

c) Organizacja nie przyjmuje darowizn ani subwencji z zagranicy 

(za wyjątkiem środowisk polonijnych) ani od organizacji o 

celach sprzecznych lub wrogich do własnych celów 

Być może są jeszcze aspekty, o które powyższa lista powinna być 

uzupełniona. Jednak pokazuje ona kierunek, pewnego ducha. 

Poprzeczka, jak widać, jest postawiona wysoko, ponieważ jeżeli ludzie 

angażujący się politycznie nie będą wymagali dużo przede wszystkim 

od siebie, to za chwilę będzie znowu „Polak mądry po szkodzie, a „ryba 

będzie się psuła od głowy”. Tylko zdrowe moralnie, nowe elity są w 

stanie zbudować silne, mądre państwo i pociągnąć sprawy Polaków w 

dobrym kierunku.  

 



  



Rozdział XI 

System monetarno-finansowy 

 

Kiedyś panował handel wymienny (barter). Sól wymieniano na zboże, 

ryby za ziemniaki, dowolny towar za inny dowolny towar. Było to nieco 

uciążliwe i nie zawsze sprawiedliwe, więc zaczęto wprowadzać 

„pośredniki” wymiany, takie jak sól (do dziś mamy targi czy place solne 

w wielu miastach), zboże, skóry lub bydło. Stąd też najprawdopodobniej 

wywodzi się słowo ”pieniądz”, bowiem bydło to po łacinie pecus, a 

pecunia znaczy „pieniądz”. 

Pieniądz 

Według niektórych źródeł, np. Wikipedii, pieniądz to towar. Nie! 

Pieniądz ma być środkiem rozliczeniowym i narzędziem określania 

wartości towarów, a sam nie może być towarem – właśnie takie błędne 

potraktowanie pieniądza przyniosło wiele problemów, wypaczeń i 

zrobiło z kuli ziemskiej jedno wielkie kasyno, w którym pieniądz jest 

fetyszem, a nie środkiem wymiany, jest bożkiem, a nie narzędziem, jest 

bytem oderwanym od realnej gospodarki i celem spekulacji. 

Pieniądze istnieją od kilku tysięcy lat, przyjmując formę kawałków 

kruszcu (pieniądz kruszcowy), monet z metalu bądź stopu metali 

(pieniądz bity), banknotów (pieniądz papierowy), kijów, a ostatnio 

zapisów komputerowych (pieniądz elektroniczny). 

Kiedyś złotnicy pełnili dodatkowo rolę depozytariuszy monet, które 

przyjmowali od ludzi na przechowanie. Potwierdzali to pokwitowaniem 

na papierze. Tak powstał papierowy pieniądz. Pomysł szybko chwycił. 

Zamiast nosić ciężkie monety, używano papierowych kwitów 

potwierdzających, że są one zdeponowane u złotnika (a później w 

bankowym skarbcu) i w każdej chwili dostępne. Złotnicy spostrzegli, że 

mogą wystawiać więcej pokwitowań niż mieli złota (to się dziś nazywa 

lewarowaniem), a i tak nikt się w tym nie zorientuje. Z czasem złotnicy 

zaczęli pożyczać owe pokwitowania na procent, a za uzyskane w ten 

sposób zyski kupowali złoto. W taki nieuczciwy sposób stali się 

pierwszymi na świecie bankierami.  



Pieniądz, by funkcjonował jako powszechny środek wymienny na 

dowolne dobro – towar lub usługę – musi być uznany w wyniku 

ogólnospołecznej zgody. Zaufanie do pieniądza jest, szczególnie dziś, 

kluczowym elementem jego obiegu – gdy zaufanie się kończy, 

następuje załamanie, upadek pieniądza. 

Pieniądz jest prawnie określony i chroniony. Tylko uprawniona 

instytucja państwowa może go emitować, „bić” lub drukować.  

Tu trzeba rozróżnić między pieniądzem, jako jednostką rozliczeniową, a 

„znakiem pieniężnym” (monetą, banknotem), który jest materialnym 

symbolem pieniądza. 

Wyłączne prawo kreowania (emisji) pieniądza ma w Polsce, według 

Konstytucji RP, Narodowy Bank Polski. Niestety, Konstytucja jest w tym 

punkcie nagminnie łamana, bowiem banki komercyjne tworzą dziś ex 

nihilo (z niczego) pieniądz kredytowy, który jest zapisem 

komputerowym – na zasadzie tzw. lewarowania depozytów. 

Z kolei jedyną instytucją uprawnioną do wytwarzania znaków 

pieniężnych (monet i banknotów) jest Mennica Państwowa, która tworzy 

zabezpieczenia banknotów (nitki platynowe lub złote, znaki wodne, 

specjalne farby, efekty holograficzne i fluorescencyjne itd.), numeruje je 

i emituje jako druki ścisłego zarachowania. 

Ktokolwiek inny niż Mennica Państwowa drukuje banknoty lub bije 

monety, dopuszcza się fałszowania pieniędzy i przestępstwa ściganego 

z mocy prawa. 

Pieniądz ma swoje oznaczenie (nazwę, np. w Polsce – złoty) oraz 

trzyliterowy międzynarodowy skrót (dla złotego – PLN; jako skrót dla 

„polski nowy” złoty, który został wprowadzony po denominacji w latach 

1995-1996).  

Pieniądz podlega różnym zjawiskom lub operacjom. W dłuższym czasie 

następuje przeważnie deprecjacja pieniądza, jego spadek wartości 

nabywczej. Często mówi się, że „pieniądz lepszy wypierany jest przez 

pieniądz gorszy”. Pieniądz może też podlegać oficjalnej dewaluacji 

(obniżeniu wartości w stosunku do innych walut), rewaluacji 

(podwyższeniu wartości w stosunku do innych walut) czy też 



denominacji („obcięciu kilku zer”, aby kwoty pieniężne nie były zbyt 

długimi liczbami i aby nie trzeba było nosić „walizek pieniędzy”). 

By pieniądz pełnił właściwie swoje funkcje – wartościującą, 

rozliczeniową i wymiany handlowej, sam nie stając się towarem, 

musi być bezodsetkowy, czyli nieoprocentowany.  

Oprocentowanie pieniądza wzięło się przed wiekami z potrzeby 

pożyczania pieniądza przez niektórych ludzi i chęci innych – tych, 

którzy tego pieniądza mieli w nadmiarze, - do zarabiania na tym 

pożyczaniu. Tak zrodziła się lichwa, czyli „pożyczanie na procent”. 

Jednak chrześcijanom papieże zabraniali lichwy, natomiast wśród 

żydów regulacja była taka: wobec siebie nie wolno stosować lichwy, ale 

wobec obcych (gojów) – tak. I tak działalność pożyczkowo-lichwiarska 

(lombardy, a potem banki) trafiła w Europie w ręce żydowskie. 

Dziś lichwą określa się potocznie pożyczanie i udzielanie kredytów na 

zbyt wysoki procent, nieuzasadniony ekonomicznie, ani rynkowo. 

Jednak trzeba pamiętać, że istota lichwy jest nieco inna: to wszelka 

opłata za pożyczkę niezwiązana z wykonaniem jakiejkolwiek pracy, 

czyli nienależna zapłata. Wymuszanie lichwy na ludziach w potrzebie, 

jako forma „generowania wartości” bez jakiejkolwiek pracy, jest źródłem 

demoralizacji, inflacji i zakłócania obiegu pieniądza. Dla „rozmycia” 

sprawy lichwa jest dziś nazywana oprocentowaniem. Do dzisiaj jedynie 

islam spośród wielkich religii świata zabrania lichwy. 

Dlatego mamy system pieniądza dłużnego, który uzależnia wszystkich, 

zaciskając państwom, firmom i rodzinom pętle długów na szyjach.  

W większości krajów świata panuje coś, co można nazwać 

międzynarodówką lichwiarską (banksteria): sieć powiązań bankierskich, 

od FED-u, prywatnego banku udającego instytucję federalną w USA, 

przez centralne banki narodowe po banki komercyjne. Ta 

„międzynarodówka” panowała do niedawna na świecie i narzucała 

pieniądz amerykański – dolara – jako walutę rozliczeniową w handlu 

międzynarodowym (w 2010 roku dolar obsługiwał ponoć 70% 

handlowej wymiany międzynarodowej). Jednak to się powoli kończy, 

ponieważ takie kraje jak Chiny, Rosja, Iran i inne odchodzą od dolara w 

obrocie światowym. 



Ta sama lichwiarska międzynarodówka jest winna wielu morderstw, na 

przykład kilku prezydentów amerykańskich, sprzeciwiających się 

wszechwładzy bankierów (np. Lincolna czy Kennedy’ego). 

Bez powrotu NBP do roli realnego emitenta pieniądza w Polsce – i to w 

wielkości odpowiadającej pracy wykonanej przez społeczeństwo oraz 

zużytym do tego czynnikom materialnym i niematerialnym – nie 

możemy marzyć o likwidacji długu publicznego, o przywróceniu 

zdrowych relacji i kalkulacji ekonomicznych, o wyzwoleniu się z uścisku 

międzynarodowych instytucji finansowych. 

Współczesny system monetarny to nic innego, jak zalegalizowane 

oszustwo. Polega ono na tym, że wąska grupa ludzi żyje kosztem całej 

reszty, operując lichwą i spekulacjami. Rośnie rola parabanków, firm 

pożyczkowych i innych instytucji lichwiarskich – liczba ich reklam w 

telewizji jest porażająca. Lichwiarskim oprocentowaniem zubażają tych, 

którzy już są biedni, ale nie mają środków ani sił, by się skutecznie 

bronić. Prawdziwe wynaturzenie, zaprzeczające wartościom 

chrześcijańskim. Kolejnym „dziwnym” rynkiem jest obrót kantorowy 

walutami. Można tu mówić nawet o drugim, niekontrolowanym przez 

państwo obiegu pieniądza, który służy finansowaniu i rozrachunkom 

szarej strefy, transakcjom importowym głównie z państw azjatyckich, 

niekontrolowanemu transferowi dewiz z Polski. To musi niepokoić, 

niestety, doszliśmy już do momentu, że ten stan rzeczy zaczynamy 

postrzegać jako normalność. 

Konsekwencją systemu monetarnego funkcjonującego na tzw. 

Zachodzie od 1971 roku (roku, w którym został zniesiony parytet dolara 

do złota) są m.in.:  

 ciągłe zadłużenie gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i 

budżetów publicznych (centralnego i samorządowego), którego 

wysokość jest zależna od decydentów, zmieniających 

oprocentowanie lub regulacje prawne,  

 Stały transfer pieniądza i majątku (ziemie, domy, bogactwa 

naturalne) z gospodarek narodowych do dysponentów systemu 

finansowego, skupionego w rękach nielicznych najbogatszych 

rodzin świata, 



 Horrendalnie wysokie zarobki menedżerów sektora finansowego 

(fundusze, banki, ubezpieczenia), nieuzasadnione skalą pracy ani 

odpowiedzialności, pełniące funkcje „kupowania” ludzi i zamykania 

im ust,  

 Stale powracające kryzysy finansowe, często prowokowane, 

sterowane i będące rezultatem nieuczciwych praktyk finansowych 

(por. choćby derywaty CSD, Lehman Brothers i AIG z roku 2007, 

ataki Sorosa na waluty narodowe) – na koszt społeczeństw i 

gospodarek narodowych. 

Ten system istnieje tylko dlatego, że ludzie nie wiedzą, jak działa. Nie 

wiedzą, skąd się biorą kryzysy i bieda. Żeby pokonać wroga, trzeba 

najpierw go poznać. 

Pieniądz stał się dziś zbyt ważny, „bez niego nie da się nic zrobić”. To 

pokłosie materializmu, konsumpcjonizmu i gospodarczego imperializmu 

globalnych korporacji, szczególnie bankierskich („banksteria”). 

Prawdą jest, że nadmiar pieniędzy szczęścia nie daje – kiedy osiągamy 

pewien poziom zasobów pieniędzy, to dalszy jego wzrost nie podnosi 

już naszego zadowolenia czy poczucia szczęścia. Najprostsze 

wyjaśnienia tego to: 

 Nie jesteśmy w stanie tych pieniędzy wydać z braku czasu, a 

niemożność wykorzystania ich może nas wręcz frustrować. 

 Mamy już wszelkie możliwe dobra luksusowe, już nie ma czego 

kupować, a nadmiar luksusu zaczyna być nużący. 

Pieniądz powinien stać się własnością narodu w chwili jego powstania, 

a więc powinien być nam oddany, rozdzielony pomiędzy nas. Pieniądz 

powinien odpowiadać produkcji bogactwa albo jego niszczeniu. 

Powinien postępować za ruchem bogactwa: obfita produkcja - obfity 

pieniądz; produkcja łatwa - łatwy pieniądz; produkcja darmowa - 

darmowy pieniądz. 

Mówimy czasem o „łatwym pieniądzu” (zdobytym cwaniacko lub 

nieuczciwie), „pustym pieniądzu” (bez pokrycia, nie można zań prawie 

nic kupić), „zamrożonym pieniądzu” (wydanym na coś, co nie daje 

zwrotu i powoduje, że pieniądz się marnuje), „gorącym pieniądzu” (który 

parzy, bo jest nielegalny, z przestępstwa). Mówimy „robić pieniądze”, 



„leżeć na pieniądzach” (mieć ich bardzo dużo), „dusić pieniądze” (skąpo 

je wydawać), „topić pieniądze” (tracić je na złe inwestycje lub 

rozrzutnie), „wyrzucać pieniądze w błoto” (wydawać bezsensownie) czy 

„prać brudne pieniądze” (przerzucać nielegalnie zarobione pieniądze do 

legalnego biznesu). 

Walka o pieniądz trwa od samych jego początków. Wszędzie tam, gdzie 

nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o pieniądze. O pieniądze chodzi w 

„budżetach unijnych”, „dopłatach dla rolników”, bombardowaniu Libii, 

Syrii i Iraku, walkach o Nord-Stream 2, przerzucaniu wielkich liczb 

imigrantów, w regulacjach prawnych unijnych i, krajowych. W świecie, w 

którym fetyszem (bożkiem) stał się zysk, rządzi „kasa”, a dla pieniędzy 

oszalało mnóstwo ludzi. Pieniądz stał się dla wielu celem, stał się 

towarem, zamiast swojej pierwotnej funkcji środka wymiany towarowej. 

Więc „robi się” pieniądze, drukuje bez przytomności, a bańka finansowa 

jest już ok. 50-krotnością realnej gospodarki (inaczej: 98% pieniądza 

krążącego po świecie nie ma pokrycia w realnej gospodarce, a służy 

tylko grze i spekulacjom). Szaleństwo do sześcianu!  

Arystoteles określił gospodarkę, mającą na celu pomnażanie pieniędzy, 

jako „będącą wbrew naturze”. Seneka pisał: „Pieniądzom trzeba 

rozkazywać, a nie służyć”. Filozof Bacon mówił: „pieniądz jest jak 

nawóz, nie przyniesie plonu, jeśli go nie rozrzucić”, co znaczy, że 

trzeba go rozproszyć wśród społeczeństwa, wśród podmiotów 

gospodarczych – pieniądz ma być dostępny. 

Warto przeczytać trzy tomy „Wojny o pieniądz” Hong Songbinga oraz 

„Pieniądz wolny od inflacji i odsetek” Margritt Kennedy. 

Podsumowując rozważania o pieniądzu, trzeba jak najszybciej 

wprowadzić: 

 Zakaz lichwy (pożyczania na procent) – wszelkie koszty banki 

powinny pokrywać poprzez pobieranie opłat operacyjnych, 

 Pieniądz bezodsetkowy, którego szybsze krążenie będzie 

wymuszone, bo leżąc, będzie tracił na wartości, 

 Likwidację „rezerwy cząstkowej”, na podstawie której banki tworzyły 

pieniądz z niczego (ex nihilo), łamiąc konstytucyjny monopol 

Narodowego Banku Polskiego na emisję pieniądza, 



 Zasadę i jej praktyczne zabezpieczenia, iż pieniądz jest tylko 

środkiem rozliczeniowym, a nie towarem. 

Waluty lokalne 

Widząc, co się dzieje w systemie monetarnym, wiele wspólnot 

lokalnych na świecie zaczęło wprowadzać tzw. pieniądz lokalny (walutę 

lokalną). Taka waluta lokalna obsługuje gospodarkę lokalną, zwiększa 

możliwości obrotu gospodarczego i spełnienia podstawowych potrzeb 

lokalnego społeczeństwa. Jest niewymienialna na waluty zagraniczne i 

tym samym odporna na potencjalne ataki walutowe spekulantów. 

Wypełnia dla miejscowej ludności lukę głodu monetarnego i inicjatyw 

gospodarczych. Przeciwdziała wykluczeniu finansowemu poprzez 

oferowanie (teoretycznie niezajmowalnych komorniczo) kont 

denominowanych w walucie lokalnej. Waluty lokalne istnieją w 

większości krajów europejskich, a w niektórych miastach czy gminach 

można nimi nawet płacić podatki. 

Waluty lokalne można przyrównać do multi-barterowych systemów 

rozliczeniowych. Niewątpliwie pomagają one w obrocie i przyspieszeniu 

obiegu towarów i usług, uzupełniając w części lukę podaży 

państwowego pieniądza. 

W tym kontekście ważne jest stworzenie zaplecza prawno-

instytucjonalnego oraz organizacyjno-informatycznego dla walut 

lokalnych, ponieważ systemy rozliczeniowe, które będą obsługiwane 

poprzez Internet muszą spełniać najwyższe wymogi bezpieczeństwa i 

poufności. 

Waluty lokalne są czasem mitologizowane. Oczywiście, w chorym 

otoczeniu nie będą one panaceum na wszystko.  

Można podzielić waluty lokalne ze względu na 

 Zasięg terytorialny (lokalne, miejskie, regionalne, krajowe) 

 Wartość jednostki rozliczeniowej (równa walucie państwowej, 

będąca jej ułamkiem lub wielokrotnością) 

 Dostęp do nich (systemy zamknięte dla podmiotów spełniających 

określone kryteria, systemy otwarte dla każdego) 

 Podmiot organizujący rozliczenia i transakcje (waluty samorządowe 

i waluty komercyjne) 



Szczególnie na ten ostatni z wymienionych podziałów chciałbym 

zwrócić uwagę. Otóż to, kto jest operatorem waluty lokalnej, może mieć 

ogromne konsekwencje w praktyce. Inaczej będzie funkcjonować 

waluta lokalna samorządowa, a inaczej komercyjna. Każda z nich ma 

wady i zalety, niestety, nie ma rozwiązania idealnego. 

 

Waluta lokalna samorządowa Waluta lokalna komercyjna 

Operatorem jest samorząd 
lokalny, czyli struktura urzędnicza 

Operatorem jest podmiot 
prywatny, czyli komercyjny 

Koszt prowadzenia waluty 
spoczywa na całej społeczności, 
na budżecie lokalnym, a 
ewentualne prowizje są 
przychodem jednostki samorządu 
terytorialnego, czyli – urzędników?  

Koszt prowadzenia spoczywa na 
operatorze prywatnym, który musi 
zarabiać, więc pobiera prowizje 
od transakcji, które zachowuje dla 
siebie 

Waluta i cały system musi mieć 
akceptację i nadzór organów 
władzy samorządowej 

Waluta i operator podlegają 
kontroli urzędu skarbowego 

Istniej niebezpieczeństwo 
zawłaszczenia waluty przez kliki 
urzędnicze 

Istnieje niebezpieczeństwo 
oszustwa przez operatora 
prywatnego, lub zbyt wysokich 
prowizji 

Rozwój i modernizacja jest 
powolna poprzez procedury 
urzędnicze 

Rozwój i modernizacja może 
słono kosztować 

 

Z powyższej tabeli wynika dla mnie jeden wniosek: jeżeli miałbym 

uruchamiać walutę lokalną, to chciałbym uniknąć wad, a wykorzystać 

silne strony obu porównywanych systemów, dlatego proponuję walutę 

lokalną na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego. Takie 

rozwiązanie, oczywiście dobrze zaprojektowane w szczegółach, 

pozwoliłoby mi spać spokojnie, że urzędnicy mojej gminy czy 

województwa nie będą wiedzieli wszystkiego o tym, od kogo kupuję, co 

kupuję, kiedy kupuję albo sprzedaję. 



Emisja pieniądza 

Przeciętny wyborca przyjmuje nazbyt ufnie, że nad procesem emisji 

pieniądza czuwają kompetentni ludzie z korzyścią dla społeczeństwa. 

Temat ten jest tabu - nie był obecny w żadnej z dotychczasowych 

kampanii wyborczych w Polsce i nie ma go w mediach. A warto 

uświadomić sobie kilka istotnych faktów, np.:  

 Ilość pieniądza w obiegu oraz szybkość jego krążenia są 

kluczowymi wskaźnikami rzutującymi na każdą dziedzinę życia 

społecznego, tj. na gospodarkę, kulturę, służbę zdrowia, edukację, 

siły obronne, a szczególnie na kondycję finansową przedsiębiorstw 

i gospodarstw domowych, 

 W 1989 roku rozpoczął się proces włączania polskiego obszaru 

gospodarczego i finansowego w system pieniądza dłużnego, 

opartego na lichwie. Cechą tego systemu jest stałe zadłużanie 

wszystkich sektorów życia polityczno-gospodarczego (państw, 

gospodarstw, przedsiębiorstw) i uzależnianie ich od siebie przez 

horrendalne warunki spłat i odsetki, 

 Sektor finansowy, czyli politykę monetarną państwa, można 

przyrównać do krwiobiegu gospodarki. Jeśli funkcjonuje 

prawidłowo, życie społeczno-ekonomiczne kwitnie. Ale pieniądz jest 

wysysany z obiegu ekonomicznego w Polsce i rokrocznie za 

granice wyciekają dziesiątki miliardów złotych – różne szacunki 

mówią o liczbach od 90 do 300 miliardów złotych rocznie, 

 Od kilku dekad żyjemy na Ziemi w epoce obfitości towarowej, 

cechującej się wysoką robotyzacją, dużym bezrobociem i 

równoczesną presją na kupowanie dóbr, na które ludzie nie mają 

pieniędzy, bo istnieje niedobór pieniądza na rynku. Aby nabyć 

określone dobra, potrzebne jest zaciąganie kredytu i płacenie 

potem tzw. haraczu (odsetek) na rzecz bankierstwa. Pieniądz, ze 

środka rozliczeniowego, stał się towarem, którym „banksteria” 

handluje, wzbogacając się i zubażając nas i całe społeczeństwo. 

 W 1997 roku (uchwalenie Konstytucji „Kwaśniewskiego”) zostało 

uchwalone Prawo Bankowe, które zlikwidowało monopol 

Narodowego Banku Polskiego na emisję pełnowartościowego 

pieniądza, ograniczając jego kompetencje do wyłącznej emisji 

znaków pieniężnych. Tymczasem ponad 87% pieniądza krążącego 



na rynku stanowi pieniądz dłużny (dane za rok 2014), który jest 

kreowany przez banki prywatne w postaci zapisu na kontach (jest to 

tzw. pieniądz elektroniczny), oraz na podstawie systemu rezerwy 

cząstkowej. Wystarczy, aby bank miał przykładowo 5 mln PLN 

depozytu, aby mógł wykreować dług (kredyt) na kwotę ok. 142 mln 

PLN i zarabiać odsetki od wykreowanych z niczego (ex nihilo) 

środków (tzw. pieniądza dłużnego). 

Żydowski bankier Amszel Rotszyld, który swój majątek zbił na handlu 

niewolnikami i na innych wątpliwych „transakcjach”, stwierdził: „Dajcie 

mi kontrolę nad pieniądzem, a jest mi wszystko jedno, kto ustanawia 

ustawy.” Oto sedno: nie posiadanie pieniądza daje władzę, a kontrola 

nad jego tworzeniem. 

Tymczasem emisja pieniądza suwerennego powinna następować – 

nawet zgodnie z konstytucją po-okrągłostołową z 1997 roku – wyłącznie 

przez Narodowy Bank Polski. Na jakich zasadach powinno się to 

odbywać? 

Zacznijmy od początku.  

Całe społeczeństwo pracuje przez cały rok i po jego podsumowaniu 

powstaje – załóżmy – dodatni wynik, co oznacza, że wypracowaliśmy 

więcej niż w poprzednim roku, tzn. nastąpił wzrost PKB i PNB. 

Pomiędzy PKB (produkt krajowy brutto) a PNB (produkt narodowy 

brutto) różnica jest taka, że PKB oznacza wszystko, co zostało 

wytworzone w kraju (w Polsce), a PNB – wszystko to, co po 

wytworzeniu zostaje w kraju. Zatem PNB jest nieco mniejsze, ale to 

właśnie PNB nas tu interesuje. 

Jeżeli więc PNB wzrosło i jest więcej dóbr (usług, towarów), to nasz 

centralny bank, czyli NBP, powinien dodrukować adekwatną ilość 

pieniędzy. Bo ilość pieniędzy w obiegu powinna być dopasowana do 

rozmiarów gospodarki, czyli do ilości wytworzonych towarów i usług. 

NBP musi więc w takiej sytuacji dokonać emisji wyrównawczej 

pieniądza. Nazwiemy to emisją wyrównawczą nowego pieniądza 

(EWNP) na pokrycie inflacji i wzrostu PNB. 

Jeżeli np. wzrost PNB wyniesie 3%, oznacza to, że gospodarka polska 

(to, co pozostaje w Polsce) powiększyła się o około 50 mld złotych. 



NBP powinien w takim przypadku wyemitować 50 mld nowych złotych, 

drukując banknoty o łącznym nominale w takiej właśnie kwocie.  

I co się z tymi pieniędzmi dzieje? Muszą zostać wprowadzone do 

obiegu. Jak?  

Są trzy metody wprowadzania kwoty emisji wyrównawczej do obiegu 

krajowego: 

1. Poprzez budżet, czyli metoda urzędnicza 

2. Poprzez doinwestowanie państwowych spółek i pewnych sektorów 

gospodarki, czyli metoda podażowa (doinwestowanie przemysłu, 

przedsiębiorstw zwiększa podaż) 

3. Rozdanie ludziom/obywatelom, czyli metoda popytowa 

(przekazanie pieniędzy z emisji wyrównawczej ludziom zwiększa 

ich siłę nabywczą i popyt) 

Jak to zwykle bywa, żadna metoda nie jest idealna. Urzędnicza jest 

zarówno nieefektywna, jak i niedemokratyczna. 

Najlepiej byłoby rozważyć mieszankę tych metod. Przykładowo: z 

naszych wyżej obliczonych 50 mld zł możemy przykładowo wprowadzić 

do obiegu: 

 11 mld przez budżet,  

 20 mld poprzez inwestycje,  

 19 mld poprzez rozdanie ludziom (tzn. każdy Polak dostanie 500 zł 

do ręki) 

Owe 19 mld będzie wtedy dywidendą narodową. Naród jako właściciel 

Polski wypracował, postanowił część sobie wypłacić i podzielił na 

każdego. 

Dywidenda to z łaciny (dividendum) – rzecz do podziału. Co jest do 

podziału na skalę narodową? Pojęcie dywidendy kojarzymy najczęściej 

ze spółkami i ich zyskami, bo dywidendę wypłaca się z zysku. 

Wysokość dywidendy wylicza się na podstawie rocznego wyniku 

finansowego spółki dzieląc ten wynik, tj. zysk, przez ilość akcji bądź 

udziałów. O wysokości dywidendy (dokładnie: o tym, jaka część zysku 

będzie przeznaczona na dywidendę) i terminie jej wypłaty decyduje 

walne zgromadzenie akcjonariuszy/udziałowców. 



W ostatnich latach pojawiają się – w związku z robotyzacją i 

automatyzacją produkcji oraz obawami, że coraz więcej ludzi będzie 

bezrobotnych, bo wyprą je maszyny – postulaty wypłacania ludziom 

tzw. gwarantowanego dochodu podstawowego. Niektórzy mieszają to 

pojęcie z dywidendą narodową, a czasem jeszcze z innymi pojęciami 

takimi jak gwarantowana emerytura, wynagrodzenie obywatelskie, grant 

powszechny. Funkcjonują też różne zasiłki. Można się w tym wszystkim 

pogubić. 

Gwarantowany dochód podstawowy, choć dobrze brzmi, jest pewną 

pułapką. Bo jeżeli przyjmiemy, że taki gwarantowany dochód 

podstawowy miałby wynieść np. dwa tysiące złotych miesięcznie na 

osobę, to roczna łączna kwota potrzebna na jego wypłacanie 

wyniosłaby 38 mln x 12 miesięcy x 2000 zł, czyli 912 mld złotych. To 

ponad dwa razy więcej niż dzisiejszy roczny budżet państwa polskiego. 

Jeżeli odliczymy nawet zasiłki, emerytury i renty, część płac, to może 

nie wystarczyć. Co będzie, jeżeli zabraknie pieniędzy na wypłatę tego 

gwarantowanego dochodu? Katastrofa finansowa państwa. Dlatego nie 

wolno iść tą drogą. 

W kilku krajach (np. Szwajcaria, Finlandia, Kanada) były robione 

przymiarki do pilotażowych programów podstawowego dochodu 

gwarantowanego, ale wszędzie się z tego wycofano. 

Dywidenda narodowa pozbawiona jest tego ryzyka, bo dzieli się to, co 

jest realnie do podziału. Dlatego trzeba zawsze dokładnie sprawdzić, o 

czym ktoś mówi i jaki mechanizm ma na myśli. Są, bowiem, rozmaite 

środowiska kosmopolityczne, które dążą do wprowadzenia 

gwarantowanego dochodu podstawowego i do uzależnienia ludzi od 

wielkich korporacji, do swoistego „uciszenia” obywateli stałą kwotą, 

dającą minimum poczucia bezpieczeństwa na niskim poziomie 

egzystencjalnym.  

Aby w ogóle dywidenda została wypłacona, muszą być spełnione 

następujące warunki: 

1. Podsumowanie wyników gospodarczych i finansowych państwa po 

zakończeniu roku oraz zatwierdzenie ich przez parlament, 

2. Pokrycie zobowiązań finansowych państwa,  



3. Pozostawanie kwoty „na plusie” po zrealizowaniu punktów 1 i 2, 

4. Odjęcie z tej kwoty środków na niezbędne inwestycje państwowe, o 

czym decyduje parlament 

5. Zdecydowanie przez parlament, ile procent pozostałej po punktach 

1-4 kwoty będzie przeznaczona na dywidendę narodową. 

Metoda popytowa wprowadzenia emisji wyrównawczej czy też np. 

gwarantowany dochód podstawowy, z drugiej strony, pomogłyby 

zdecydowanie w obniżeniu tzw. lęków egzystencjalnych dużej części 

naszego społeczeństwa.  

System bankowy 

Na początku rozdziału zarysowaliśmy historię powstawania banków. 

Dziś nie są to instytucje zaufania publicznego, jak kiedyś, a raczej 

instytucje zastraszania i nękania publicznego, prawnego oraz 

prywatnego. 

Natomiast, jakie są podstawowe zadania banku? To trzy proste sprawy: 

 Przechowywanie naszych oszczędności i bieżących środków 

pieniężnych, by były bezpieczne, 

 Dokonywanie transakcji zleconych przez nas – przelewów, 

wymiany walut itd., 

 Wspomaganie pożyczkami. 

W tym kontekście banki to instytucje rozliczeniowo-depozytowe, które 

realizują misję społeczną, a nie są po to, by obracać naszymi 

pieniędzmi i na tym się bogacić. Konkurują między sobą poziomem 

kosztów, wysokością opłat operacyjnych, szybkością i jakością obsługi. 

W tym kontekście, nie powinna istnieć taka rzecz jak bankowość 

inwestycyjna, bo to nie jest cel i sens istnienia banków. Jeżeli 

wyeliminujemy z systemu bankowego ten element kasyna, hazardu i 

spekulacji, banki staną się naszą ochroną i naszym przyjacielem.  

Wtedy nie będzie problemów oprocentowania, asymetrycznego 

rozłożenia ryzyk między bank i jego klientów, tworzenia pieniędzy z 

niczego (ex nihilo), toksycznych kredytów, dziwnych „produktów 

finansowych”. Świat finansów i bankowości może w ten sposób zostać 



oczyszczony i przywrócony swoim pierwotnym celom wymienionym 

wyżej. 

Ja proponuję pójść jeszcze dalej i dopuścić do działalności bankowej 

wyłącznie banki spółdzielcze i komunalne – oczywiście poza 

Narodowym Bankiem Polskim oraz obsługującym rząd i instytucje 

państwowe Bankiem Krajowym. 

Banki spółdzielcze mają długą tradycję i są znane. Właścicielami banku 

spółdzielczego są członkowie-spółdzielcy. 

Natomiast mało znana lub zapomniana jest instytucja zwana bankiem 

komunalnym. Jak nazwa wskazuje, jest to bank związany z gminą, 

lokalną wspólnotą, który obsługuje ją bankowo. Bank taki może 

powołać gmina lub związek gmin, miasto czy województwo. To bank, 

którego właścicielami mogą być podmioty związane z terenem jego 

działania, tzn. podmioty „lokalne”: mieszkańcy, firmy, gminy, 

organizacje społeczne itp. 

Statutowym zadaniem takiego banku komunalnego, obok wyżej 

wymienionych zadań każdego banku, są: 

 Wspomaganie rozwoju lokalnego,  

 Wspieranie finansowania lokalnych inwestycji,  

 Wspomaganie lokalnych przedsiębiorców. 

Bank komunalny może przyjąć – tak proponuję – jedną z następujących 

form prawnych:  

 Towarzystwa bankowe,  

 Spółdzielnie,  

 Kooperatywy,  

 Spółki akcyjne lokalne 

 Spółki komandytowe lokalne 

Bankowość, podobnie jak energetyka, sieci przesyłowe czy kolejowe, to 

strategiczny sektor dla narodu i państwa, sektor, który powinien być w 

naszych, lokalnych rękach.  

Kontrolę nad całym systemem bankowym sprawować powinny Rada 

Polityki Monetarnej, Narodowy Bank Polski oraz instytucja kontrolna – 

Najwyższa Izba Kontroli lub inna.  



Planowanie finansowe i budżety publiczne 

To obszar niewątpliwie wymagający uporządkowania, wyczyszczenia i 

uproszczenia. Trzeba wprowadzić przyznawanie środków budżetowych 

na zadania (budżet zadaniowy), możliwość przesuwania środków na 

kolejne lata oraz budżety wieloletnie. Budżet dowolnej instytucji 

państwa powinien być rozpisany na zadania powiązane z planowanymi 

rezultatami. Umożliwi to rozliczanie polityków i menedżerów sektora 

publicznego z wyników, osiąganych przy wykorzystaniu zasobów 

publicznych. Administracja będzie sprawna tylko wtedy, gdy organa 

państwa wiedzą, co chcą osiągnąć, są motywowane do dobrego 

zarządzania dla osiągnięcia postawionych celów oraz są z tego 

rozliczane. 

Szefowie wszelkich urzędów państwowych nie powinni dostawać 

środków na ich funkcjonowanie, lecz na realizację konkretnych celów, 

zadań czy programów, służących tym celom. Powinni umieć wykazać, 

że danego zadania nie da się zrealizować w tańszy sposób. 

Podczas realizacji zadań i programów powinna istnieć możliwość 

przesuwania posiadanych nadwyżek środków pomiędzy programami i 

pomiędzy instytucjami je realizującymi. Zatajanie takich nadwyżek, 

nagminne obecnie, nie powinno się opłacać, ponieważ każdy będzie 

tym gorzej oceniony, im wyższe będą koszty realizowanych przez niego 

zadań. Pozostawienie zbędnych środków lub wydanie ich na 

nieuzasadnione potrzeby zawyży koszty realizacji zleconych zadań i 

powinno być sankcjonowane odwołaniem ze stanowiska lub 

odpowiednio inaczej. 

Dziś jednostki administracji publicznej pod koniec roku wydają 

maksimum pozostałych środków budżetowych, często na niepotrzebne 

rzeczy, tylko po to, by niewykorzystane do 31 grudnia pieniądze nie 

przepadły. Aby tego uniknąć oraz ułatwić realizację zadań, trzeba 

wprowadzić zasadę, że środki przyznane na dany program w bieżącym 

roku mogą być realizowane jeszcze w kolejnych dwóch latach (tzw. 

zasada n+2). Dla zachowania kontroli nad wydatkami budżet powinien 

zawierać też informacje o wydatkach z realizacji zadania w latach 

poprzednich. 



Rząd powinien przedstawiać parlamentowi ramowy plan finansowy na 

kolejnych kilka (3-7) lat. Wieloletni plan finansowy wyznaczy ramy dla 

rocznych budżetów państwa. Umożliwi to każdemu szefowi organu 

państwowego perspektywiczne spojrzenie, zachowanie ciągłości 

działań i odpowiednie przygotowanie się do kolejnego roku, by w 

ramach przewidzianych środków osiągnąć przyjęte cele.  

Od dawna mówi się o konieczności likwidacji (lub poważnego 

ograniczenia) środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych, 

agencji i funduszy celowych. Wszystkie te jednostki prowadzą swoją 

gospodarkę finansową poza budżetem, mają zapewnione środki na 

swoje funkcjonowanie, niezależnie od sytuacji finansowej. 

Jak istotny jest to problem, pokazują dane Ministerstwa Finansów, z 

których wynika, że jednostki pozabudżetowe wydają łącznie kwotę 

przekraczającą dwieście miliardów złotych na rok. Możliwość wpływu 

organów przedstawicielskich i wykonawczych na wydawanie pieniędzy 

w tych jednostkach jest ograniczona, a czasem – niemożliwa. W sumie, 

zatem, mamy do czynienia z anachroniczną organizacją finansów 

publicznych. 

A to powoduje silne ograniczenie możliwości finansowania zadań 

państwa. Często zadania bardzo istotne dla funkcjonowania państwa i 

społeczeństwa są poważnie niedofinansowane, a zadania mniej istotne 

czy wręcz marginalne, finansowane są bez przeszkód ze środków 

publicznych. 

Agencje i fundusze celowe, powołane po to, by sprawniej i efektywniej 

realizować zadania państwa, w większości realizują zadania drogo i 

powoli, znaczącą część środków, którymi dysponują, przeznaczając na 

własne funkcjonowanie. Te drugie, mając ustawowo określone, stałe 

wpływy, zapewniają finansowanie określonego zadania, niezależnie, od 

bieżących decyzji politycznych i sytuacji budżetu. Problemem jednak 

pozostaje celowość wyłączania z puli ogólnie dostępnych w budżecie 

środków, ogromnej kwoty, która zabezpiecza finansowanie tylko 

wybranych działań.  

Musi niepokoić tworzenie coraz to nowych funduszy, których istnienie 

pokazuje, że państwo, a w szczególności ten obszar, który jest 

odpowiedzialny za zarządzanie środkami publicznymi, jest słabe i nie 



radzi sobie z presją tych czy innych środowisk, które wymuszają na nim 

zapewnienie finansowania celów, z punktu widzenia całości 

społeczeństwa, tak naprawdę marginalnych. W Polsce istnieje obecnie 

28 funduszy celowych, zarządzanych przez administrację rządową, a 

ponadto funkcjonuje Narodowy Fundusz Zdrowia, który choć nie jest 

zaliczany do klasycznych funduszy celowych, to działa na 

analogicznych zasadach. Fundusze te łącznie dysponują rocznie kwotą 

mniej więcej podobną do kwoty dochodów podatkowych państwa. 

Wchodzą w to wydatki funduszy, zarządzanych przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.  

Państwowe agencje wydają rokrocznie miliardy budżetowych złotych. 

Gospodarują państwowym mieniem, pośredniczą między urzędami a 

przedsiębiorcami czy też obywatelami, wykonują zadania 

administracyjne. Większość z tych agencji wykonuje zadania, które bez 

problemów, zazwyczaj przy niższych kosztach, mogliby wykonywać 

pracownicy administracji. Część funduszy agencji, mimo posiadanych 

środków, nie realizuje postawionych przed nimi zadań i w najlepszym 

wypadku po prostu przechowuje publiczne pieniądze, które w innych 

warunkach mogłyby być spożytkowane na zaspokojenie ważnych, 

publicznych celów. Tymczasem liczba funduszy celowych stale rośnie. 

Gospodarstwa pomocnicze i zakłady obsługi działające w formie 

zakładów budżetowych powinny zostać sprywatyzowane lub 

zlikwidowane, a te strategiczne, które powinny pozostać w gestii 

państwa i samorządów (jak np. wodociągi, gazociągi, linie 

energetyczne, linie kolejowe, elektrownie itp.) – skomercjalizowane i 

poddane dokładnej kontroli finansowej co roku.  

Prowadzenie gospodarki środkami publicznymi poprzez budżet ma 

swoje zalety (np. objęcie ich rygorystycznymi zasadami wydatkowania, 

poddania daleko idącej kontroli władz przedstawicielskich i organów 

kontroli), ale ma też wady, w obecnym stanie finansów publicznych 

poważne: brak zapewnienia  ciągłości finansowania konkretnych zadań, 

możliwość nieracjonalnego wydatkowania środków w wyniku działania 

grup nacisku oraz niska efektywność ponoszonych wydatków. Ponadto, 

system budżetowy jest skostniały i skoncentrowany przede wszystkim 

na procedurach wydatkowania pieniędzy, nie zaś na rezultatach. 



Dlatego konieczne jest zreformowanie budżetu i sposobu jego 

tworzenia. To musi być proces bardziej jawny, z większym udziałem 

obywateli, jak choćby „budżety obywatelskie”, będące tego namiastką. 

Deficyt budżetowy 

Deficyt budżetowy jest bardzo niedobrym i niebezpiecznym zjawiskiem, 

ponieważ generuje ogromne koszty, a przyszłym pokoleniom zostawia 

nasze długi do spłacenia. Jest to furtka dla struktur urzędniczych i dla 

polityków, by wydawać nie swoje, nie zarobione pieniądze, by sobie na 

przykład kupować elektorat (zjawisko tzw. kiełbasy wyborczej). 

Przyrównując do życia rodziny i budżetu domowego, deficyt budżetowy 

państwa jest „życiem ponad stan”, nieodpowiedzialnym 

gospodarzeniem i powodowaniem rozchwiania finansów publicznych.  

Proponuję całkowity zakaz planowania deficytu w budżecie. Dla 

zapewnienia skuteczności tego postulatu, konieczne jest wprowadzenie 

odpowiedniego zapisu do Konstytucji.  

Każdy, kto się sprzeniewierzy tej zasadzie i zapisowi konstytucyjnemu, 

powinien ponosić odpowiedzialność polityczną, finansową i karną. 

  



Rozdział XII 

System stanowienia prawa 

 

Czym jest prawo? Powinno być zbiorem uzgodnionych i przyjętych 

przepisów, zasad, reguł dla obywateli. Ale nie zawsze jest uzgodnione, 

czasem jest narzucone. Prawo może być dobre albo złe. Dobre prawo 

to takie, które jest proste, zrozumiałe, równe dla wszystkich, zgodne z 

moralnością i służące całemu społeczeństwu.  

Mówimy o prawie naturalnym, o prawie boskim, o prawie zwyczajowym, 

o prawie rzymskim, o prawie niepisanym (nieformalnym) i prawie 

uchwalonym (formalnym). 

Od słowa prawo/praw pochodzą m.in. takie słowa jak prawość, 

sprawiedliwość, prawowitość, prawomyślność, prawodawstwo, 

praworządność. Wszystkie te pojęcia są pozytywne. Mają coś 

wspólnego z wartościami. Prawo powinno odwoływać się do 

pozytywnych wartości, powinno ukierunkowywać nas w stronę dobra. 

Dawniej prawo (zasady obowiązujące ludzi) ustalali władcy lub 

starszyzna. Prawo było przekazywane z pokolenia na pokolenie, było 

uświęcone tradycją.  

Później zaczęły powstawać systemy prawa spisanego, które 

obowiązywało także władców. Powstały „prawa pierwsze” (konstytucje), 

prawa (ustawy) kardynalne, prawa szczegółowe, wykonawcze aż do 

krytykowanych powszechnie „praw powielaczowych”, tworzonych przez 

urzędników-biurokratów bez żadnego mandatu społecznego. Dziś 

mamy nadmiar prawa – przepisów, ustaw, rozporządzeń, zarządzeń, 

aktów wykonawczych itd. itp. 

Prawo zawsze będzie istnieć w jakiejś formie, bo każda społeczność 

potrzebuje prędzej czy później reguł postępowania i współżycia. Ale jak 

powinno być tworzone, jak powinno powstawać? 

Są dwie koncepcje: jedna mówi, że jakaś zasada, o ile się sprawdzi, 

przyjmie i utrwali, powinna stawać się prawem; druga twierdzi, że 

trzeba najpierw zaprojektować system prawny i go przyjąć, aby każdy 



wiedział jak ma postępować. Jeżeli jakiś zapis prawny będzie stwarzał 

problemy, to się go zmieni. I tak powstał i trwa nieskończony strumień 

nowelizacji, których nikt nie jest w stanie ogarnąć. Rozstrzygnięcie, 

która koncepcja jest słuszna, nie jest łatwe. Jak zwykle, prawda jest 

gdzieś po środku – pewne zasady można ustalić i przyjąć jako 

obowiązujące prawo, inne można wprowadzać po przyjęciu się ich w 

społeczeństwie.  

Jest też inne wyjście, które stosowały rozmaite plemiona: krótka lista 

praw podstawowych (np. Dekalog lub coś podobnego) i rozstrzyganie 

rozmaitych wątpliwości, czy sporów przez „mędrców” (starszyzna) lub 

zebranie społeczności, czyli odstąpienie od szczegółowych regulacji 

prawnych na rzecz mądrości i uczciwości „starszyzny”, która rozpatruje 

każdą sprawę osobno dla dobra całej społeczności i zainteresowanych 

osób (system precedensowy). 

W kulturze Zachodu wyróżnia się dwa systemy prawne: anglosaski i 

kontynentalny. Różnica między nimi polega na tym, że system 

anglosaski dopuszcza tworzenie prawa przez sądy poprzez 

precedensowe wyroki. W systemie kontynentalnym sądy tylko 

interpretują prawo. W obu systemach są, oczywiście, mechanizmy 

tworzenia prawa przez parlament. 

Nasze prawo – system prawny – opiera się na prawie rzymskim. 

Niestety, jest zainfekowane systemem prawnym komunistycznego 

reżimu i ofiarą różnych nacisków lobbystycznych. Jest niespójne, zbyt 

obszerne, przestarzałe, zagmatwane i niezrozumiałe.  

Prawo (system prawa) ma określone zadanie: dawać poczucie ładu, 

bezpieczeństwa i sprawiedliwości, a równocześnie nie krępować 

wolności i rozwoju. Jeżeli prawo jest złe czy narzucone przez obcych, 

nie da takiego poczucia bezpieczeństwa, będzie narzędziem opresji lub 

zarzewiem konfliktów. 

Jest taka mądra myśl: Prywatna jednostka może robić wszystko, co nie 

jest zabronione przez prawo, zaś urzędnik rządowy może robić tylko 

to, na co mu prawo pozwala. Jeżeli rządzi prawo, a nie widzimisię 

polityków, a tym bardziej urzędników, wtedy możemy mówić o 

praworządności i państwie prawa. 



Ważna jest konstrukcja systemu prawa – hierarchia praw, system 

ustanawiania i zmieniania, język prawa (dziś bardzo zagmatwany), 

spójność, dyscyplina logiczna, jednoznaczność (z tym mamy wiele 

problemów, bo raz po raz znajdujemy „furtki w prawie”, kłócimy się nad 

interpretacją) i jakość mierzona wartością dla Polski, dla 

społeczeństwa, dla pokoju społecznego, mierzona tym, na ile to prawo 

jest korzystne, bezpieczne, realne w sensie finansowania i zgody na 

nie. 

Te aspekty są bardzo ważne – system tworzenia prawa powinien mieć 

wbudowanych wiele „bezpieczników”, by prawo miało sens, rangę i było 

szanowane. Przykładem dewaluacji prawa przez głupie jego 

stosowanie są znaki drogowe (głównie dotyczące ograniczania 

prędkości), stawiane po części jako „dupokrytki” dla urzędników, ale nie 

respektowane przez większość kierowców – niejednokrotnie słusznie 

poirytowanych takimi znakami. 

Owe „bezpieczniki” powinny istnieć także po to, by nie tworzone było 

prawo w imię partykularnych interesów jakichś grup, lobby, partii czy 

korporacji. Pamiętajmy, że elita władzy tworzy prawo korzystne dla 

swoich interesów, że tzw. elity się oligarchizują, jeżeli nie ma 

skutecznych zapór przeciw temu. 

Podstawowym elementem prawa w państwie jest konstytucja, która 

spełnia m.in. funkcję prawotwórczą, bo tworzy ramy dla innych praw 

(ustaw) i zasady ustalania tychże praw. Dlatego konstytucja powinna 

być szczególnie starannie i dalekowzrocznie opracowanym 

dokumentem. 

Prawo (zbiór norm) jest dość obszernym, wielowątkowym i 

wielowymiarowym systemem wynikającym z historii, tradycji, kultury, 

doktryn politycznych, prądów umysłowych, światopoglądów, systemów 

religijnych i uwarunkowań lokalnych. Nie może być przenoszone 

(kopiowane) z jednego kraju do innego, bo to nie zadziała – będzie 

opór, prawo będzie martwe lub „obchodzone”. 

Legislacja czyli tworzenie prawa jest zastrzeżone. według Locke’a i 

Monteskiusza, dla „władzy” legislacyjnej, prawodawczej, zgodnie z ich 

propozycją trójpodziału władz (prawodawcza, wykonawcza i 



sądownicza), co ja nazywam podziałem uprawnień – bo władza jest 

jedna: suweren (naród). 

Najpierw zadajmy pytanie: po co taki organ, który ma ustanawiać 

prawa, jeżeli zasady współżycia i funkcjonowania państwa to pewna 

umowa społeczna, dotycząca suwerena, więc może on powinien sam te 

prawa ustanawiać. To jest pytanie, które niechętnie dopuszcza się na 

forum publiczne, bo może odpowiedź na nie pozbawiłaby pewne grupy 

przywilejów, władzy i korzyści… 

Dziś, w dobie szybkiej i wszechobecnej telekomunikacji i Internetu jest 

do pomyślenia system ustanawiania prawa przez suwerena, bez 

potrzeby delegowania tego prawa jakiejś grupie, zwanej sejmem czy 

senatem… 

Mało tego – jeżeli mówi się o trójpodziale i równowadze ośrodków 

legislacyjnego, wykonawczego i sądowniczego, to dlaczego jeden z 

nich – jako ponoć równorzędny – ma ustalać zasady działania dwóm 

pozostałym? To przecież sprzeczność. Dlatego właśnie uważam, że 

ustanawianie praw powinno należeć do Suwerena. Oznacza to nic 

innego, jak postulat zamiany Sejmu i Senatu na ośrodek organizujący, 

administrujący i wspierający proces stanowienia prawa przez suwerena. 

Póki co jednak, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 roku, choć 

mocno niedoskonała, wskazuje nam w Polsce dwuizbowy parlament 

jako organ uprawniony do stanowienia prawa. 

Jak powinien wyglądać proces legislacyjny, czyli formułowania i 

wdrażania prawa? Jak zwykle, praktyka odbiega od ideału, ale 

prześledźmy kolejne etapy: 

 Inicjatywa ustawodawcza  

Prawo wystąpienia z inicjatywą ustawodawczą mają: prezydent, 

rząd, senat, grupa 15 posłów, komisja sejmowa oraz grupa 

minimum 100 tysięcy obywateli, którym przysługuje czynne prawo 

wyborcze. W ramach inicjatywy uprawnieni zgłaszają projekt 

nowego prawa lub nowelizacji, który jest dalej procedowany przez 

organy legislacyjne (teraz: parlament); 

 Informacja publiczna  

Podawanie projektów regulacji prawnych do publicznej wiadomości 



w Internecie. Obowiązkowo powinno się publikować także 

uzasadnienia do projektu, wszelkie informacje analityczne i 

statystyczne dotyczące przedmiotu regulacji oraz kto i jakie zgłosił 

zastrzeżenia do projektu aktu prawnego; 

 Konsultacje społeczne  

To w dojrzałej demokracji ważny i obowiązkowy element procesu 

legislacyjnego, niestety, w praktyce często pomijany, lekceważony 

lub przeprowadzany fasadowo. Chodzi tu o dwa rodzaje konsultacji: 

eksperckie, tzn. wśród fachowców zajmujących się zawodowo 

danym tematem, oraz wśród obywateli – „konsumentów” rozwiązań 

legislacyjnych. Konsultacje powinny się odbywać jawnie, publicznie, 

na ściśle określonych zasadach, aby nie zostały zdominowane 

przez lobbystów lub „znajomych królika”. W ramach konsultacji 

powinny odbyć się też tzw. wysłuchania obywatelskie; 

 Analiza prawna  

To analiza zgodności proponowanego prawa z konstytucją, 

umowami międzynarodowymi, innymi ustawami i zidentyfikowanie 

ewentualnych punktów konfliktowych;  

 Weryfikacja skutków  

Ocena skutków regulacji (w skrócie OSR) to obligatoryjna analiza i 

jeden z załączników do projektu aktu prawnego, który opisuje 

przewidywane skutki proponowanych regulacji analizując koszty i 

korzyści. OSR powinna zapewniać organom odpowiedzialnym za 

tworzenie prawa świadomość konsekwencji, jakie przygotowany akt 

prawny może wywołać w życiu społecznym, ekonomicznym i 

politycznym. To ważny element w procesie stanowienia dobrego 

prawa, gdyż pozwala na dostarczenie konkretnych merytorycznych 

argumentów dla wprowadzenia danej legislacji. W praktyce OSR 

jest często ignorowana przez organa ustawodawcze lub ma 

charakter fasadowy; 

 Debata (dziś: w parlamencie)  

To jest etap dyskusji merytorycznych, politycznych, które krążą 

wokół pytań: czy potrzebujemy takie prawo, czy jest ono korzystne 

dla Polski, czy nie narusza tradycji, równowagi, nie tworzy żadnych 

zagrożeń, czy jego realizacja nie będzie zbyt dużo kosztować itp.; 



 Formalna ścieżka legislacyjna  

To wynika z przepisów konstytucji i innych aktów, jak regulaminy 

parlamentarne. Polega to na zachowaniu terminów (np. minimalny 

odstęp czasowy między dostarczeniem projektu ustawy 

parlamentarzystom a rozpoczęciem prac), pracach w komisjach, 

czytaniach plenarnych, procedurach zgłaszania poprawek, 

procedurach analiz itd. Tu jest, niestety, sporo możliwości 

manipulowania, przewlekania itp., np. czas rozpatrywania przez 

Sejm projektu ustawy ograniczony jest wyłącznie długością jego 

kadencji, czyli dany projekt może leżeć w tzw. „zamrażarce” aż 

cztery lata i „umrzeć” z końcem kadencji. Powinny być określone 

maksymalne terminy każdego etapu, odpowiedzialni za nie, kary za 

niedotrzymanie itd.; 

 Uchwalanie prawa (głosowanie)  

Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy ustawowej liczby posłów (tj. 230), chyba że 

Konstytucja przewiduje inną większość. Ważne jest przy tym, żeby 

głosować każdą poprawkę osobno, a na końcu, po wszystkich 

poprawkach, całość projektu. Potem debata i głosowanie odbywają 

się także w Senacie.; 

 Weryfikacja przez prezydenta, który ma prawo ustawę zawetować; 

 Referendum (dziś właściwie niestosowany, a ważny etap legislacji) 

– odpowiednio do zapisów Konstytucji, obowiązkowe lub 

fakultatywne; 

 Weryfikacja zgodności z konstytucją przez Trybunat Konstytucyjny  

Jest to etap realizowany wtedy, gdy jakiś z uprawnionych 

podmiotów społecznych lub organów państwowych złoży 

odpowiedni wniosek;  

 Opublikowanie prawa w Dzienniku Ustaw. 

Problem z całym procesem legislacyjnym sprowadza się często do kilku 

zjawisk: zbyt rozwlekły w czasie, poddający się lobbingowi, procedujący 

projekty słabe merytorycznie (np. jednostronnie opracowane), źle 

zweryfikowany (prawnie, co do skutków, językowo itd.). 

 



Jeżeli przyjęlibyśmy zasadę, że prawo ustanawia Suweren poprzez 

instrumenty demokracji bezpośredniej, a parlament przygotowuje 

suwerenowi projekty ustaw, pokazuje analizy, alternatywy, 

konsekwencje i jest organem organizującym prace legislacyjne, wtedy 

zmienia się rola parlamentu, który spełni następujące funkcje: 

 Występuje z inicjatywą ustawodawczą, jeżeli posłowie od wyborców 

otrzymują wyraźne zapotrzebowanie na nową regulację lub zmianę 

starej, 

 Organizuje społeczną dyskusję i publiczne debaty nad projektami 

ustaw, 

 Zbiera dane statystyczne, raporty naukowe, wyniki badań 

społecznych i tym podobne informacje, które pomogą dobrze 

sformułować zapisy prawne, 

 Rozsyła zebrane informacje, analizy, dane, zapisy debat 

zainteresowanym obywatelom i stowarzyszeniom społecznym, 

 Przygotowuje alternatywne zapisy prawne do oceny i dyskusji, 

 Analizuje i przedstawia ewentualne skutki prawne w innych 

obszarach i w innych ustawach, 

 Formułuje uzasadnienia do poszczególnych rozwiązań 

alternatywnych, 

 Przeprowadza analizy prawne zgodności proponowanych zapisów 

z Konstytucją, umowami międzynarodowymi i innymi ustawami, 

 Organizuje i prowadzi merytorycznie referenda związane z 

ustanawianiem prawa, 

 Przeprowadza finalną procedurę wprowadzenia nowo uchwalonego 

przez Suwerena prawa. 

To zmienia wizerunek parlamentu, który wyobrażam sobie wtedy 

następująco: 

Po pierwsze, parlament powinien być centrum mądrości, z wielką 

biblioteką, zbiorami cyfrowymi, zespołami analitycznymi i 

symulacyjnymi, które są w stanie profesjonalnie przygotować założenia 

do każdego aktu prawnego, sprawdzić (zasymulować) skutki 

uchwalenia tegoż aktu, możliwe kwestie sporne lub prawnie 

problematyczne oraz podać alternatywne rozwiązania. 



Po drugie, parlament powinien być miejscem konferencji, debat, 

seminariów na tematy związane z państwem, projektami ustaw, 

rozwojem kraju. Takie debaty powinny być ogłaszane z pewnym 

wyprzedzeniem, by każda organizacja społeczna mogła się do nich 

przygotować i wydelegować swojego przedstawiciela. Posłowie zaś 

mieliby czas na skonsultowanie sprawy ze swoimi wyborcami. 

Po trzecie, parlament powinien być zwornikiem, miejscem zbierania 

spraw od ogółu obywateli, ich trosk, problemów, propozycji, rozwiązań 

– poseł ma mieć kontakt z wyborcami i powinien ich obserwacje i 

postulaty przekazywać na forum parlamentu. 

Po czwarte, parlament powinien być ośrodkiem emanującym wzorcami 

zachowań społecznych, obywatelskich, odpowiedzialnych i 

patriotycznych. Dlatego tak ważna jest etyczna postawa 

parlamentarzystów. 

Po piąte, parlament ma być prawdziwą reprezentacją narodu i 

społeczeństwa.  

Po szóste, parlament ma być zastępczym (za Suwerena) ośrodkiem 

władzy w momentach krytycznych, takich jak klęska żywiołowa, wojna, 

brak komunikacji elektronicznej i telefonicznej itd. 

Pojawiają się raz po raz pomysły utworzenia Narodowego Centrum 

Legislacji, Państwowego Centrum Legislacji itp., które miałoby 

obsługiwać w zakresie legislacji rząd, Sejm i Senat, dzięki czemu jeden 

legislator prowadziłby daną ustawę od początku do końca.  

Jednak przy wyżej zarysowanej wizji działania parlamentu, takie 

Centrum jest właśnie w parlamencie i nie potrzeba mnożyć bytów, a 

rząd w ogóle nie powinien zajmować się legislacją, lecz dobrze rządzić 

stosując prawo.  

Oczywiście, rząd miałby prawo wystąpić do parlamentu z wnioskiem o 

opracowanie nowej lub znowelizowanie starej regulacji prawnej. Ale to 

nie rząd przygotowywałby projekty ustaw. Natomiast na żądanie 

parlamentu poszczególne organy państwa, głównie ministerstwa, 

dostarczałyby dane, analizy i informacje potrzebne parlamentowi do 

opracowania projektu ustawy. 



Proces legislacyjny ma być w 100% jawny. Co nie jest zarejestrowane 

kamerą i zaprotokołowane, nie istnieje! Do chwili przyjęcia ustawy w 

Parlamencie zaistnieć mają publicznie: 

1. Podanie autora (autorów) projektu ustawy 

2. Opis celu uchwalenia Ustawy i spodziewanych korzyści 

społecznych 

3. Analiza wpływu przyjęcia Ustawy na wszelkie obszary życia 

Obywateli i funkcjonowania Państwa 

4. Alternatywne rozwiązania i ich konsekwencje 

5. Analiza zgodności z Konstytucją 

6. Opinie organizacji społecznych, politycznych i gospodarczych, które 

zgłosiły uwagi i zastrzeżenia do projektu ustawy 

7. Proponowane kalendarium prac nad Ustawą i data referendum,  

Natomiast za złamanie powyższych zasad powinny obowiązywać 

wysokie kary dla polityków i urzędników. 

Parlament powinien mieć doskonałą ochronę przed poza-formalnymi 

wpływami, lobbingiem, korupcją i zorganizowaną przestępczością. 

Coraz większym problemem dla funkcjonowania państwa i gospodarki 

jest inflacja przepisów prawnych i dramatycznie niska jakość 

tworzonych regulacji. Liczba i objętość aktów prawnych systematycznie 

rośnie. W ciągu np. czterech lat (2000-2004) objętość rocznika 

Dziennika Ustaw zwiększyła się prawie trzykrotnie - od blisko 7,5 

tysiąca stron w roku 2000 do ponad 21 tysięcy stron opublikowanych w 

roku 2004. Tworzone prawo jest niespójne, nieprzejrzyste i niestabilne.  

Do przyczyn inflacji i niskiej jakości stanowionego w Polsce prawa 

należą: 

 Błędna filozofia systemu prawnego, mówiąca, że wszystko musi 

być uregulowane aktami prawnymi, najlepiej na poziomie ustawy; 

 Konstytucja z 1997 roku, która nie ogranicza dopuszczalnego 

obszaru regulacji ustawowej, a jednocześnie bardzo wąsko 

zakreśla obszary, w których władza wykonawcza może działać bez 

uchwalania i zmieniania ustaw. W Polsce każda kwestia może 

zostać uregulowana ustawą. Np. rząd polski nie posiada tzw. 

władzy organizacyjnej, którą dysponuje, np. rząd niemiecki – 



pozwalającej na samodzielne kształtowanie struktury administracji 

rządowej. W rezultacie rządzenie w Polsce wymaga ciągłego 

przygotowywania oraz kierowania do Parlamentu projektów nowych 

ustaw lub nowelizacji ustaw istniejących; 

 Proces legislacyjny, tj. zarówno procedura przygotowywania 

regulacji, jak i tryb uchwalania ustaw w parlamencie. Prawo 

tworzone jest chaotycznie, pod wpływem urzędników resortów oraz 

grup lobbystycznych w parlamencie, a kontrola Suwerena nad 

procesem stanowienia prawa jest niemal żadna. Suma 

partykularnych interesów reprezentowanych przez urzędników 

różnych resortów, uczestniczących w uzgodnieniach nie zawsze 

jest zgodna z interesem ogólnospołecznym; 

 Pośpiech wynikający z przyczyn politycznych, np. zbliżających się 

wyborów; konstytucyjnie wprowadzone powinno być obligatoryjne 

vacatio legis dla każdej ustawy, trwające minimum 5-6 miesięcy. 

 Praktyka legislacyjna, umożliwiająca zgłaszanie na ostatnim etapie 

prac poprawek do ustawy i poddawanie tych poprawek pod 

głosowania bez analizy merytorycznej, prawnej i skutków. 

Umożliwia to wprowadzanie w ostatniej chwili do ustaw zmian, 

których istota jest niezrozumiała dla większości głosujących posłów, 

a które służą realizacji partykularnych interesów wąskich grup 

kosztem dobra ogólnego. Trzeba koniecznie uniemożliwić taką 

praktykę; 

 Brak odpowiedzialności posłów i senatorów przed suwerenem za 

postawę podczas tworzenia i uchwalania prawa. To można zmienić 

wprowadzając instytucję kontraktu wyborczego; 

 Rozmycie odpowiedzialności za tworzenie prawa pomiędzy 

resortami, rządem (kancelarią premiera), prezydentem, Sejmem a 

Senatem. Tymczasem jedynym ośrodkiem tworzenia prawa 

powinien być parlament, głównie Sejm, zgodnie z systemem 

dziesięcio-podziału uprawnień; 

 Brak jednego „wiodącego” autora tekstu ustawy, który dba o jej 

przejrzystość, spójność i merytoryczną jakość. Takim „wiodącym” 

legislatorem powinien być jeden z posłów; 



 Formułowanie tekstów ustaw w zawiłym języku prawniczym, 

podczas gdy najpierw trzeba to sformułować w języku 

użytkowników (obywateli, przedsiębiorców, stowarzyszeń); 

 Brak monitorowania czasu i kosztów przygotowania i uchwalania 

ustaw; 

 Brak zabezpieczeń „budżetowych”, czyli brak regulacji, która 

wymusza na legislatorach wskazanie i zabezpieczenie źródeł 

finansowania skutków wprowadzenia ustawy w życie, źródeł 

zgodnych z uchwalonym budżetem państwa; 

Być może tych przyczyn jest więcej, ale jedno jest pewne – wszystkie 

można wyeliminować i zaprojektować solidny, nowoczesny, sprawny i 

odporny na manipulacje system stanowienia prawa.  

Trzeba też jasno powiedzieć, że rząd jest od rządzenia, a nie 

stanowienia prawa, natomiast parlament ma się zajmować 

stanowieniem prawa, a nie mieszać w sprawy organów wykonawczych, 

głównie rządu. 

Powinny ponadto obowiązywać zasady: 

 Inicjatywa ustawodawcza w zakresie budżetu i długu państwa 

należy wyłącznie do rządu; 

 Spójności definicji stosowanych w ustawodawstwie; 

 Przejrzystości, łatwości rozumienia i jednoznaczności interpretacji 

zapisów; 

 Corocznie każdy resort rządowy i urząd centralny sporządza wykaz 

przeznaczonych do zniesienia lub uproszczenia przepisów; 

 Możliwości zgłaszania weta wobec nowych regulacji ustawowych 

przez Suwerena (w referendum), Senat, Prezydenta (szefa Rządu) 

oraz właściwego merytorycznie Rzecznika; 

 Minimalnego i maksymalnego czasu na procedowanie danej 

ustawy; 

 Publikowania wszystkich projektów, zastrzeżeń, debat, opinii i 

analiz w Internecie, na specjalnych portalach dedykowanych 

procesowi legislacji; powinien tam być dostępny cały dorobek 

prawny, a z dniem ogłoszenia nowelizacji danej regulacji byłby 

dostępny jej tekst jednolity. Każda regulacja posiadałaby aktywne 



odnośniki do związanych z nią innych przepisów ustawowych, 

wykonawczych i międzynarodowych. 

Tak naprawdę uważam, że cały system prawny jest do wymiany i 

zaprojektowania od nowa, począwszy od nowej Konstytucji 

Rzeczypospolitej. 

  



Rozdział XIII 

Przyjazne stosunki gospodarcze 

 

Gospodarowanie to bycie gospodarzem, czyli dbanie o posiadany, 

powierzony, wypracowany, wspólny majątek, o własność. 

Własność oznacza, że coś jest własne, moje, należące do mnie, że 

mogę tym dysponować, używać to, posiadać fizycznie. Taka osobista 

własność rozmaitych rzeczy – ubrania, środków higieny, drobnych 

przedmiotów codziennego użytku, sprzętów domowych, roweru, 

samochodu itd. – daje poczucie bezpieczeństwa, swoistego komfortu, 

pewnej godności i intymności. 

Ale jest jeszcze drugi rodzaj własności, tej wielkiej – pól, fabryk, 

majątków, środków produkcji, nieruchomości, finansowych fortun, 

patentów – własności dającej władzę i duże zasoby dla dostatniego 

życia. To już nie jest ta własność osobista, o której pisałem akapit 

wyżej, lecz własność wypracowana, odziedziczona albo zagrabiona, 

własność używana w społecznym procesie wytwórczym, własność 

ekonomiczna, mająca inny sens niż ta osobista. 

Cóż znaczy własność? To władza nad rzeczami. Ale własność możemy 

rozwarstwić na trzy uzupełniające się, lecz odrębne aspekty: 

 posiadanie (mam coś w moich rękach, w mojej szafie, w moim 

domu, sejfie) 

 dysponowanie/rozporządzanie (decyduję, gdzie i kto może tego 

używać) 

 używanie/korzystanie (korzystam z tego, zużywam, stosuję) 

Pełna (kompletna) własność to połączenie wszystkich tych trzech 

aspektów. A co się dzieje, gdy jestem panem jednego z aspektów, a 

innego nie? Tu otwiera się spore pole dyskusji. Gdy posiadam coś i 

używam to, ale nie mogę tym dysponować, to właściwie nie jestem 

właścicielem tej rzeczy, lecz dzierżawcą lub użytkownikiem. Gdy 

dysponuję czymś, ale tego nie posiadam ani nie używam, mogę być 

urzędnikiem państwowym czy samorządowym, który ma uprawnienie 

do dysponowania tą rzeczą, ale nie jest właścicielem.  



Kiedy jestem, więc, właścicielem? Dziś odpowiedź na to pytanie brzmi 

po prostu tak: właścicielem jestem wtedy, gdy mam „tytuł prawny” do 

własności danej rzeczy (np. dowód kupna, akt dziedziczenia, umowę 

kupna-sprzedaży, akt darowizny). 

Ale są „rzeczy”, które nie są niczyją własnością, lecz ogólnoświatowym 

dobrem wspólnym, takie jak powietrze, energia słoneczna, woda, 

przestrzeń radiowa czy kosmiczna. One nie powinny być niczyją 

własnością. Podobnie są rzeczy należące do jakiegoś narodu, np. 

fauna i flora, bogactwa naturalne, dorobek kultury, lasy, drogi, zabytki – 

są one dziedzictwem narodowym. 

Niektórzy idą dalej i mówią, iż terytorium kraju, ziemia, grunty też są 

wspólną własnością narodową, a każdy z nas może je tylko wieczyście 

użytkować, że własność ziemi jest zaprzeczeniem natury tzn. jest 

nienaturalna. Byłaby to wtedy własność ograniczona, dotycząca 

gruntów należących do suwerena. Jest w tym pewna logika. To 

spojrzenie jest o tyle ciekawe, że nasza cywilizacja wciąż rozszerza 

własność na zasoby natury i idei, co ogranicza bądź wyklucza do nich 

dostęp.  

Państwo powinno być strażnikiem, który chroni słuszne prawa 

jednostek ludzkich, włącznie z prawem własności, przed fizyczną 

przemocą. Własność powinna podlegać ochronie prawnej. A nawet 

więcej - państwo ma zapraszać nas do partycypowania we własności 

(np. komunalnej), wspomagać budowanie lokalnych wspólnot i 

przedsiębiorstw, akumulowanie kapitału krajowego i inwestowanie, by 

pomnażać naszą własność i dobro wspólne. 

W dobrym państwie istnieje solidna podbudowa pod prawdziwą a nie 

fasadową samorządność – w formie współwłasności, czyli 

współposiadania przez lokalnych mieszkańców udziałów takich 

podmiotów jak lokalna elektrownia, zakład oczyszczania, 

przedsiębiorstwo zaopatrujące w wodę, ciepłownia, kompostownia, 

piekarnia, centrala telefoniczna, hala targowa, towarzystwo 

ubezpieczeń wzajemnych, szkoła itd. 

Podstawowa sprzeczność między współczesnym kapitalizmem a 

demokracją polega na tym, że ogromnie wiele dóbr ma bardzo niewielu 

bogatych właścicieli, oraz że de facto jeden dolar to jeden głos, czyli 



własność jest ważniejsza od człowieka. Rzeczywistą demokrację może 

utworzyć tylko społeczeństwo z rozproszoną własnością, obywatelskie, 

w którym obowiązuje zasada „jedna osoba jeden głos”, a więc osoba 

jest przed rzeczą, przed własnością. 

Parafrazując myśl filozofa angielskiego Franciszka Bacona, można 

powiedzieć, że „zarówno pieniądz, jak i własność są jak nawóz, nie ma 

z nich pożytku póki się ich nie rozrzuci”. Jak bardzo brakuje 

zrozumienia dla tej prawdy, pokazują rozmaite dyskusje i badania 

opinii, z których wynika, że większość młodych ludzi nie kojarzy 

socjalizmu z własnością państwową, a pazernego kapitalizmu z 

oligarchizacją państwa. 

Tymczasem powinniśmy się orientować na prawo naturalne i na 

wartości ewangeliczne. Podstawowym prawem i źródłem wszystkich 

innych praw jest prawo do życia, a prawo własności je urzeczywistnia. 

Bez prawa własności nie są możliwe żadne inne prawa. Człowiek 

powinien się utrzymać przy życiu własnym wysiłkiem, zatem ktoś, kto 

nie ma prawa własności do efektów swego wysiłku, nie ma też prawa 

do utrzymania się przy życiu. Człowiek, który produkuje, ale jego 

produktem dysponuje ktoś inny, jest niewolnikiem. 

Prawo do własności wytworzonych dóbr i do zysku mają wszyscy ci, 

którzy cokolwiek zainwestowali – pracę, czas, doświadczenie, 

umiejętności, pieniądze, pomysły, sprzęt itd., co oznacza, że obalamy 

tu kilkusetletni dogmat kapitalizmu, mówiący, że prawo do 

własności wytworzonych dóbr i do zysku mają tylko ci, którzy w to 

wytworzenie zainwestowali pieniądze lub ich materialne 

ekwiwalenty. Dlaczego oddający swój czas i pot pracujący nie 

partycypują we własności wytworzonych dóbr tak jak dawcy maszyn i 

środków finansowych? Dlaczego istnieje taka „asymetria własności 

owoców pracy”? Dlaczego w ekonomii wciąż mamy podział na panów-

właścicieli i parobków? 

Jeżeli kwestia współwłasności owoców pracy zostanie rozwiązana 

prawidłowo w systemowy sposób, zaczniemy budować równowagę 

pomiędzy aktywnymi interesariuszami procesu wytwórczego oraz – co 

będzie doniosłe w skutkach - wyrównamy ich szanse ekonomiczne i 

polityczne. Utorujemy drogę do realnej demokracji. To da podstawę do 



zrealizowania słusznego postulatu Feliksa Młynarskiego z lat 30-tych 

XX wieku, aby „kapitał żywy” (praca ludzi) oraz „kapitał martwy” (środki 

produkcji i środki finansowe przedsiębiorcy) współdziałały w procesie 

wytwarzania dóbr, nadając mu od początku do końca (czyli do podziału 

owoców) charakter wspólny, społeczny. 

Słyszę już głosy obrońców praw przedsiębiorców, którzy będą się 

starali podważyć uprawnienie pracowników do wejścia we 

współposiadanie owoców pracy. I dobrze, bo własności trzeba bronić, a 

wysiłek i ryzyko przedsiębiorców trzeba szanować. Ale i w drugą stronę 

– trzeba szanować pracę i wysiłek ludzi pracujących. Jedni i drudzy 

wnoszą określone wartości w proces wytworzenia dobra. Jedni i drudzy 

musieli wcześniej coś zakumulować: pracownicy - wiedzę, umiejętności 

i doświadczenie zawodowe, a właściciel „kapitału martwego” – środki 

finansowe i środki produkcji.  

Proces wytwarzania dóbr powinien – poza samym dostarczaniem dóbr 

– stabilizować społeczności, dawać im perspektywę bezpieczeństwa i 

dorobku długofalowego, co praktycznie oznacza, że po latach 

budowania przedsiębiorstwa przy pomocy obu partnerów procesu 

(„kapitału żywego” i właściciela „kapitału martwego”) wszyscy „coś” z 

tego mają – jakąś rentę, współudział w przedsiębiorstwie, drobną część 

własności.  

Nie zaprzecza to ani zasadzie własności, ani prawu do bogacenia się, 

ani zasadom sprawiedliwości społecznej, ani dobremu zarządzaniu. 

Przeciwnie – taki ustrój buduje wspólnoty, wzajemny szacunek, tworzy 

długofalową perspektywę, stabilizuje i daje ludziom zabezpieczenie na 

stare lata. 

Zawsze istniały stosunkowo liczne warstwy społeczne (rzemieślnicy, 

rolnicy) łączące w jednym ręku własność i pracę. Stanowiły one zawsze 

czynnik stabilizacji społecznej. Systemem, w którym oddzielono 

własność od pracy i stworzono proletariat ludzi pracy, który stał się 

podstawą ich wyzysku i ucisku, był XIX-wieczny kapitalizm, a potem 

państwowy komunizm. Trzeba wrócić do korzeni i zmierzać do tego, by 

własność i praca łączyły się w jednym podmiocie. 

Jan Paweł II podtrzymuje w encyklice Laborem exercens tezy swoich 

poprzedników, ujmując całe zagadnienie nieco szerzej. „Własność w 



nauczaniu Kościoła — czytamy — nigdy nie była rozumiana tak, aby 

mogła ona stanowić społeczne przeciwieństwo pracy (...) Własność 

nabywa się przede wszystkim przez pracę, aby służyła pracy. Odnosi 

się to w szczególny sposób do własności środków produkcji. 

Wyodrębnienie ich jako osobnego zespołu własnościowego po to, by w 

formie „kapitału" przeciwstawić go „pracy", a tym bardziej dokonywać 

wyzysku pracy, jest przeciwne samej naturze tych środków oraz ich 

posiadania. Nie mogą one być „posiadane wbrew pracy", nie mogą też 

być „posiadane dla posiadania", ponieważ jedynym prawowitym tytułem 

ich posiadania — i to zarówno w formie własności prywatnej, jak też 

publicznej czy kolektywnej — jest, „ażeby służyły pracy". (LE 14). 

Jan Paweł II zapytuje, czy system własności, czy to w kapitalizmie, czy 

w socjalizmie nie stanowi hamulca dla rozwoju gospodarczego, ściślej 

dla rozwoju systemów pracy produkcyjnej, która warunkuje 

zaspokojenie potrzeb i limituje wymiary oraz określa strukturę 

konsumpcji. Papież zarysowuje w encyklice w sposób szkicowy nową 

koncepcję własności, przeciwstawiającą się kapitalistycznemu i 

socjalistycznemu jej pojmowaniu. 

Pewną formą posiadania „przeciw pracy" jest wykorzystywanie 

własności jako źródła uzależnienia człowieka pracującego, a więc 

rozszerzanie swego dominium także na ludzi, co stanowi szczególną 

formę wynaturzenia własności.  

Dlatego postuluję uwspólnienie owoców pracy.  

Każdy wkład – także praca – powinien uprawniać do współudziału w 

owocach pracy (nadwyżkach zwanych zyskami) i we własności 

przedsiębiorstwa. Jest to proces ewolucyjny, spokojny, nie zagrażający 

przedsiębiorcy-założycielowi firmy, ale wprowadzający w role partnerów 

i drobnych współwłaścicieli tych pracowników, którzy spełniają 

określone kryteria i chcą tego.  

Wspaniałym przykładem takiego praktycznego rozwiązania jest dawna 

„Gazolina” Mariana Wieleżyńskiego, który wprowadził w niej z 

ogromnym sukcesem system akcjonariatu pracowniczego. Opisuję 

dokonania tego bohatera narodowego w książce „Wyzwolenie pracy. 

Nowa ekonomia postkapitalistyczna” (Capital, Warszawa, 2018).  



Efektem uprawnienia pracowników do współudziału w podziale owoców 

pracy wszystkich interesariuszy (akcjonariuszy, zarządzających, 

pracowników) jest wspólnota interesów – wszyscy mają ten sam 

interes, by przedsiębiorstwo rozwijało się stabilnie, długofalowo, miało 

rynek zbytu, dobrą opinię, dobrą sytuację finansową i dawało dodatni 

wynik finansowy. Znika wtedy podział na „my” i „oni”, zanikają spory i 

walki między zarządem a pracownikami, bo wszyscy mają wspólny 

interes, by w przedsiębiorstwie jak najlepiej się działo.  

Wszystkie strony zaczynają ze sobą partnersko i konstruktywnie 

współpracować. Powstają w ten sposób partnerskie, przyjazne stosunki 

gospodarcze, w przeciwieństwie do wcześniejszych konfliktowych 

stosunków gospodarczych. 

Zmniejsza się fluktuacja kadr, obniżają się koszty rekrutacji i 

przeszkolenia pracowników, wydłuża się znacznie okres pracy 

pracownika w firmie i wzrasta doświadczenie oraz fachowość załogi, a 

co za tym idzie rośnie mocno efektywność działania przedsiębiorstwa. 

Zamiast ciągłych kłótni i przeciągania liny między właścicielami 

(zarządem) a pracownikami następuje współpraca i kreatywne 

podejście do rozwoju firmy. 

Takie przyjazne modele prowadzenia przedsiębiorstwa zostały już 

sprawdzone – zarówno w Polsce (p. wspomniana „Gazolina”, ale też 

spółdzielnie), jak i za granicą.  

Partycypacja pracownicza we własności i podziale owoców pracy 

będzie następować powoli, stopniowo, nie może by tak, że załoga 

pracownicza w krótkim czasie czy w ogóle przejmie firmę z rąk jej 

założyciela. Ten powolny proces wchodzenia pracowników w rolę 

partnerów i – drobnych wprawdzie, ale jednak – współwłaścicieli będzie 

miał jeszcze inne pozytywne aspekty i efekty:  

 Pracownicy będą mieli czas i okazję nauczyć się podejścia 

właścicielskiego do firmy, w której pracują, partnerstwa, lepszego 

rozumienia biznesu i zarządzania nim; będą mogli zmienić swoją 

świadomość i mentalność na właścicielską, gospodarza i partnera; 

 Takie rozwiązanie będzie zapobiegało rosnącej koncentracji dóbr w 

rękach nielicznych, obniżało napięcia i konflikty społeczne, 

budowało podwaliny pod coś, co niektórzy nazywają demokracją 



ekonomiczną (prof. Władysław Dowbor) lub demokracją finansową 

(Jacek Rossakiewicz); 

 Współpraca partnerów-współwłaścicieli będzie szkołą debaty, 

ścierania się poglądów, wypracowywania rozwiązań typu win-win 

(wygrana-wygrana); 

 Upodmiotowienie człowieka i jego pracy, podniesienie jego 

godności, realizowanie dobrej zasady „prymat człowieka przed 

pieniądzem”; 

Oczywiście, aby to zrealizować, trzeba wprowadzić inne regulacje 

prawne, które sankcjonują i wprowadzają: 

 Ochronę prawa wspólników-założycieli do zarządzania spółką w 

zależności od przyjętego zapisu statutowego wynegocjowanego z 

pracownikami; 

 Nowe formy prawne przedsiębiorstw, takie jak spółki właścicielsko-

pracownicze, spółki akcjonariatu pracowniczego, kooperatywy, 

spółki pracownicze (po szczegóły odsyłam do mojej książki 

„Wyzwolenie pracy…”); 

 Wprowadzenie zasady, iż wspólnikami spółek handlowych mogą 

być wyłącznie osoby fizyczne; 

 Obligatoryjny Bilans Dobra Wspólnego uwzględniający długofalowe 

skutki działania przedsiębiorstwa dla wszystkich grup interesariuszy 

- środowiskowe, społeczne, bezpieczeństwo pracy, partycypacja 

pracownicza w owocach pracy i zarządzaniu, działania dla 

społeczności lokalnej itp.; 

 Zasadę ograniczenia rozpiętości płac w jednym przedsiębiorstwie, 

czyli maksymalnego stosunku liczbowego płacy najwyższej do 

płacy najniższej (jeżeli najlepiej opłacany w firmie prezes chce 

zarabiać 50 tys. złotych miesięcznie, a statut spółki stanowi, że 

maksymalna rozpiętość płacy najwyższej do najniższej wynosi 

przykładowo 7:1, to najniższa płaca w tym przedsiębiorstwie musi 

wynosić minimum 7143 zł – jeżeli firmę na to stać, jest to jej wybór, 

jeżeli nie stać, prezes musi sobie obniżyć swoją płacę). 

 

Do przyjaznych stosunków gospodarczych trzeba „dorosnąć”, ale dają 

one bardzo dobre owoce. Dlatego trzeba: 



 promować formy takie jak akcjonariat pracowniczy, spółdzielnia, 

kooperatywa, spółka pracownicza, spółka właścicielsko-

pracownicza, firma rodzinna; 

 stworzyć ramy prawne dla przyjaznego rozwiązywania konfliktów w 

przedsiębiorstwach; 

 zmienić prawo (Konstytucję i ustawy) tak, aby każdy, kto wkłada 

pracę w przedsiębiorstwo, miał zagwarantowany proporcjonalny 

udział w zyskach i własności. 

  



Rozdział XIV 

System podatkowy 

 

Dać – danina – datek – podatek. Oto źródłosłów. Płacąc podatki dajemy 

coś, dajemy nie jednorazowo czy dobrowolnie (datek), lecz 

przymusowo, regularnie. Ale nie zawsze istniały podatki, a kiedyś były 

daniny, dziesięciny, pańszczyzna. W obecnym kształcie podatek to 

dość młoda „instytucja” w historii ludzkości. Oznacza obowiązkowe 

świadczenie finansowe lub materialne na pokrycie kosztów utrzymania 

państwa. Ale koszty te mogą być bardzo różne – małe (państwo 

oszczędne) lub ogromne (państwo biurokratyczne, rozdmuchane, 

przesadnie rozrośnięte). Podatek to danina wymuszona przez państwo i 

dysponowana przez sprawujących funkcje państwowe pod hasłami 

świadczenia usług obywatelom.  

Podatek ma być miarą użytkowania infrastruktury i zasobów kraju 

oraz służyć do ich regeneracji i rozbudowy dla umożliwienia 

działalności. 

Historia podatku sięga wstecz do 18 wieku. W Wielkiej Brytanii po raz 

pierwszy wprowadzono podatek dochodowy w 1798 roku od dochodów 

przekraczających 60 funtów rocznie, a jego najwyższa stawka wynosiła 

10%, przy czym dotyczyła dochodów powyżej 200 funtów rocznie. 

Większość obywateli W. Brytanii nie podlegała temu podatkowi, bo 

średni roczny dochód osobisty wynosił wtedy 20 funtów. Podatek 

dochodowy płacono, zatem, wyłącznie od dochodów przekraczających 

10-krotność średniej krajowej! W 1802 roku podatek ten został 

zniesiony, a rok później był znów wprowadzony w celu uzyskania 

dochodów na prowadzenie popieranych przez społeczeństwo wojen z 

napoleońską Francją. Stawka najwyższa wynosiła tym razem 5%, ale 

dolny próg podatkowy obniżono do 50 funtów. W 1804 roku 

podniesiono tę najwyższą stawkę znów do 10%. Podatek dochodowy 

cieszył się bardzo złą opinią: podkreślano jego inkwizytorską naturę i 

ograniczanie naturalnych praw człowieka, gdyż odbierano go jako 

ciężar i inwigilację – ujawniał bowiem stan finansów obywatela 

urzędnikowi podatkowemu. To negatywne nastawienie społeczeństwa 



skutkowało w 1816 r. zniesieniem podatku przez parlament. Podatek 

był przywracany i znoszony, podnoszono i obniżano jego stawkę 

procentową, ale objawił się jego polityczny charakter. Wreszcie pod 

koniec XIX w. podatek dochodowy stał się trwałym elementem systemu 

podatkowego. 

Podobnie wygląda historia podatku dochodowego w USA – 

wprowadzony pierwszy raz w 1861 roku z powodu wojny domowej, dla 

której należało znaleźć finansowanie, podatek był podnoszony, 

obniżany i w 1872 roku – zniesiony, a próby jego ponownego 

wprowadzenia spotykały się z poważnym oporem. Kiedy w 1894 r. 

uchwalono ustawę ustanawiającą podatek w wysokości 2% od 

dochodów powyżej 4 000 USD, Sąd Najwyższy uznał ją za sprzeczną z 

Konstytucją. Jednak w 1909 r. Kongres uchwalił XVI Poprawkę do 

Konstytucji, ratyfikowaną w 1913 r. (rok powstania FED-u !!!) i umożliwił 

banksterii wprowadzenie podatku dochodowego. Wtedy obowiązek 

składania deklaracji podatkowych dotyczył mniej niż 2% 

(najbogatszych) rodzin amerykańskich, bo obejmował dochody 

przewyższające 3000 dolarów dla osób samotnych i 4000 dolarów dla 

małżeństw. Stawki podatku wynosiły 1% za pierwsze 20 000 dolarów 

dochodu podlegającego opodatkowaniu do 7% od dochodu powyżej 

500 000 dolarów (dziś oznaczałoby to kwotę ok. 7,7 miliona dolarów). 

Wbrew zapowiedziom twórców podatku, wkrótce, w 1914, podniesiono 

stawki i obniżono progi – najwyższa stawka wyniosła 77% !!! Stawka ta 

wzrosła podczas II wojny światowej do 94%, pozostając na tym 

zabójczo wysokim poziomie w latach 50. Do czasu II wojny światowej 

średnia stawka podatkowa (całkowicie zapłacony podatek podzielony 

przez dochód) na rodzinę z dochodem 50 000 dolarów nigdy nie 

wzrosła powyżej 4%. A po II wojnie światowej nigdy nie spadła poniżej 

14% !!! 

Szesnasta Poprawka do Konstytucji USA, umożliwiająca Kongresowi 

nakładanie na obywateli amerykańskich podatków od dochodów, 

została, według niektórych badaczy, wprowadzona nielegalnie. Została 

‘po cichu podpisana” i uznana za legalną (mimo nie zakończonego 

procesu ratyfikacji przez kolejne stany) przez Sekretarza Stanu P. 

Knoxa. Od 1913 roku IRS (amerykański urząd skarbowy) rozrastał się 



do ogromnych rozmiarów, stale poszerzając zakres możliwej ingerencji 

w życie obywateli amerykańskich. 

Podatek dochodowy nie jest rzeczą oczywistą, zwłaszcza w postaci 

dziś obowiązującej. Podatek ten to łatwo dostępne źródło dochodów 

państwa, umożliwiające zwiększanie wydatków publicznych i 

rozdymanie administracji rządowej. Kolejne partie przekonują 

wyborców, że progresywne opodatkowanie najbogatszych jest 

powodem, aby na nie właśnie ci biedniejsi oddali swój głos.  

Adam Smith, autor Bogactwa narodów (1776) i Teorii uczuć moralnych 

(1759), dał w jednym z wykładów receptę na rozwój społeczeństw: 

„Bardzo mało jest wymagane by doprowadzić państwo do dobrobytu 

nawet z najniższego poziomu barbarzyństwa, mianowicie pokój, niskie 

podatki i tolerancyjne kierowanie sferą sprawiedliwości.” 

W większości państw, także w Polsce, toczy się od lat dyskusja nad 

reformami systemów podatkowych. Czy lepiej pobierać podatki 

bezpośrednie (dochodowy, pogłówny) czy pośrednie (od konsumpcji i 

zużycia)? W tym kontekście warto zauważyć, że podatek dochodowy 

jest bardzo młody, że argumentowano jego wprowadzanie chwilowymi 

potrzebami, że ma charakter inwigilacyjny, że jego pobór bardzo dużo 

kosztuje, a do tego jego udział w ogólnych dochodach państwa nie jest 

wysoki. Ciekawe, że Brytyjczycy wciąż traktują podatek dochodowy 

jako podatek czasowy. Co roku prawa jego poboru wygasają i 

Parlament musi je odnawiać poprzez Financial Act.  

Niektórzy doszukują się przyczyn upadku i stopniowej utraty dominacji 

USA na arenie międzynarodowej we wprowadzeniu w 1913 roku 

podatku od dochodu.  

Obecny system podatkowy jest zły. Zbyt mocno obciąża pracę, 

uniemożliwiając szybkie zwiększenie wynagrodzeń oraz umożliwia 

żerowanie na jego słabości przez silne korporacje, obciążając głównie 

małych i średnich przedsiębiorców. Jest zbyt skomplikowany, 

nastawiony na wyciskanie środków fiskalnych z gospodarki i obywateli 

w celu zaspokojenia potrzeb aparatu państwowego. Jego filozofia 

opiera się na założeniu, że wąska grupa decydentów wie lepiej jak 

spożytkować pieniądze niż ich prawowici właściciele, czyli obywatele. 

Stąd bardzo kosztowna i zaprzeczająca zasadzie pomocniczości 



architektura systemu podatkowego, który wyciąga pieniądze do 

centralnego budżetu, by je potem rozdzielać i niejako przyznawać 

społecznościom lokalnym – co ma ponoć uzasadnić istnienie skarbowej 

armii urzędników, żyjących na nasz koszt. 

System podatkowy promuje cwaniaków, kombinatorów i wielkie 

jednostki gospodarcze występujące z pozycji siły, a równocześnie 

obciąża mocno pracę i tworzenie miejsc pracy. Przykładowe paradoksy 

podatku dochodowego (PIT): 

 ponad 50% wpływów z PIT pochodzi z dochodów uzyskiwanych z 

budżetu państwa. Czy płacenie takiego podatku ma jakikolwiek 

sens?  

 według danych na 2011 rok dochody podatkowe państwa sięgnęły 

247,5 mld zł. Wpływy z tytułu podatku PIT za ten sam okres 

wyniosły 38,7 mld zł, co stanowiło jedynie 15 proc. dochodów 

podatkowych.  

 Aż 2 mld zł rocznie przeznaczamy na pensje urzędników 

rozliczających podatek PIT, według Fundacji Republikańskiej. 

Poborem, kontrolą i obsługą podatku dochodowego od osób 

fizycznych (czyli 15% wpływów podatkowych) zajmuje się blisko 80 

proc. całego aparatu skarbowego. 

 Polacy, by wypełnić PIT-y, poświęcają rocznie czas równy 16 tys. 

etatów!!!. Gdyby znieść podatek dochodowy od osób fizycznych, w 

kieszeniach podatników zostałoby 40 mln zł tylko z tytułu wysyłki 

formularzy PIT pocztą.  

"O ile przed transformacją udział ludności w dochodach podatkowych 

budżetu wynosił 23 %, a przedsiębiorstw 77 %, to w roku 2004 udział 

przedsiębiorstw zmalał do 9,7 %, a ludności wzrósł do 90,3 % (nie 

licząc znaczących składek na ubezpieczenia społeczne, w tym 

zdrowotne). Porównanie z innymi krajami, zwłaszcza Zachodniej 

Europy jest takie, że przeciętna płaca w tych krajach jest kilkukrotnie 

wyższa niż w Polsce, a kwota zwolniona od podatku jest od 4 do 28 

razy wyższa niż w Polsce". (dr Ryszard Ślązak) 

System podatkowy powinien pełnić także rolę społeczną, realizować 

zasadę pomocniczości i podatków rozumianych jako oddolną składkę 

na wspólne sprawy państwa, czyli pobór podatków powinien 



dokonywać się poprzez gminy, które ich części przekazywałyby na 

wspólne sprawy na wyższym szczeblu, zgodnie z treścią Konstytucji i 

corocznej ustawy budżetowej.  

Trzeba ograniczyć liczbę podatków. System podatkowy ma wspierać i 

motywować obywateli do aktywności przedsiębiorczej, wolontariackiej i 

samopomocowej w duchu solidarności i partnerskich stosunków 

właścicielsko-pracowniczych. 

System ma być prosty, precyzyjny i nie-uznaniowy, koszt poboru 

podatku nie powinien przekraczać 1 % wynikających z niego wpływów. 

Proponuję wprowadzenie trzy-częściowego systemu podatkowego: 

1. Powszechny podatek obrotowy  

Najprostszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie powszechnego 

podatku obrotowego, który zastąpiłby CIT, PIT i VAT. Podatek 

dochodowy trzeba zlikwidować, bo demotywuje oraz jest karą za 

pracę, efektywność kosztową i tworzenie miejsc pracy. System 

poboru podatku obrotowego może być w pełni automatyczny dla 

transakcji elektronicznych – poprzez potrącanie tego podatku w 

chwili dokonywania transakcji bankowej, stąd byłby to system 

transakcyjny, działający niemal w czasie rzeczywistym, bez 

opóźnień.  

Zwolnione z podatku obrotowego mogłyby być przez pierwsze kilka 

(np. 3) lat lokalne mikroprzedsiębiorstwa o obrotach poniżej np. 180 

tys. zł rocznie. Podatek obrotowy będzie także skłaniał 

przedsiębiorstwa do łączenia się w konglomeraty i kooperatywy 

wypuszczające na rynek gotowy produkt finalny.  

2. Podatki specjalne 

To podatki związane ze zużywaniem środowiska, infrastruktury, 

dobra wspólnego. Należą do nich akcyza, podatek ekologiczny, 

graniczny i kopalniany. 

Środki z podatków specjalnych przeznaczane mają być najpierw na 

finansowanie rozwoju oraz minimalizowanie kosztów i uciążliwości 

w danym zakresie przedmiotowym, np. wykorzystanie podatku 

ekologicznego od paliw na oczyszczanie paliw, spalin i promowanie 

pojazdów ekologicznych. 



3. Podatki lokalne  

Te podatki byłyby uchwalane w referendach gminnych czy 

wojewódzkich. Jednym z podatków lokalnych będzie podatek 

gruntowy, od powierzchni przekraczającej np. 250 metrów 

kwadratowych na osobę. 

Innym aspektem systemu podatkowego jest kwota wolna od podatku (o 

ile jeszcze byłby podatek dochodowy). Co oznacza zbyt niska taka 

kwota, czyli opodatkowanie ludzi mało zarabiających? 

To wpychanie ich w nędzę, czyli tzw. „wykluczenie społeczne”. Skutkuje 

to niechęcią tych ludzi do państwa, apatią, poczuciem wyobcowania, 

brakiem inicjatywy, bądź agresją i łamaniem prawa. Wpędzanie w 

nędzę czy utrzymywanie tych ludzi bez nadziei poprawy własnej 

sytuacji rozsadza więzi międzyludzkie, prowadzi do konfliktów, rozrostu 

szarej strefy w gospodarce, a to z kolei wywołuje reakcję władzy, 

polegającą na wzroście wydatków na bezpieczeństwo wewnętrzne i na 

służby skarbowe, podnoszeniu podatków i ograniczaniu swobód 

obywatelskich. 

„Najtrudniejszą rzeczą do zrozumienia na świecie jest podatek 

dochodowy” - rzekł Albert Einstein.  

Zniesienie podatku dochodowego i oparcie się na podatku obrotowym: 

 Likwiduje problem niskiej kwoty wolnej od podatku i ogranicza 

rozmiar biedy, 

 Pozwala inwestować w pracowników bez obawy, że wzrosną koszty 

podatkowe, i zachęca do tworzenia nowych miejsc pracy, 

 Powoduje, że pracownik jest zainteresowany ujawnieniem dochodu, 

bo nie pociągnie to za sobą większego podatku,  

 Powoduje, że pracodawca ma urealnione koszty, prostsze 

rozliczenia i nie musi wykazywać kosztów, co jest dziś zmorą 

każdego przedsiębiorstwa, 

 Sprawia, że u pracowników wraca szacunek dla państwa, gdyż nie 

są przez nie łupieni, jednocześnie poprawia się dyscyplina i 

szacunek dla pracy,  

 Pozwoli zaoszczędzić krocie na zmniejszeniu aparatu skarbowego 



Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) należą do wąskiego kręgu 

państw, w których nie ma systemu podatku dochodowego. Firmy tam 

działające są obarczone jedynie czterema podatkami (w Polsce jest ich 

18). Średniej wielkości firma traci tam w roku przeciętnie 12 godzin na 

kwestie związane z podatkami (w Polsce – 286 godzin). ZEA 

wyróżniają się również niską skalą całkowitego opodatkowania zysków 

przedsiębiorstw, która wynosi tylko 14,9%. W skali świata jest to 

wartość prawie trzykrotnie większa (44,7%). 

Czy podatek obrotowy ma być progresywny? Ci, co mają więcej, 

powinni ponosić większą odpowiedzialność za państwo i 

współobywateli, ponieważ więcej korzystają z infrastruktury państwa. 

Ale to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. 

Podatek ma wiele odmian: pogłówny, rolny, od darowizny, spadkowy, 

od nieruchomości, od wynagrodzeń, dochodowy, gruntowy, 

konsumpcyjny, pośredni, progresywny, wyrównawczy, kominowy, 

obrotowy, od wartości dodanej, kopalniany, akcyzowy, środowiskowy, 

ryczałtowy itd. Opodatkować można wszystko i wszystkich. Ale to nie 

ma sensu, bo przecież system ma być prosty, przyjazny, nieobciążający 

nasze życie.  

Przedstawiam porównanie dwóch systemów podatkowych: A - systemu 

podatku obrotowego; B - systemu podatku dochodowego i VAT. 

 
A. Obrotowy (nie ma  

CIT-u, PIT-u ani VAT-u) 

B. Dochodowy i VAT  

(istnieją CIT, PIT, VAT) 

1 
Opodatkowuje przychód 

(obrót) 

Opodatkowuje różnicę między 

przychodem a kosztami 

2 

Nie ma możliwości 

manipulowania kosztami 

Powiększanie kosztów, by 

dochód=zero („marketingowe”, 

„za konsulting”, „licencyjne” na 

rzecz zagr. firm-matek)  

3 

Jest łatwy, tani i szybki do 

ściągnięcia 

Jest skomplikowany, trudniejszy 

do ściągnięcia, wymaga dużo 

więcej kontroli i ściąganie go 

dużo więcej kosztuje 



4 
Opodatkowane są 

transakcje w chwili obrotu 

Opodatkowany jest dochód z 

kilkumiesięcznym opóźnieniem 

5 

Podatek jest pobrany przy 

przelewie przez bank lub 

naliczany na koniec dnia z 

kasy fiskalnej 

Podatek jest żmudnie wyliczany 

na podstawie deklaracji, kosztuje 

firmy i aparat skarbowy dużo 

pracy i czasu  

6 

Prosty i rzadko zaskarżalny Bazuje na wielu wyjątkach, 

generuje wiele zaskarżeń, 

kontroli, spraw sądowych i 

dodatkowych kosztów 

7 

Związany z systemem 

kasowym, realnie 

oddającym obieg pieniądza i 

uczciwszym 

Związany z systemem 

memoriałowym, który 

doprowadza czasem uczciwego 

przedsiębiorcę do bankructwa 

8 

Definiuje „obrót” tak: 

„każdorazowa zmiana 

właściciela, dysponenta i 

formalnego kraju pobytu 

towaru” – uszczelni wyciek 

podatków za granicę 

Jest narażony na wycieki 

podatkowe za granice poprzez 

możliwości operowania 

sztucznymi kosztami, nawet po 

zdefiniowaniu obrotu jak obok. 

9 

Wspiera oszczędność i 

gospodarność firm, bo im 

więcej zaoszczędzą, tym 

więcej mają dla siebie 

Nie motywuje do oszczędności, 

bo im one większe, tym większy 

podatek do zapłacenia. 

10 

Opodatkowuje obroty, a tym 

samym skalę korzystania z 

ogólnej infrastruktury. 

Opodatkowuje de facto pracę, 

oszczędność, gospodarność, a 

także tworzenie nowych miejsc 

pracy. 

11 

Jest dużo bardziej 

przewidywalny w 

prognozach, planach 

finansowych i rozwojowych 

firm. 

Jest trudno przewidywalny ze 

względu na duże wahania 

kosztów. 



12 

Nie pozwala dużym firmom 

uciec od podatków. 

Duże firmy płacą wielokrotnie 

mniejsze procentowo podatki niż 

firmy małe, a to jest nierówna 

konkurencja  

13 
Nie ma VAT – zero kosztów 

i brak wyłudzeń 

Wyłudzenia VAT, duże koszty 

poboru, obliczania 

14 
Płacony w kraju Płacony często za granicą przez 

zagraniczne firmy 

15 

Możliwość zróżnicowania 

stawek podatkowych wg 

branż, wielkości podmiotów 

Trudno zróżnicować stawki 

podatkowe, bo oznaczałoby to 

dyskryminację części 

pracowników 

16 

Łatwe możliwości 

opodatkowania transakcji 

finansowych 

Duża trudność w opodatkowaniu 

transakcji finansowych, bo nie są 

obrotem towarowym 

17 Możliwa automatyzacja Niemożliwa automatyzacja 

18 

Łatwiejsza kontrola 

(obrotów) 

 

Trudna i skomplikowana kontrola 

(kosztów, obrotów) 

19 

Obniżenie kosztów 

działalności gospodarczej -

nie potrzeba doradców 

podatkowych, biur 

rachunkowych, ciągłych 

szkoleń 

Dodatkowe koszty prowadzenia 

skomplikowanej księgowości, 

usług biur rachunkowych, 

doradców, szkoleń podatkowych 

20 

Uwzględnia przyszły trend 

mniejszej ilości pracy dla 

ludzi i jej robotyzacji  

(bez względu na to, czy 

pracują ludzie, czy roboty, 

firma zawsze zapłaci 

podatek) 

Przestaje dobrze funkcjonować w 

sytuacji automatyzacji i 

robotyzacji pracy, bo nie będzie 

pracowników w takich firmach 



21 

Sprzyja i motywuje do 

tworzenia konglomeratów 

gospodarczych i integracji 

pionowej firm 

Nie ma funkcji motywacyjnej ku 

integracji pionowej firm 

22 

Pełni funkcję regulacyjną, 

bo kwota zebrana z tytułu 

podatku może być 

wykorzystana dla 

redystrybucji dóbr i regulacji 

prorozwojowej 

Pełni niepełną funkcję 

regulacyjną, ponieważ najpierw 

ludziom zabiera (czasem 

podwójnie: CIT i PIT), a potem 

oddaje w postaci redystrybucji. 

23 

Możliwa stymulacja rozwoju 

firm mikro i małych poprzez 

zwolnienia podatkowe do 

pewnej granicy obrotu 

Niemożliwa stymulacja rozwoju 

firm rodzinnych i działalności 

gospodarczej osób fizycznych, bo 

od każdej osoby musi być 

pobierany podatek dochodowy 

 

  



Rozdział XV 

Wsparcie rolnictwa i lokalnej 

przedsiębiorczości 

 

Na wstępie jedna ważna uwaga: pisząc „przedsiębiorcy” mam na myśli 

wszystkich wytwarzających realne dobra: producentów przemysłowych, 

chałupniczych, rzemieślniczych, rolników, dostawców usług 

(budowlano-remontowych, motoryzacyjnych, medycznych, 

oświatowych, rekreacyjnych, artystycznych, turystycznych itd.). 

I jeszcze kilka dramatycznych liczb. Tylko połowa przedsiębiorstw jest 

aktywna. Wskaźnik przetrwania firm powyżej 3 lat wynosi 51%. 

Oznacza to, że co druga firma nie jest w stanie przetrwać więcej niż 3 

lata . Najtrudniej jest przetrwać pierwszy rok. W tym okresie kończy 

działalność średnio, aż około 40% firm, w tym około 5% w ogóle nie 

podejmuje działalności a jedynie 20% dopuszcza możliwość 

ponownego podjęcia działalności po czasowym jej zawieszeniu.  

No i parę truizmów i oczywistości, ale ważnych – Polska i gospodarka w 

Polsce będą silne wtedy, gdy: 

 Silni będą lokalni drobni i średni przedsiębiorcy,  

 Odblokuje się rodzimy polski potencjał przedsiębiorczości, 

innowacyjności i konkurencyjności, 

 Ochroni się polskich producentów, rolników i przedsiębiorców przed 

nierówną konkurencją ponadnarodowych korporacji, uprawiających 

nieuczciwe praktyki (dumping, kredyty od zachodnich banków na 

rozwój sieci w Polsce, praktyki oligopolistyczne i monopolistyczne, 

bardzo długie terminy płatności itd.) 

To oczywiste i każdy mądry rząd chroni i wspiera swoich lokalnych 

przedsiębiorców. Mało tego, każdy sukces gospodarczy ostatnich 

kilkuset lat – w Korei Południowej, w Niemczech, gdziekolwiek na 

świecie, związany był z silnym protekcjonizmem gospodarczym, czyli 

ochroną swojego rynku. 



Natomiast szkoła friedmanowska („Chicago boys”) stworzyła ideologię 

gospodarczego rozpruwania i wysysania kraju za krajem (w Ameryce 

Łacińskiej, Afryce, Azji i Europie Środkowo-Wschodniej). Służyło temu 

całkowite otwarcie gospodarek lokalnych na świat, czyli ich zalewanie 

tanimi towarami globalnych korporacji, a następnie doprowadzanie do 

krawędzi bankructwa lokalnych przedsiębiorstw i wykupywanie ich za 

ułamek ich wartości – po to, by je albo zamknąć (po co konkurencja?), 

albo zaprząc do pracy dla siebie. 

Tak daliśmy się, jako Polska, złapać na lep „kolorowego zachodu”, który 

nas po prostu wykorzystał. Pomyślna przyszłość Polski zależy od tego, 

czy uratujemy i odbudujemy rodzimą wytwórczość – przemysłową, 

przetwórstwa spożywczego, budowlaną, rzemieślniczą itd. 

Dziś to już przysłowiowa „za pięć dwunasta”. Trzeba działać 

energicznie i zacząć odzyskiwać teren gospodarczy. Jak to zrobić? 

Właściwie dobrze wiadomo, ale do tego trzeba odwagi, trzeba być 

mężem stanu i patriotą polskim. 

W sferze społeczno-politycznej konieczne jest zbudowanie struktur 

samorządu gospodarczego, którego emanacją (wraz z 

przedstawicielami organizacji przedsiębiorców polskich) będzie Senat, 

a także o utorowanie drogi dla wzmocnienia kapitału strukturalnego i 

finansowego polskiej gospodarki, czyli wsparcia, aby polscy 

przedsiębiorcy się unowocześniali, efektywniej zarządzali 

przedsiębiorstwami, wspólnie organizowali, wreszcie akumulowali 

kapitał potrzebny na rozwój i inwestycje. Do tego trzeba zupełnie 

nowych regulacji prawnych, które przecież jednak funkcjonują w wielu 

krajach tzw. zachodu. 

W sferze ekonomicznej trzeba uruchomić rozmaite narzędzia, które 

wyrównają szanse polskich przedsiębiorców wobec zagranicznych 

koncernów – narzędzia podatkowe, kredytowe, regulacje związane z 

obrotem towarowym i płatnościami – tak, aby mały polski 

przedsiębiorca nie był wykorzystywany, oszukiwany i nie finansował np. 

wielkich sieci hipermarketów przez kilka miesięcy. Mówiąc wprost, 

trzeba dać preferencje „lokalnym”, dać premię za związek 

przedsiębiorstwa z lokalną wspólnotą mieszkańców, gminą, miastem, 

wsią, dać ulgi startującym przedsiębiorcom, by mogli rozwinąć skrzydła. 



Konkretnie w celu wsparcia wszystkich mikro, małych i średnich 

przedsiębiorców trzeba wprowadzić i ustanowić następujące regulacje: 

• Zakaz importowania produktów rolnych i sadowniczych, jeżeli są 

zapasy krajowe i podaż bieżąca od rolników i sadowników; 

• Zakaz wprowadzania tzw. GMO (produktów modyfikowanych 

genetycznie) i chemizacji rolnictwa; 

• Zakaz nabywania ziemi rolnej przez podmioty i obywateli 

zagranicznych (ochrona zasobów polskiego rolnictwa przed 

wykupem przez kapitał zagraniczny); 

• Wprowadzenie kontroli sprzedaży ziemi rolniczej i zasobów 

polskiego rolnictwa za obowiązkową zgodą organu samorządowego 

danej gminy; prawo do ziemi tylko dla osób posiadających polskie 

obywatelstwo; 

• Zakaz sprzedaży lasów państwowych; 

• Zakaz prywatyzacji wód opadowych, rzek, jezior i wodnych 

zbiorników podziemnych;  

• Zakaz sprzedawania i przekazywania w ręce podmiotów i obywateli 

zagranicznych, w tym podmiotów zarejestrowanych w Polsce, w 

których większość mają wprost lub pośrednio podmioty 

zagraniczne, sieci przesyłowych wodociągowych, kanalizacyjnych, 

elektrycznych, gazowych, ropociągowych, telefonicznych, 

kolejowych i lotniczych; 

• Wprowadzenie wielostronnych umów wspólnie kontrolowanych 

(WUWK) – jako „wyprostowanie” asymetrii i rozłożenie ryzyka 

biznesowego pomiędzy producentów (rolników, rzemieślników, 

chałupników, manufaktury itp.), przetwórców i handel, służące 

sprawiedliwości ekonomicznej i budowaniu dobrych więzi 

społecznych; chodzi o to, aby marże ze sprzedaży produktu do 

konsumenta końcowego mogły się rozkładać równomiernie do 

nakładu pracy każdego ogniwa w łańcuchu wytwórczo-handlowym 

(Producent – skup – przetwórca – hurtownik – detalista ); to pozwoli 

szybciej i taniej obracać towarem oraz daje sprawiedliwy, 

proporcjonalny do nakładu pracy i kosztów podział uzyskanej 

marży; umowy te to zdecydowanie lepsza ochrona interesów 



 



podmiotów słabszych, obniżenie progu inicjatywy gospodarczej, 

obniżenie kosztów transakcyjnych poprzez zawiązywanie się 

trwałych więzi o charakterze formalnym i nieformalnym, 

przyspieszenie rozwoju gospodarki lokalnej i regionalnej opartej o 

zaufanie, zniesienie tajemnicy handlowej w ramach tych związków, 

propagowanie know-how, umożliwienie małym podmiotom 

korzystania z „efektu skali” poprzez specjalizację w ramach 

fragmentu procesu technologicznego; przykład działania takiego 

mechanizmu pokazuje zamieszczona tu tabela, w której na zielono 

zilustrowane są przepływy pieniężne w sytuacji WUWK, a na 

czerwono – w łańcuchu „tradycyjnym”, oznaczającym nadmierny 

zysk dla hurtowników i sieci handlowych, a dyskryminująco niski – 

dla producentów; 

• Wydanie rozporządzeń wykonawczych do Międzynarodowego 

Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 11 - wspólne 

ustalenia umowne, umożliwiających prowadzenie wzajemnych 

rozrachunków między wspólnikami Wielostronnych Umów Wspólnie 

Kontrolowanych 

• Wprowadzenie preferencji dla lokalnych przedsiębiorstw - 

dodatkowe punkty przy przetargach i zamówieniach publicznych np. 

za powiązanie z lokalną społecznością, za działania 

odpowiedzialne społecznie (CSR), za sponsoring, tworzenie miejsc 

pracy, płacenie podatków lokalnie itp.  

• Wprowadzenie – zamiast dopłat unijnych - nieoprocentowanych 

wieloletnich pożyczek inwestycyjnych, spłacanych dochodami z 

przyszłej produkcji; 

• Ochrona środowiska naturalnego w działalności rolniczej i 

wprowadzenie zasady „zanieczyszczający słono płaci”; 

• Uznanie rolnictwa za strategiczny sektor państwa (w Konstytucji 

RP) 

• Nadanie wyższego priorytetu krótkim łańcuchom dostaw żywności, 

czyli promowanie sprzedaży żywności lokalnie wytworzonej 

(zahamuje to napływ gorszej i tańszej żywności zagranicznej) 



• Włączenie Izb Rolniczych w struktury samorządu gospodarczego i 

wzmocnienie tegoż samorządu i organizacji przedsiębiorców 

polskich przez ich reprezentację w Senacie; 

• Preferencje dla wytwarzania żywności (rolnictwo, sadownictwo, 

pszczelarstwo, hodowla zwierząt na żywność) o wysokiej jakości – 

tylko ekologicznie; biologizacja rolnictwa, naturalne technologie, 

gospodarka odtwórcza, rolnictwo bez „chemii”, eliminowanie 

dodatków chemicznych z żywności; 

• Wprowadzenie systemu celowych dotacji rolniczych na cele 

rozwojowe, naukowo-badawcze, wodno-inżynieryjne, ochrony 

przed dzikimi zwierzętami itp.; 

• Ochrona przed niepełnowartościowymi produktami importowanymi 

(np. żywnością, zabawkami, surowcami itd.), czyli wprowadzenie 

wysokich wymagań jakościowych, bezpieczeństwa i ekologicznych; 

• Rozwój i wspieranie produkcji prosumenckiej (produkcji na własne 

potrzeby), indywidualnie i w ramach społeczności lokalnych (na 

skalę wsi, gminy, małego miasteczka)  np. spółdzielni 

piekarniczych, młynów, mini-elektrowni, własnych lokalnych sieci 

telefonicznych, mini-rafinerii, spalarni śmieci, zakładów 

przetwórstwa warzywno-owocowego  itd.) i zwolnienie obrotu 

wewnętrznego z opodatkowania; 

• Wspieranie samowystarczalności - żywnościowej, komunikacyjnej, 

telekomunikacyjnej, energetycznej, transportowej i zdrowotnej – 

społeczności lokalnych; 

 Wprowadzenie wsparcia dla początkujących przedsiębiorców w 

postaci programu „biznes+” i przeorientowanie programu 

„rozdawnictwa ryby” (500+) na program „uczenia posługiwania się 

wędką” (biznes+) – w Polsce zaledwie niewiele ponad 50% ludzi w 

wieku produkcyjnym (16-65) pracuje legalnie, podczas gdy w 

krajach „starej” UE wskaźnik ten wynosi ok. 64%. Powód: duża 

grupa osób w wieku produkcyjnym utrzymuje się w Polsce z 

różnych świadczeń – np. liberalnie przyznawanych rent i 

wcześniejszych emerytur; 

 Obniżenie podatków dla drobnych przedsiębiorstw i uproszczenie 

systemu podatkowego; 



 Wprowadzenie rachunkowości kasowej w miejsce papierowej 

(memoriałowej) – to ruch pieniądza decyduje o powstaniu 

zobowiązania podatkowego, a nie obrót papierami; 

 Zniesienie barier uruchamiania i prowadzenia działalności 

gospodarczej, w tym licencji, koncesji, pozwoleń, limitowania 

podmiotów na rynku, dopuszczania do obrotu i do zawodu oraz 

innych form reglamentacji działalności gospodarczej narzuconych 

przez urzędy państwowe; wprowadzenie stałego mechanizmu 

deregulacji i okresowych przeglądów tychże regulacji w celu 

eliminowanie barier istniejących bez solidnego uzasadnienia; 

 Wprowadzenie skutecznych regulacji antykorupcyjnych wobec 

urzędników i przedsiębiorców; 

 Wprowadzenie skutecznych regulacji i działań antymonopolowych;  

 Podniesienie sprawności sądownictwa, aby zasadniczo skrócić 

kompromitujący Polskę czas rozpatrywania spraw sądowych; 

 Zobowiązanie urzędników do pomagania przedsiębiorcom, 

doradzania i informowania – do tworzenia atmosfery autentycznego 

wsparcia państwa i jego organów dla przedsiębiorców polskich;  

 Wprowadzenie zasady osobistej odpowiedzialności urzędnika za 

decyzje szkodliwe dla przedsiębiorcy; 

 Podniesienie rangi przedmiotu „przedsiębiorczość” w szkole; 

 Wprowadzenie zasady, że praca polega na osiąganiu efektów, a 

nie siedzeniu przez osiem godzin w siedzibie przedsiębiorstwa, i 

równoczesne uelastycznienie organizacji pracy oraz wzmocnienie 

kontroli przestrzegania umów i warunków pracy; 

 Rozwinięcie nowoczesnej sieci szkół zawodowych i techników, 

przygotowujących do zawodu i do prowadzenia działalności 

gospodarczej w tym zawodzie; 

 Obwarowanie dużych inwestycji zagranicznych warunkami takimi 

jak kooperacja z polskimi mniejszymi podmiotami gospodarczymi, 

inwestycja w infrastrukturę drogową wokół zakładów, ochrona 

środowiska, stworzenie szkoły zawodowej lub innymi; 

 Obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, w tym 

ułatwienia w rozliczaniu się podatkowym; 



 Rozwinięcie konkursów i programów wyławiania młodych talentów, 

innowatorów, dobrych menedżerów i wspieranie ich nagrodami, 

stażami, reklamą, promocją; 

 Rozwinięcie bezpłatnych usług dostarczania danych statystycznych 

i pomocy w tworzeniu biznesplanów dla chętnych do zakładania 

własnego przedsiębiorstwa; 

 Wprowadzenie zasady pogłębionego zaufania państwa do 

przedsiębiorców, polegającej na tym, że zamiast zaświadczeń, 

pozwoleń i certyfikatów, wymagane będą oświadczenia 

przedsiębiorców (np., związane ze spełnieniem wymogów 

sanitarnych, bezpieczeństwa, właściwych warunków pracy itp.), co 

bardzo przyspieszy proces rejestracji i uruchamiania 

przedsiębiorstwa, a potem będzie mogło być i tak skontrolowane; 

 Ograniczenie sankcji po pierwszej kontroli przedsiębiorstwa przede 

wszystkim do pouczenia przedsiębiorcy i sformułowania 

ewentualnych zaleceń; sankcje w postaci kar lub zakazu 

działalności mogłyby być stosowane tylko w przypadku 

zlekceważenia zaleceń z pierwszej kontroli lub (zawsze) w 

przypadku zagrożenia życia i zdrowia – taka propozycja nasuwa się 

dlatego, że przedsiębiorca może obawiać się, iż pierwsza kontrola 

wykaże zbyt dużo uchybień, jeśli chodzi o spełnianie warunków 

prowadzenia działalności, co oznaczałoby dla niego straty 

finansowe, bo aby rozpocząć działalność musiał ponieść pewne 

nakłady finansowe; 

 Wprowadzenie możliwości wnioskowania przez przedsiębiorcę o 

przeprowadzenie bezpłatnej kontroli uprzedniej, tuż przed 

rejestracją działalności gospodarczej, aby sprawdzić, czy wszystko 

jest przygotowane jak należy; 

 Wprowadzenie żelaznej zasady, że jeżeli przedsiębiorca nie 

otrzyma do swoich rąk, w ciągu 30 dni od wysłania swojego pisma, 

odpowiedzi na swoje zapytanie, skargę lub reklamację – z 

dowolnego urzędu, instytucji państwowej lub samorządowej bądź 

banku – z mocy prawa jest to traktowane jako zgoda na postulaty 

przedsiębiorcy lub na rozwiązanie proponowane przez 

przedsiębiorcę; 



 Obniżenie barier kapitałowych dla założenia spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, czyli wymaganego kapitału założycielskiego; 

 Zlikwidowanie dyskryminacji przedsiębiorców wobec pracowników 

etatowych: ci ostatni płacą składki na ZUS od tego, co zarobią, a 

przedsiębiorcy nawet jak nic nie zarobią, muszą płacić; 

 Wprowadzenie ograniczenia czasu i liczby kontroli w małych i 

średnich firmach; 

 Ograniczenie częstotliwości składania przez małe firmy deklaracji 

podatkowych oraz uproszczenie formularzy podatkowych i ZUS-

owskich;  

 Umożliwienie łatwego kontaktu z urzędem i składania deklaracji 

poprzez Internet, z odpowiednimi zabezpieczeniami; 

 Uproszczenie księgowości do książki przychodów i rozchodów; 

 Odprowadzanie podatku nie co miesiąc, lecz do wyboru raz na 

kwartał lub raz na pół roku; 

 Wprowadzenie zasady zaufania do przedsiębiorcy, polegającej na 

przyjęciu oświadczeń, domniemaniu uczciwości i niewinności; 

 Wprowadzenie zasady kwalifikacji, standardów jakościowych i 

kompetencji w miejsce zasady reglamentacji; 

 Wyeliminowanie zjawiska uznaniowości urzędniczej w relacjach 

urzędy – przedsiębiorcy; 

 Wprowadzenie zasady, iż każda procedura i każdy rodzaj 

sprawozdania przedsiębiorców wobec organów państwa jest 

przygotowany przez te organa technicznie na miesiąc przed 

wejściem jakiegokolwiek przepisu i obowiązku tak, że jasna i 

jednoznaczna jest dla każdego przedsiębiorcy procedura 

postępowania, na stronach internetowych urzędów są 

przygotowane łatwe w obsłudze, przetestowane formularze 

interaktywne wraz z ich objaśnieniami oraz wszelkie niezbędne 

informacje dla przedsiębiorcy; 

 Wprowadzenie zasady, że drobny przedsiębiorca może w każdej 

chwili zwrócić się do urzędu o bezpłatna poradę, którą ma otrzymać 

w ciągu najdalej 14 dni od dnia zgłoszenia potrzeby; nieudzielenie 

porady zwalnia przedsiębiorcę od odpowiedzialności za ewentualny 

błąd w dokumentach składanych do urzędu, a wprowadza 

odpowiedzialność urzędnika; 



 Ograniczenie częstotliwości obowiązków przedsiębiorców wobec 

urzędów;  

 Wprowadzenie wysokich kar dla oszukujących lub winnych korupcji, 

złodziejstwa i zaniedbania obowiązków urzędników i 

przedsiębiorców; 

 Zebranie wszystkich przepisów prawnych dotyczących działalności 

gospodarczej w jednym Kodeksie Działalności Gospodarczej, 

uproszczenie, skrócenie i ujednolicenie ich; wprowadzenie zasady, 

że przedsiębiorców MMŚP (mikro, małych i średnich) 

prowadzących działalność w formach cywilnych (nie-kapitałowych) 

nie obowiązują przepisy inne niż te, zebrane w Kodeksie 

Działalności Gospodarczej; 

 Ustanowienie jednego organu kontrolnego dla MMŚP, który będzie 

miał prawo i możliwości skontrolować – według przyjaznych dla 

przedsiębiorców zasad, bez zabierania wiele czasu – wszelkie 

aspekty działalności: zdrowotne, finansowe, podatkowe, 

żywnościowe, sanitarne, środowiskowe, pracownicze, ppoż., BHP, 

atestacji technicznej, chemiczne, handlowe, zgodności z ustawą o 

języku polskim itd.; 

Ten katalog na pewno nie wyczerpuje wszystkich spraw – lista 

mogłaby być dużo dłuższa. Jednak chodzi o wyraźne zarysowanie 

kierunku i filozofii podejścia do drobnych (MMŚP) przedsiębiorców, 

którzy są fundamentem naszej gospodarki, przetrwania, dobrobytu, 

rozwoju i suwerenności. 

 

  



Rozdział XVI 

Edukacja 

 

Są szkoły podstawowe, średnie, pomaturalne, wyższe, szkoły 

ogólnokształcące i zawodowe, są szkoły państwowe, gminne, 

społeczne i prywatne, szkoły techniczne, humanistyczne, językowe, 

biznesu, są szkoły małe i duże, z długimi i krótkimi tradycjami. 

Wszystkie szkoły, wraz z programami i kadrą nauczycielską, tworzą 

system edukacji. 

Pod koniec średniowiecza zaczęły powstawać uniwersytety, a od XV 

wieku gimnazja. Elita kształcących się powoli ulegała rozszerzeniu – ale 

o nauce marzyć mogli ci, których stać było na sfinansowanie szkoły i 

studiów. 

Wiek XIX to czas intensywnego rozwoju kapitalizmu i przemysłu, który 

zaznacza swoje potrzeby wobec systemu edukacji. Potrzeba coraz 

więcej ludzi z choćby podstawowym wykształceniem – na potrzeby 

fabryk i tworzących się państw. Po to wprowadza się w kolejnych 

krajach systemy szkolnictwa powszechnego. Rozwija się szkolnictwo 

techniczne i zawodowe. 

Proces formalizowania przez rządy systemów szkolnych dobiega końca 

w okresie międzywojennym, np. w Polsce w roku 1919 wydany zostaje 

dekret „O obowiązku szkolnym”, który ujednolica system oświaty w 

niepodległej Polsce oraz wprowadza obowiązek szkolny dla dzieci w 

wieku od 7 do 14 lat.  

Tak oto edukacja szkolna staje się sformalizowana, powszechna, 

obowiązkowa i definiowana przez państwo. Platoński spór o prymat 

między obywatelem a państwem wygrywa na tym etapie, na polu 

edukacji, zdecydowanie państwo.  

System obejmuje 21-22 lata życia – od przedszkola do końca studiów. 

Ogrom czasu, duży wysiłek po obu stronach – ucznia i nauczających. 

Czy to ma sens, czy system edukacji nie jest dziś po prostu biznesem, 

nadętą bańką, która coś udaje, a w istocie zabiera ludziom kawał życia? 



Jak w przypadku wielu sfer życia i wielu instytucji, tak ze szkołą i 

systemem edukacji stało się coś niedobrego – skostnienie, 

zurzędniczenie, spłycenie, zbiurokratyzowanie, pójście na ilość zamiast 

jakości, wypaczenie sensu… 

Szkoła jako instytucja ma długą historię. Najpierw była elitarna, z 

czasem stała się masowa. Czy masowość zabiła szkołę? Czy były inne 

przyczyny? 

Szkoły, odkąd zaczęły być szeroko dostępne, a potem masowe, były 

wygodnym narzędziem wpajania dzieciom i młodzieży swojej, 

określonej filozofii życia i wizji urządzenia świata, a nawet ideologii. 

Swojej, to znaczy czyjej? Najpierw chodziło o dwory władców, zakony, 

kościół czy masonów, potem o państwo, kontrolujące szkoły rękami 

urzędników. Jeżeli władzę w państwie zdobyło ugrupowanie o 

określonej ideologii (np. marksistowskiej, socjalistycznej, liberalnej, 

nazistowskiej), to zaczynało wdrażać w szkołach programy 

odpowiadające jego ideologii, co przejawiało się w treściach 

programowych, listach lektur, systemach oceny, świętowaniu 

wybranych świąt i rocznic, promowaniu odpowiednich organizacji 

młodzieżowych itd. 

W dzisiejszym świecie toczy się walka o świadomość społeczeństw. 

Świadomość ta jest, bowiem, poddawana obróbce psychologicznej, 

manipulacjom, lobbingom i grze interesów. Wojna o świadomość, o 

swoisty rząd dusz, zadecyduje o kierunku rozwoju naszej cywilizacji, 

naszego kraju. 

Częścią tego jest walka o szkołę, o dusze młodego pokolenia, która 

wciąż trwa, tym bardziej, że edukacja dotyczy wszystkich i wszystkiego. 

„Czym skorupka nasiąknie za młodu, tym na starość trąci” – mówi stare 

polskie przysłowie. A Jan Zamojski dopowiada: „Takie będą 

Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. Dlatego rozmaite, 

żądne władzy grupy ideologiczne chciały i chcą podporządkować sobie 

szkołę. I od pewnego czasu, niestety, to im się udaje. 

W roku 1903, dziesięć lat przed powstaniem banksterskiej hydry zwanej 

FED, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej elita bankiersko-

przemysłowa, powołuje instytucję, ba! – fundację! – o nazwie „General 

Education Board” (Główna Rada Edukacji). Po co powstała?  



„Celem fundacji General Education Board było wykorzystanie siły 

pieniądza nie po to, aby podnieść poziom edukacji w Ameryce, jak 

powszechnie w tym czasie wierzono, ale aby wpłynąć na kierunek tej 

edukacji. (…) Jej celem było wykorzystanie szkoły do nauczenia ludzi 

pasywnego nastawienia i uległości wobec rządzących. Jej celem było – 

i jest – ukształtowanie obywateli, którzy są dość wykształceni, aby pod 

nadzorem wydajnie wykonywać swoją pracę, ale nie dość, by 

kwestionować autorytet władzy bądź dążyć do przekroczenia granicy 

własnej klasy. Dostęp do prawdziwej edukacji miał zostać ograniczony 

do synów i córek elity. A pozostali – najlepiej powinni zostać 

wykwalifikowanymi robotnikami bez żadnych szczególnych aspiracji 

oprócz chęci cieszenia się życiem.” (G. Edward Griffin, w: „Spisek 

bogatych” Roberta Kiyosakiego)  

Nie mija jedno pokolenie i następuje ofensywa totalitaryzmów XX wieku 

– komunizmu, nazizmu i faszyzmu. Szkoła zostaje poddana jeszcze 

ściślejszej kontroli państwowej, jest upolityczniona, ideologiczna i 

zastraszona. Za „niesłuszne” poglądy nauczyciele i profesorowie są 

wyrzucani, a „niewłaściwe” książki są palone lub mielone.  

Świat powojenny drugiej połowy XX wieku otrzymuje, zatem, mało 

ciekawą spuściznę poprzednich stu lat. Większość naleciałości 

racjonalizmu, odgórnego paternalizmu państwowego, kontroli, 

centralizacji, ideologizacji pozostaje - szkoła „współczesna” staje się, 

niestety, sformalizowaną, sztywną instytucją państwową i terenem 

przepychanek politycznych. 

Robert Kiyosaki zauważa w książce „Spisek bogatych”: „Kształcimy się, 

żeby dostać dobrą pracę. W szkole uczą nas, jak pracować dla 

bogatych, kupować w ich sklepach, pożyczać pieniądze w ich bankach, 

wkładać pieniądze w ich biznesy poprzez fundusze inwestycyjne i 

emerytalne (…) Ludziom nie podoba się myśl, że system edukacji ma 

ich złapać w sieć – sieć spisku bogatych.” 

Systemy edukacji w większości krajów świata zbudowane są według 

tego samego schematu. Na szczycie hierarchii są przedmioty ścisłe i 

języki, w środku przedmioty przyrodnicze i geograficzne, potem sport,  

a sztuka i przedmioty społeczne są na samym dole, o ile w ogóle są. Na 

całym świecie nie ma systemu szkolnictwa, w którym uczono by tańca 



na równi z matematyką. Dlaczego? Bo systemy edukacji publicznej 

powstały w okresie industrializacji, by spełniać potrzeby przemysłu. 

Dziś edukacja w tzw. demokratycznym społeczeństwie przeszła drogę 

od uczenia krytycznego myślenia – do presji ku deklamowaniu 

„właściwych” treści i opinii. To już nie nauka, lecz indoktrynacja i 

ograniczanie rozwoju. 

Edukacja jest zbyt ważna, by oddać ją w ręce ideologów, partyjniaków i 

ludzi owładniętych obsesją władzy; trzeba przeprowadzić jej gruntowną, 

zasadniczą zmianę, ponieważ: po pierwsze – edukacja jest 

fundamentem życia, po drugie – jest kołem zamachowym rozwoju, po 

trzecie – to ważny składnik organizacji społeczeństwa, po czwarte – z 

edukacją jest źle. 

Diagnoza systemu 

Z edukacją jest źle, a nawet bardzo źle. Uczniowie i studenci nudzą się 

w szkole, niewiele z niej wynoszą, traktują to jako zło konieczne, a w 

najlepszym wypadku jako bazę do kontaktów towarzyskich.   

Jest źle systemowo. System niszczy nauczycieli, obciąża ich 

biurokracją, bzdurnymi obowiązkami, funkcjonariusze systemu to 

często ludzie z klucza partyjnego, kolesiowego, a nie z powołania i 

selekcji merytorycznej. Kuratoria to kosztowne struktury, w których nie 

wiadomo, co tyle osób robi. System edukacji jest – jak było to w 

komunizmie – pasem transmisyjnym państwa, zamiast zbiorem 

placówek oświatowych wynikających z dążeń, aspiracji i możliwości 

obywateli.  

Jest źle finansowo. Jakby komuś specjalnie zależało, aby oświata była 

niedoinwestowana. Trwa dalej, jak było w PRL, finansowa selekcja 

negatywna nauczycieli. Ludzie, którzy mają edukować nasze młode 

pokolenie, zarabiają połowę średniej, a w najlepszym wypadku około 

średniej krajowej. To jest po prostu skandal! Miliardy idą na 

fantasmagorie typu misje w Afganistanie czy Iraku, aby się 

przypodobać zachodnim tzw. sojusznikom, na rozbudowę niepotrzebnej 

armii urzędniczej, a oświata dostaje po prostu ochłapy. W wielu 

szkołach brakuje pieniędzy na remont budynku, na sprzęt, na 

komputery, na pomoce naukowe. Uprawiana jest – dzięki 



zaangażowaniu nauczycieli i rodziców – partyzantka, czyli łata się 

dziury składkami na tzw. Komitet Rodzicielski, załatwia się „cegiełki” lub 

sponsora, albo nauczyciele i rodzice robią coś społecznie – coś, co 

powinno być sfinansowane przez „system”.  

Jest źle programowo. Programy (podstawy programowe) są 

przestarzałe, niedopasowane do wymogów współczesności, 

niepraktyczne – wymyślają je urzędnicy nie mający często wiele pojęcia 

o rozwoju gospodarczym i technologicznym, o lokalnych potrzebach 

danej społeczności. Programy są sztywne, scentralizowane, słabe 

metodologicznie, przeładowane, a nade wszystko – wciąż hołdujące 

przestarzałej filozofii wtłaczania wiedzy, zamiast uczenia myślenia, 

kreatywności, dyskutowania, selekcji i analizy informacji itp.  

Jest źle kadrowo. Poprzez mizerię finansową, zbiurokratyzowanie, 

fatalne perspektywy satysfakcjonującej kariery zawodowej, młodzi 

ludzie nie garną się do zawodu nauczyciela . Zawód ten jest zbyt 

sfeminizowany. Kto ma okazję iść do biznesu, założyć własną firmę, a 

nawet iść do administracji państwowej, w której praca jest spokojniejsza 

niż w szkole, nie pójdzie do szkoły. Dlatego właśnie duża część 

nauczycieli to kadra „z przymusu”, która nie ma innych możliwości – w 

końcu lepsza praca w szkole niż żadna. Ogromna większość 

nauczycieli nie ma doświadczenia praktycznego – biznesowego, 

menedżerskiego, nie zna rzeczywistości ekonomicznej, produkcyjnej, 

finansowej. To teoretycy. Przykładem jest przedmiot 

„przedsiębiorczość”, do którego dyrektorzy szkół wyznaczali często 

nauczycieli nie mających w tej materii żadnego doświadczenia.  

Jest źle metodologicznie. Pokutują stare formy nauczania „ex catedra”. 

Nauczyciel, tak kształcony, zestresowany koniecznością „realizowania 

programu” i rozmaitymi innymi okolicznościami, boi się 

eksperymentować, chce mieć „święty spokój” i zmieścić się w czasie z 

materiałem, sprawdzaniem wiedzy i wszelkimi innymi powinnościami. 

Relacje nauczycieli z uczniami są przez to formalne, sztywne, 

zdystansowane, a to nie służy współpracy i dobrej dydaktyce. Gdy 

system wymusza na wszystkich uczniach realizowanie tego samego 

programu, z natury rzeczy na każdym przedmiocie znajdzie się grupka 

mniej zainteresowanych. To powoduje dodatkowe napięcia, uciszanie, 

cała przyjemność uczenia i uczenia się znika. Już samo ustawienie 



ławek w stylu „katedra i ławki słuchaczy” powoduje szablonowe 

nastawienie obu stron do metod pracy. Dominuje praca „całą klasą” lub 

indywidualnie. Za mało jest pracy w zespołach kilkuosobowych, klasy 

są do tego nieprzystosowane. Prawie nie ma nauczania projektowego – 

od postawienia pytania czy problemu, do rozwiązania, opracowania, 

uzasadnienia. Za mało jest dyskusji, za mało interakcyjnych form.  

Tak jak 30-32 lata temu założyciele warszawskiego STO, 

Wrocławskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego i podobnych grup z 

Krakowa, Gdańska i innych miast bili się o zgodę PRL-owskiego 

ministerstwa na powoływanie szkół społecznych (niekomunistycznych), 

tak teraz potrzebne jest wyzwolenie szkoły z gorsetu państwa, 

biurokracji, „ram programowych” i starych paradygmatów.  

Z czego wyzwalać dzisiejszy system edukacji 

1. Jest bardzo kosztowny – i dla obywatela, i dla państwa. Jego 

efektywność jest niska – nie spotkałem szacunków, ile kosztuje łącznie 

16 lat edukowania młodego człowieka od przedszkola do matury, ale 

chodzi tu o kwotę około ćwierć miliona złotych – do matury, bez 

studiów.  

2. Wciąż jest skonstruowany pod potrzeby korporacji i przemysłu. 

Wypuszcza ludzi napakowanych wiedzą encyklopedyczną, mało 

kreatywnych, wąsko wyedukowanych „w swojej specjalności”, nie 

nastawionych na rozwój, lecz na pracę odtwórczą. 

3. Jest rodzajem koszar z elementami „więziennymi”: podział czasu 

na jednakowe jednostki lekcyjne, podział uczniów na klasy, podział na 

roczniki, podział szkoły na jednorodne przestrzenie klasowe, dzwonek 

szkolny, pozwolenie na wyjście z klasy, wymóg ciszy na lekcjach i 

słuchania nauczyciela, kontrola, odpytywanie, nakazowy tryb zadań, 

ochroniarze.  

4. Nie jest dopasowany do faz rozwoju psychicznego, 

emocjonalnego i społecznego młodego człowieka. Fazy te to: nauka 

przez zabawę, nauka przez grę, nauka przez wyczyn i nauka przez 

służbę. 

5. Jest nudny i prowadzący do bierności. Inicjatywy dzieci, 

indywidualne i samorządu uczniowskiego, są często ignorowane przez 

ciało pedagogiczne. Forma i treści nauczania powodują, że uczniowie 

się nudzą. 



6. Jest zunifikowany, taki sam dla wszystkich, niezależnie od miejsca 

i środowiska, od zainteresowań uczniów, potrzeb lokalnej społeczności, 

możliwości terenowych, wsparcia środowiska rodziców. Każda szkoła to 

jakby oddział wielkiej fabryki, produkującej masowy półprodukt. 

7. Jest przeładowany programowo, ma zbyt wiele tematów i treści w 

czasie. Powoduje to gonitwę, by „zdążyć zrealizować program” – bez 

chwili na dyskusję, na refleksję, na własną bądź zespołową pracę 

ucznia i studenta. 

8. Wykazuje słaby poziom merytoryczny i dydaktyczny. 

Merytoryczny, gdyż materiały nauczycielskie (ministerialne) nie 

nadążają za postępem nauk. Szkoła cierpi na inercję podawanej w niej 

wiedzy. Coraz częściej uczniowie i studenci zawstydzają nauczycieli 

wiedzą, którą znaleźli w Internecie. Rządzi wciąż nauczanie ex catedra. 

Mało jest poglądowości, praktycznego „dotknięcia” problemu przez 

uczniów, rozwiązywania zagadnień i dyskusji. 

9. Cierpi, jak za PRL-u, na finansową selekcję negatywną 

nauczycieli.  

10. Jest przeżarty biurokracją. Przykład to przygotowanie stosów 

dokumentacji na tzw. stopnie awansu zawodowego – ogrom czasu 

kosztem pracy z uczniami. Nauczyciele wzywani są na nudne, 

rozwlekłe rady pedagogiczne, z których niewiele wynika, a także są 

obciążeni „papierami”. 

11. Cierpi na głupi system testów, wprowadzanych w miejsce 

prawdziwych zadań egzaminacyjnych. 

12. Choruje na bezsensowną filozofię „średniej ocen”, która nie 

odzwierciedla talentów oraz predyspozycji uczniów i studentów, nie 

pozwala im rozwinąć zainteresowań i zdolności, lecz każe zajmować 

się wszystkim jednakowo, nie pozostawiając czasu na własne pasje. 

Średnia ocen, tak mocno podkreślana, nie daje prawie żadnej informacji 

o uczniu, poza tym, w jakim stopniu dopasował się do systemu. 

Punktowana jest głównie średnia – zamiast wybitne osiągnięcia w 

pojedynczych dyscyplinach (przedmiotach). 

13. Skupia się wciąż zbyt mocno na przekazywaniu wiedzy 

encyklopedycznej, podczas, gdy jest ona dziś łatwo dostępna. Szkoła 

nie uczy krytycznego myślenia ani praktycznych umiejętności 

życiowych. Rola nauczyciela zdecydowanie ma przeistaczać się z 



dostarczyciela wiedzy w mentora, opiekuna, doradcę i organizatora 

procesu uczenia się. 

14. Jest groźnie upaństwowiony – państwo narzuca odgórnie 

programy, sposób finansowania, doboru kadr, organizację nauczania. 

Tymczasem to lokalne społeczności, obywatele, rodzice, powinny 

decydować o swojej szkole, programach, powiązaniach treści 

nauczania z potrzebami miejscowości. Państwo powinno się wycofać i 

pełnić rolę mecenasa dla praworządnych i wartościowych inicjatyw 

obywatelskich, gminnych czy miejskich, dla szkół autorskich, 

profilowanych, implementujących uznane idee pedagogiczne. Mamy 

mieć wolność eksperymentowania. Wreszcie oddolna, obywatelska 

organizacja edukacji to element budowania autentycznej demokracji. 

„Reformom podlegają programy nauczania i ocenianie 

uczniów, wszystko to zmierza do coraz większej 

standaryzacji, ale ciągle brakuje zmian w podejściu do 

samego procesu nauczania. Główne założenie, na którym 

wszystko to jest oparte, mianowicie, że dobrą pracę można 

znaleźć przykładając się do podstawowych przedmiotów, a 

nie do tego, co prawdziwie interesuje ucznia, jest dziś 

kompletnie nieaktualne. Nikt nie potrafi dziś przewidzieć, jak 

wyglądać będzie świat za 5 lat (…) i wszystko wskazuje na 

to, że jedynym sposobem, żeby przygotować dzieci do życia 

w tym świecie jest pomóc im rozwinąć swoje naturalne 

zdolności i talenty.” (Ken Robinson) 

 

Zacznijmy od pytania, czego szkoła powinna uczyć. Oto moje 

propozycje: 

 Umiejętności analitycznych 

 Logicznego myślenia 

 Umiejętności widzenia całościowego 

 Umiejętności rozumienia procesów 

 Komunikowania się 

 Kreatywności 

 Pracy zespołowej 

 Samodzielności i zaradności 



 Odwagi cywilnej 

 Postawy społecznej 

 Zaangażowania w sprawy lokalne i społeczne 

 Umiejętności organizatorskich 

 Praktycznego stosowania zasad demokracji 

 Dbania o zdrowie 

 Planowania finansowego i zarządzania budżetem 

 Umiejętności zakładania firmy 

 Prowadzenia dobrej dyskusji 

 Umiejętności komputerowo-informatycznych 

 Poprawnych relacji z innymi ludźmi 

 Umiejętności udzielania pierwszej pomocy i ratowania życia 

 Bycia odpowiedzialnym obywatelem 

Przyszłość edukacji to całkowita indywidualizacja procesu nauczania z 

wykorzystaniem interaktywnych technologii. Uczniowie nie będą 

wiedzieli, co to jest "klasa", "lekcja", "dzwonek" w dzisiejszym 

rozumieniu.  

 

Nauka będzie polegała na: 

 Realizacji interdyscyplinarnych, zespołowych i indywidualnych 

PROJEKTÓW, 

 Prowadzeniu debat publicznych i dyskusji,  

 Czytaniu lektur i ich omawianiu, 

 Rozwiązywaniu zadań praktycznych, 

 Wykonywaniu prac kreatywnych, takich jak pisanie artykułów, 

esejów, komunikatów, opracowań analitycznych, problemowych, 

biznesplanów, tworzenie rzeźb, obrazów, programów 

komputerowych, utworów muzycznych, 

 Uczeniu się praktycznych umiejętności takich jak planowanie, 

gotowanie, prowadzenie spółdzielni, naprawianie roweru, 

programowanie, organizowanie obozów, konferencji, zawodów, 

wyborów, remontowanie, udzielanie pierwszej pomocy itd. itp., 

 Organizowaniu życia społeczności lokalnej i wspólnoty, 

 Poznawaniu siebie samego i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. 



Stara edukacja Nowa edukacja 

Szkoła ma tworzyć najlepsze 
warunki przekazywania wiedzy 
teoretycznej 

Szkoła odzwierciedla prawdziwe życie, 
tworząc warunki do uczenia się 
praktycznego 

Szkoła daje „po łapach” za błędy Jest możliwość bezpiecznego 
popełniania błędów i zachęta do 
odważnego eksperymentowania 

Szkoła przekazuje wiedzę, która 
utrwalana jest w domach poprzez 
powtarzanie i ćwiczenia 

Wiedza zdobywana jest samodzielnie, 
a w szkole porządkuje się ją i 
wykorzystuje w praktycznych 
projektach 

Nauczanie odbywa się w dużych 
grupach, gdzie część się nudzi, a 
część nie nadąża 

Uczenie się jest procesem 
indywidualnym i odbywa się na 
zasadzie indywidualnego podejścia 

Nauczanie odbywa się w klasach 
tworzonych według podziału 
wiekowego 

Nauczanie odbywa się w spontanicznie 
dobranych zespołach projektowych 

Władze precyzują, czego mają 
uczyć nauczyciele 

Wspólnota szkolna precyzuje, jak 
nauczyciele mają prowadzić uczniów w 
rozwoju 

Rolą nauczycieli jest 
przekazywanie wiedzy 

Rolą nauczycieli jest koordynowanie i 
inspirowanie procesów uczenia się 

Rolą ucznia jest przyswajanie z 
góry określonych pakietów wiedzy 

Rolą ucznia jest wyszukiwanie wiedzy 
potrzebnej do wykorzystania 

Rolą ucznia jest przyswajanie 
wyznaczonej wiedzy 

Rolą ucznia jest rozwijanie zdolności i 
talentów oraz tworzenie nowych 
rozwiązań 

Nagradzane są posłuszeństwo, 
dyscyplina i zgadywanie, co ma na 
myśli nauczyciel 

Nagradzane są kreatywność, 
innowacje, osiągnięcia naukowe i 
praktyczne 

Celem nauki jest zaliczenie Celem jest znajdowanie własnej ścieżki 
rozwoju 

Pakiety wiedzy są dla wszystkich 
jednakowe 

Pakiety wiedzy są dostosowane do 
indywidualnego rozwoju i potrzeb 
wynikających z projektów 

Rytm i harmonogram dyktowany 
jest przez nauczyciela 

Uczeń samodzielnie decyduje o tempie 
i rytmie uczenia się 

Szkoła uczy osoby w określonym 
wieku 

Szkoła uczy przez całe życie 



 

W związku z powyższym trzeba zaprojektować od nowa system 

edukacji, a potem go konsekwentnie wdrażać – wsłuchując się w głosy 

nauczycieli, młodzieży i rodziców. Z tego wszystkiego wyłoni się 

całkowicie nowy kształt edukacji: 

a) Właściwe cele – By świat uczynić lepszym! By każdy mógł dojść 

do czegoś zgodnie ze swoim sumieniem, zainteresowaniami, talentami. 

b) Mądrość zamiast wiedzy – stawianie na rozsądek, rozum i 

myślenie, w miejsce dotychczasowego wkuwania faktów. 

c) Indywidualizacja – jak w handlu postępuje kastomizacja, czyli 

dopasowanie towaru bądź usługi do indywidualnych życzeń klienta, tak 

każdy klient systemu edukacji powinien mieć prawo indywidualizować 

swój tryb nauki! Każdy ma swoje tempo, swoje zainteresowania, 

predyspozycje – każdy jest inny! 

d) Uczenie jak się uczyć – chodzi o opanowanie narzędzi i sposobów 

pracy umysłowej, bo to zawsze się przyda – wiedza się zmienia, 

umiejętności narzędziowe pozostają. 

e) Projekty – nauka ma być powiązana z życiem, otoczeniem, 

autentycznymi problemami, ma być praktyczna i uczyć jak rozwiązywać 

owe problemy, używając wiedzy i mądrości – jak serialowy McGyver. 

Uczeń ma dostęp do 
wyznaczonych nauczycieli 

Uczeń ma dostęp do osób 
doświadczonych w dziedzinie 

Szkoła uczy bierności, 
niewychylania się, przytakiwania 

Szkoła uczy pozytywnego krytycyzmu, 
dyskusji, aktywności 

Szkoła to wyścig indywiduów Szkoła uczy pracy zespołowej 

Na koniec semestru oblicza się 
średnią ze stopni 

Na koniec semestru uczeń decyduje, 
czy chce mieć lepszą ocenę i uzgadnia 
formę poprawy z nauczycielem 

Szkoła nie partycypuje w życiu 
lokalnym czy biznesowym 

Szkoła proponuje projekty w łączności z 
lokalną społecznością i biznesem 

Uczeń/student ma niewiele do 
gadania 

Uczniowie, studenci, nauczyciele i 
rodzice uzgadniają sprawy 

Uczeń jest maszyną do wkuwania Uczeń jest poszukiwaczem i odkrywcą 

Nauczyciel jest autorytetem 
formalnym i władcą 

Nauczyciel jest przyjacielem i 
pomocnym opiekunem 



f) Zespołowość i współpraca – robimy coś wspólnie z innymi a nie 

rywalizujemy. Synergia, filozofia wygrana-wygrana, wzajemne 

wspieranie się i powściąganie własnego ego dla dobra wspólnego – o 

to tu chodzi; 

g) Rozwój talentów – zdobycie Mont Everestu jest wielokrotnie 

cenniejsze niż średnia „5” z wszystkich ocen! Zatem koniec z kultem 

„średniej z ocen”! Punktujmy osiągnięcia, odkrycia, wynalazki, 

innowacje, inicjatywę, zaangażowanie i efekty; 

h) Interdyscyplinarność – uczmy widzieć szeroko, kojarzyć rozmaite 

dziedziny i spojrzenia na tę samą kwestię; uczmy całościowego 

patrzenia na zagadnienia. Koniec z szufladkowaniem wiedzy; 

i) Pluralizm programowy zarówno co do składu przedmiotów jak i co 

do treści przedmiotów; 

j) Autorskie szkoły, klasy, programy – kiedyś to istniało, ale 

wyparowało. Taki autorski program dla klasy może napisać grupa 

rodziców, nauczyciel, jakieś stowarzyszenie – bo jest grupa, która chce 

i się tym interesuje, bo to obywatele oddolnie powinni decydować jak i 

czego będą się uczyć ich dzieci; 

k) To, co wynika z dwóch punktów poprzednich: mnogość różnych 

podręczników, bez narzucania szkole jakiegokolwiek podręcznika – o 

wyborze podręcznika będą decydować rodzice wraz ze szkołą; 

l) Nauczanie zdalne, rozproszone, multimedialne – po prostu 

wykorzystajmy możliwości, jakie dają nowoczesne środki komunikacji, 

w tym głównie Internet; 

m) Podważanie starych dogmatów – dajmy uczniom i studentom 

prawo głosu. Niech kwestionują stare prawdy i dogmaty. Niech 

odkrywają nowe światy; 

n) Brak ławek i rzędów – znieśmy układ feudalny „mędrzec na 

katedrze kontra głuptaski w ławkach”, układ, który jest dziś blokadą. 

Zróbmy przestrzeń, otwórzmy się na dyskusję, usiądźmy w kręgu, 

pójdźmy razem w świat. Niech nauka będzie przeżyciem wspólnoty, 

doświadczeniem dynamiki i swobody; 



o) Mentor, tutor, coach, promotor – taka jest prawdziwa rola 

nauczyciela w trzecim tysiącleciu naszej ery. To nie pan i władca, 

sędzia i egzekutor, lecz przyjaciel, dający rady, wsparcie, inspiracje, 

zadający trudne i ważne pytania; 

p) Finansowanie idące za uczniem, studentem i efektami – ileż by to 

dało oszczędności! Trzeba wprowadzić bon oświatowy, który otrzymuje 

co roku każdy uczeń i student. To przecież z naszych, podatników, 

pieniędzy jest finansowana edukacja. Powinniśmy mieć większy wpływ 

na jej finansowanie, a wszystkie szkoły podstawowe i średnie powinny 

mieć wyrównany status finansowy; 

q) Demokracja szkolna – zróbmy ze szkoły prawdziwy poligon 

demokracji. W określonych ramach, bez anarchii, z podziałem ról. 

Wciąż chodzi o to samo: podmiotowość, szacunek i otwarcie się na 

uczniów i studentów – by mieli poczucie, że coś mogą, że są brani 

poważnie, że mają wpływ na swój rozwój; 

r) Wolna (obywatelska) profesura – to cecha autonomicznych 

uczelni i szkół, to odblokowanie barier w rozwoju i edukacji. Lokalne 

środowiska wiedzą lepiej niż centralni urzędnicy, kto zasługuje na 

profesurę lub jakikolwiek inny tytuł; 

s) System współpracy szkół z przedsiębiorstwami, w celu 

poznawania przez uczniów i studentów realiów życia i prawdziwych 

problemów do rozwiązania w ramach projektów i pisania opracowań; 

t) Umożliwienie uczniowi i studentowi fakultatywnego 

(uzupełniającego, rozszerzającego) toku edukacji poprzez koła 

zainteresowań, sekcje, nauczanie domowe, egzaminy eksternistyczne, 

olimpiady, konkursy itp. 

u) Szkoła uczy i wychowuje! – w każdej szkole ma być realizowany 

program formowania młodych ludzi według wartości zdefiniowanych w 

Konstytucji RP i ustawie oświatowej, takich jak solidarność, uczciwość, 

odwaga, lojalność, prawdomówność, zaradność, wrażliwość na 

drugiego człowieka itd.; 

v) Przegrupowanie sił i środków: likwidacja „kuratoriów oświaty” 

(szkoła zdaje sprawozdanie z działalności i finansowe lokalnemu 



samorządowi terytorialnemu) oraz podniesienie wymagań i 

wynagrodzeń dla nauczycieli 

w) Docenianie mądrości, umiejętności rozwiązywania zadań i 

problemów, zaangażowania, odkryć, inicjatywy - zamiast ocen z testów! 

Testy ogłupiają. Zamiast nich powinny być zadania, projekty, 

praktyczne sprawdziany umiejętności, prace na zaliczenie – 

artystyczne, literackie, muzyczne, techniczne, fotograficzne, 

informatyczne, społeczne, dosłownie wszelkie, które wynikają z 

programu nauki i postulatu praktyczności – a wreszcie egzaminy; 

x) Wprowadzenie do szkół przedmiotów takich jak logika, retoryka, 

zarządzanie zespołem i projektami, etyka, finanse osobiste i rodzinne; 

y) Wprowadzenie matury z obowiązkowymi: matematyką, językiem 

polskim, filozofią, nauką o społeczeństwie, językiem obcym 

z) Praktykowanie wartości i zasad, czyli dobry przykład (nauczycieli), 

nagradzanie postaw dobrych i dystansowanie się od niewłaściwych, 

system rozpatrywania skarg, rozwiązywania konfliktów, propagowanie 

wzorców godnych naśladowania – zamiast samowoli, chaosu i wyścigu 

szczurów; 

aa) Edukacja przez całe życie – wciąż trzeba się dokształcać, bo świat 

się zmienia i jest ciekawy! Dziś edukacja nie kończy się na maturze czy 

egzaminie magisterskim. Dlatego trzeba stworzyć system dokształcania 

się aż do wieku przedemerytalnego, np. do wieku 50-55 lat poprzez 

dostęp do sieci usług edukacyjnych wysokiej jakości dla dorosłych, 

szczególnie dla osób w średnim wieku oraz starzejących się, osób z 

niższymi kwalifikacjami oraz mieszkańców obszarów poza-

wielkomiejskich. 

To ostatnie zagadnienie wymaga, moim zdaniem, wręcz rewolucyjnego 

przeobrażenia. Dziś postęp techniczny i naukowy jest tak szybki, że 

trzeba uzupełniać regularnie wiedzę co kilka lat, z kolei siedzenie 

niemal dwadzieścia lat w ławach szkolnych nie ma dziś sensu, bo 

młodzi ludzie startują w dorosłe życie bardzo późno, tracąc sporo 

młodych, najlepszych lat, opóźniając zakładanie rodzin, będąc 

uzależnionymi od rodziców czy banków (kredyty).  



Od dawna mówi się, że kto się nie rozwija, kto stoi w miejscu, ten się 

cofa. Od jakiegoś czasu powstają uniwersytety trzeciego wieku. Wiedza 

ugruntowana, gdy ktoś się zastanawia nad wyborem kierunku studiów, 

już się dezaktualizuje, gdy skończy studia. Siedzenie kilkanaście czy 

dwadzieścia lat w „ławach szkolnych”, a potem prawie całkowity brak 

nauki – ten system już kompletnie nie ma sensu.  

Moja poniższa propozycja rozwiązuje większość tych bolączek. Dziś 

sekwencja pracy i edukacji mogłaby wyglądać na przykład następująco:  

 8 lat szkoły podstawowej (łącznie z dzisiejszą „zerówką” daje to 9 

lat, począwszy od wieku 6 lat); 

 2-letnia nauka konkretnego zawodu, matematyki, języka polskiego, 

historii, przedsiębiorczości, etyki; 

 1-roczna praca w tym zawodzie; 

 2-roczny kurs specjalistyczny poszerzający wiedzę i umiejętności, 

do dowolnego wyboru, uzupełniony o filozofię, naukę o 

społeczeństwie, retorykę i finanse, zakończony maturą; 

 1 rok pracy;  

 2-letnie studium, do dowolnego wyboru, zakończone pracą i tytułem 

licencjata; 

 2 lata pracy;  

 2-letnie studium naukowo-badawcze, dla chętnych zakończone 

dyplomem magisterskim; 

 6,5 lat pracy;  

 Pół roku nauki; 

 6 lat pracy; 

 1-roczne studia aktualizacyjne 

 6,5 lat pracy 

 Pół roku nauki 

 6,5 lat pracy 

 Pół roku nauki 

 Praca do emerytury 

Etapy po maturze byłyby oczywiście dobrowolne, a sam model jest 

tylko przykładem systemu przeplatania pracy i edukacji. Studia 

licencjackie czy magisterskie można by zamienić na kursy 



specjalistyczne, mistrzowskie, menedżerskie. Podczas okresów nauki 

po ukończeniu 21 lat każdy otrzymywałby np. 60% średniej krajowej 

pensji. 

Są także inne możliwości i pomysły. Na przykład badania pokazują, że 

efektywny czas pracy w ciągu dnia to 5-6 godzin. Można sobie 

wyobrazić taką kombinację pracy i edukacji, że każdy z nas pracuje np. 

6 godzin, a 2 godziny w ciągu dnia uczy się – na wybranych kursach 

czy studiach. Łącznie jego czas aktywności w ciągu dnia nie zmienia 

się, wciąż się rozwija, poznaje nową wiedzę i zdobywa nowe 

umiejętności, a w firmach można utworzyć dużo więcej miejsc pracy na 

dwie 6-godzinne zmiany.  

Jeżeli uczylibyśmy się 2 godziny pięć razy w tygodniu, daje to rocznie, 

po odliczeniu tygodni wakacji (9), przerw świątecznych (3), ferii 

zimowych (2), 1-3 maja (1) i Wszystkich Świętych (1), aż 360 godzin 

nauki, co równa się wymiarowi dzisiejszych solidnych, 3-semestralnych 

studiów podyplomowych. 

Innym elementem przyszłego kształcenia ustawicznego mogą być 

stopnie zawodowe czy stopnie specjalizacyjne, definiowane branżowo, 

podobnie jak jest u lekarzy. Chcąc awansować trzeba by zdobywać 

kolejne takie stopnie. 

No i na koniec organizacja nadzoru oświaty w państwie. Naczelnym 

organem byłaby wybierana przez Suwerena Narodowa Rada Edukacji, 

której podlega Urząd Edukacji Narodowej, prowadzący rejestr wszelkich 

szkół, kontrolę jakości nauczania (wizytacje wyrywkowe dokonywane 

przez certyfikowanych wizytatorów) i finansowe, organizujący wymianę 

doświadczeń i konferencje z zakresu edukacji, odpowiedzialny za 

standardy egzaminów maturalnych itp. 

Nie byłoby w tej mojej wizji żadnego Ministerstwa Edukacji, żadnego 

Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, żadnych kuratoriów oświaty. 

Edukacja byłaby niezależna od Rządu, Parlamentu i koterii partyjnych. 

Nadzór weryfikacyjny nad uchwałami organów samorządów 

terytorialnych dotyczącymi szeroko pojętej edukacji sprawowałby 

wojewoda. To oznaczać będzie ogromne oszczędności kadrowe i 

finansowe.  



Rozdział XVII 

Media 

 

Dziś słowo „media” kojarzone jest najczęściej ze środkami masowego 

przekazu. A ponieważ przekaz, przepływ realizowany był zawsze przez 

„medium” – osobę lub urządzenie przekazujące energię bądź jakieś 

treści – stąd nazwano owe środki przekazu mediami. 

Inną kwestią jest ich aspekt (wymiar, zasięg) masowy. Dawniej przecież 

też przekazywano sobie informacje, odbywały się zebrania, wiece, 

narady, ogłaszano edykty królewskie, spisane na papierze itd. Jednak 

tamte metody miały zasięg lokalny. Środki masowego przekazu (mass 

media) zaistniały od momentu, gdy rozpowszechnianie informacji – czy 

szerzej: jakiegokolwiek przekazu tekstowego, fonicznego czy 

związanego z obrazem nieruchomym lub ruchomym – stało się możliwe 

na szeroką skalę, czyli docierało do wielkiej liczby odbiorców, 

ponadlokalnie.  

Do środków masowego przekazu zaliczamy prasę drukowaną, radio, 

telewizję, Internet, ale także plakat, afisz, książkę, film, kino.  

Początki prasy datują się podobno na IV wiek i chiński dwór cesarski, a 

pierwsza drukowana gazeta ukazała się ok. roku 700 w Pekinie (wg 

Wikipedii). Ze szkoły znamy wynalazek Gutenberga i rozwój 

drukowanej prasy na początku drugiej połowy drugiego tysiąclecia 

naszej ery, stopniowo w całej Europie.  

W Polsce prasa zaczęła się pojawiać w XVII wieku. Programy radiowe 

zaczęły być regularnie nadawane w 1920 roku. Kilka lat później pojawiły 

się kroniki filmowe, a w 1937 roku powstała w Polsce telewizja. Jej 

szybki rozwój nastąpił po drugiej wojnie światowej. W 1971 roku 

pojawiła się telewizja kolorowa. Potem powstawały coraz to nowe stacje 

nadawcze, kanały telewizyjne, aż wreszcie powstał Internet, dziś 

tętniący życiem w postaci poczty elektronicznej, tysięcy portali 

informacyjnych, społecznościowych, forów dyskusyjnych i platform 

filmowych.  



Tu chcę dołożyć jeszcze jedno medium, które – nie wiem dlaczego – 

nie jest powszechnie postrzegane jako mass medium, czyli środek 

masowego przekazu. To szkoła, która ma swój program, przez którą 

przechodzi mnóstwo zarówno informacji, jak i interpretacji 

docierających do niemal wszystkich. Ale szkołą i systemem 

edukacyjnym zajęliśmy się już w poprzednim rozdziale.  

Faktem jest, że mamy dziś do czynienia z zalewem informacji, 

komentarzy, interpretacji, z niemożliwą do percepcyjnego ogarnięcia 

mnogością nadawców informacji, publikatorów, mediów, kanałów. 

Z czasem technologie przekazu umożliwiły objęcie zasięgiem mediów 

całe społeczeństwa, państwa, a nawet kontynenty. Takie szerokie 

dotarcie do ludzi rodziło i nadal rodzi pokusę wpływania na nich 

poprzez odpowiednie przekazy, co nazywamy czasem manipulacją.  

Stąd wśród wielu krytycznych osób panuje obraz mediów jako środków 

manipulacyjnych, które mają wpływ na procesy społeczne i polityczne. I 

dlatego media masowego przekazu okrzyknięte zostały czwartą władzą 

– obok trzech monteskiuszowskich.  

To mediom przypisuje się „władzę kontrolną” wobec pozostałych 

„władz”, władzę obnażania zjawisk niezgodnych z zasadami, obyczajem 

i prawem. Stąd też popularne jest od pewnego czasu dziennikarstwo 

śledcze, mające zarówno swoje osiągnięcia w ukazaniu rozmaitych 

afer, ale także swoich męczenników w postaci dziennikarzy 

zamordowanych, bo narazili się tropieniem przestępczych procederów.  

Na tym tle media są też często oskarżane o wzniecanie różnych 

zjawisk, niepokojów społecznych, tworzenie psychozy lub paniki, czy o 

celową dezinformację. Oczywiście, czasem jest to prawda – 

szczególnie wtedy, gdy określone ośrodki medialne realizują 

tendencyjnie interesy jakiegoś lobby, korporacji czy państwa –, a 

czasem media służą po prostu jako kozły ofiarne – gdy np. władza 

wykonawcza ma na sumieniu jakieś błędy lub nieczyste działania i 

próbuje się bronić.  

Jednak praktyka pokazuje, że na dłuższą metę nikt nie jest w stanie z 

mediami wygrać – prawda w końcu zawsze ujrzy światło dzienne. 



Niezależnie od tego można krytycznie postrzegać określone media 

(dziś głównie telewizję, ale i prasę drukowaną też) lub ich ogół, np. w 

kontekście zbyt częstego pokazywania czy wręcz promowania 

przemocy, seksu czy propagandy rządowej. 

Im bardziej media są – właścicielsko, finansowo – uzależnione od 

konkretnego ośrodka lobbystycznego, politycznego czy biznesowego, 

tym szybciej stają się jego tendencyjną tubą informacyjno-

propagandowo-manipulacyjną, oczywiście często pod kamuflażem, 

niejako „w białych rękawiczkach”. W tym kontekście możemy mówić o 

istniejącej lub pozornej suwerenności medialno-informacyjnej 

konkretnego społeczeństwa czy państwa. Jest dziś widoczna pewna 

ekspansja kulturowa, wymykająca się spod kontroli państwa ze względu 

na masowe środki przekazu usytuowane poza terenem państwa lub 

znajdujące się na terenie, ale będące własnością obcego kapitału. 

Może to generować problem ograniczania kultywowania narodowych 

treści, nadawania treści wrogich państwu, bądź też medialnego 

forsowania określonych opcji politycznych czy ideologii. 

W sytuacji braku czegoś takiego jak ministerstwo informacji czy 

propagandy rolę selekcjonera i preparowania informacji przejmują albo 

służby specjalne, albo media, tzn. redakcje prasowe, radiowe i 

telewizyjne. Dziennikarze są albo wynajmowani, albo korumpowani, 

albo zastraszani i „zadaniowani” przez określone jawne lub niejawne 

ośrodki, a „koordynacja” akcji informacyjnych, dezinformacyjnych czy 

propagandowych zapewniana jest np. przez odprawy redaktorów 

naczelnych, podczas których ustalane (bądź dyktowane) są tzw. tematy 

wiodące, kierunki interpretacyjne i terminy akcji. Potwierdza się to 

często, gdy spojrzymy na tzw. czołówki gazet i czasopism lub na tytuły 

przekazów radiowo-telewizyjnych. Takie jednoczesne i „jednomyślne” 

publikacje w „różnych” mediach potęguje u odbiorcy wrażenie 

wiarygodności. 

Podobnie rzecz się ma z wyborami, a właściwiej – z tzw. kampaniami 

wyborczymi, podczas których kandydaci czy ugrupowania polityczne 

mizdrzą się do wyborców i dbają bardziej o „wizerunek medialny” niż o 

treści swoich programów, tworząc z wyborów plebiscyty sympatii i 

popularności, istny „cyrk medialny”. 



To wszystko razem wzięte, owa siła mediów masowych, ich docieranie 

do wielkich grup społecznych i sugestywność przekazu powodują, że 

część obserwatorów życia społeczno-politycznego nazywa dzisiejszy 

system nie demokracją, lecz mediokracją, czyli rządami mass mediów.  

I rzeczywiście, można mieć czasem (często?) wrażenie, że wielu 

polityków, urzędników i celebrytów bardziej boi się mediów i tego, co 

one o tych prominentach powiedzą, niż wymiaru sprawiedliwości i 

państwa prawa. 

Na podstawie tego, co wyżej, jawi się bardzo istotny problem kontroli 

społecznej nad mediami masowego przekazu. Dotyczy to przede 

wszystkim tzw. mediów publicznych, ale też innych , a także etyki 

dziennikarskiej.  

Z mediami jest nieco kłopot, ponieważ media nie są w swojej 

większości państwowe ani społeczne, lecz prywatne. Tak jak system 

edukacji, system administracji państwem bądź zasady funkcjonowania 

poszczególnych organów może definiować państwo, tak w przypadku 

mediów, którym przysługuje prawo wolności słowa – jest to dużo 

trudniejsze. Ale w wielu aspektach możliwe. 

Media możemy dziś podzielić na: 

 „narodowe” i „obce” (według własności),  

 „publiczne” (finansowane z podatków) i „komercyjne” (prywatne),  

 „lokalne” i „ogólnokrajowe”, 

 „informacyjne” i „rozrywkowe”, 

 „ogólno-tematyczne” i „tematyczne” (np. branżowe, przyrodnicze 

itp.) 

 „media głównego nurtu” i „media alternatywne” („wolne media”) 

Hasło potrzeby repolonizacji mediów w naszym kraju jest już dość 

powszechnie znane. Dotyczy to zarówno mediów ogólnokrajowych jak i 

lokalnych, w pierwszej kolejności tych informacyjnych. 

Jednak najważniejsza – z punktu widzenia obywateli, którzy łożą 

podatki – jest kwestia funkcjonowania mediów publicznych: ich 

programów, finansowania, gospodarności, rzetelności informacji i 

realizowania tzw. misji. 



Na czym polega misja mediów publicznych? To są media 

ogólnospołeczne, których zadaniem jest podawanie takich treści, które: 

 Budują tożsamość narodową i kulturową Polaków 

 Krzewią wiedzę o Polsce, jej historii, bohaterach narodowych itd. 

 Wspomagają budowanie wspólnot lokalnych 

 Propagują pozytywne, prospołeczne postawy obywateli 

 Poddają pod rzetelną dyskusję kwestie ważne dla Polaków 

 Nobilitują i popularyzują osiągnięcia Polaków, polskich instytucji, 

organizacji pozarządowych 

 Propagują dobre wzorce zachowań (np. kulturę jazdy, kulturę 

dyskusji, kulturę techniczną itp.) 

 Edukują w rozmaitych dziedzinach – społecznie, historycznie, 

technicznie, krajoznawczo, ekologicznie itd. itp. 

Konieczna jest zasadnicza reforma TVP. Należy przeprowadzić analizę 

i publiczną debatę, jakiej telewizji Polacy potrzebują, jak realizować 

misję społeczną w mediach publicznych? Czy środkami uzyskanymi z 

abonamentu telewizyjnego (bądź podatkowymi) nie powinna 

dysponować Narodowa Rada Mediów, przeznaczając je na programy i 

filmy „misyjne” w różnych telewizjach? 

Wciąż mamy w mediach zbyt dużo poprawności politycznej, jałowych 

sporów o sprawy drugorzędne, propagandy i efektów działań lobbystów 

lub prywaty. Media publiczne powinny być pod większą kontrolą 

obywateli, choćby w postaci bezpośredniego wybierania 

ogólnonarodowej „rady mediów publicznych”. 

W biuletynie Peritus-Net nr 34 z 21.11.2017 ukazał się tekst o 

współczesnych mediach. Daje on dobrą diagnozę sytuacji, ale – co 

dalej? Poniżej cytuję fragment i proponuję, co zrobić, by media były 

społeczne i dobre. Oto cytat: 

„Współczesne media wyszły ze swojej tradycyjnej, kontrolnej roli wobec 

władzy. Zamiast reprezentować wyborców, czyli tzw. opinię publiczną, 

w roli bezstronnego obserwatora, same stały się częścią frontu 

politycznej walki. Nie opowiadają się już po stronie pełnej i 

zobiektywizowanej informacji o faktach, ale po stronie narracji medialnej 

służącej ich finansowym sponsorom oraz powiązanym z nimi siłom 



politycznym. Prawda przestała się liczyć, a media przestały być czwartą 

władzą. Liczy się tylko taki przekaz informacyjny, który zwiększa szanse 

określonej grupy interesu na dostęp do władzy oraz związane z tym 

możliwości, przywileje i pieniądze.  

W dzisiejszym, poprawnym politycznie i zrelatywizowanym moralnie 

świecie, społeczeństwa tracą swoją suwerenną podmiotowość. Pod 

wpływem medialnych manipulacji oraz celowego zaniżania poziomu 

kształcenia stają się coraz mniej świadomą swoich praw, pozbawioną 

godności masą prostych wyrobników. Pojęcie społeczeństwa jako 

suwerena staje się fikcją, a sam akt wyborów jedynie pustym rytuałem, 

służącym do legitymizowania zmieniających się okresowo, ale wciąż 

tych samych elit władzy.  

Oparta na lichwie zachodnia cywilizacja osiągnęła stan, w którym świat 

polityki i mediów został całkowicie podporządkowany interesom 

wielkiego kapitału, będącego rzeczywistym animatorem wszystkich 

społecznych i gospodarczych procesów. W tym świecie nie ma już 

miejsca na prawdziwie niezależne, wolne media informacyjne. Utraciła 

swoją dobrą sławę rozgłośnia BBC, a stacje CNN, Russia Today, 

CCTV, czy Al Jazeera wiernie służą  swoim mocodawcom. Pozostaje 

jedynie niewielki margines wolnej przestrzeni medialnej w Internecie, w 

której uprawiają swoja publicystykę niezależni blogerzy i  dziennikarze, 

finansujący się z własnych pieniędzy lub darowizn. Jednak i ta 

przestrzeń jest ograniczana i zagłuszana przez płatnych agitatorów 

prowadzących swoją ideologiczną dywersję w blogerskich portalach, 

mediach społecznościowych i na listach mailingowych.” 

Tu czynię sprostowanie – media są „czwartą władzą”, ale zwyrodniałą, 

używaną przez oligarchię finansowo-urzędniczą do władzy nad 

umysłami i emocjami ludzi. Media są służalcze, manipulują, to nie ulega 

wątpliwości. Nie ma w praktyce standardów pracy dziennikarskiej ani 

etyki tego zawodu. Wszechobecna jest auto-cenzura w głowach 

dziennikarzy.  Panuje skomercjalizowanie mediów i podporządkowanie 

różnym ośrodkom politycznym. Nie dba się w nich ani o polską kulturę, 

ani o polską rację stanu, ani o ładny język polski. Media są 

neokolonialne. Co do diagnozy, zgadzamy się całkowicie. 



Ale jak to zmienić, jak stworzyć system, w którym media są nasze, 

obywatelskie, demokratyczne, pluralistyczne, niezależne, otwarte na 

autentyczną dyskusję, gdzie podawane są rzetelne informacje a 

odrębnie zamieszczane komentarze i publicystyka? Jak zwykle, 

potrzeba przede wszystkim „woli politycznej” i odpowiedniego 

prawodawstwa. 

Media muszą być całkowicie niezależne od wszelkich organów państwa 

i kontrolowane przez społeczeństwo. Tej kontroli służyć ma Narodowa 

Rada Mediów i podlegający jej urząd. 

Jak owe regulacje prawne miałyby wyglądać? Jak powinien wyglądać 

system mediów, by służył nam, Polakom, i Polsce? Oto garść 

propozycji: 

I. System rozwoju i kwalifikowania dziennikarzy 

1. Wdrożenie systemu kształcenia i kwalifikowania ludzi do zawodu 

dziennikarza, aby rzetelnie wypełniali swoją misję 

2. Publiczne przesłuchania dziennikarzy-kandydatów na ważne 

funkcje w redakcjach mediów publicznych,  

3. Obowiązek konstruowania przekazu medialnego według rzetelnych 

zasad zawodowych i wybór odpowiedniej metody opisu 

rzeczywistości, aby nie była to tzw. narracja pod z góry określoną 

tezę, 

4. Oddzielenie informacji od komentarza. Informacją, czyli suchym 

faktem jest to, co się wydarzyło, gdzie, kiedy i ewentualnie – co było 

przyczyną. Wszystko, co wykracza poza to jest już komentarzem, 

opinią i interpretacją. Opinia nie powinna wypaczać faktów. Fakty 

mają pozwolić wyrobić odbiorcom wiedzę o otaczającej nas 

rzeczywistości. 

5. Troska o wiarygodność i odpowiedzialność za słowo dzięki instytucji 

natychmiastowego sprostowania. Błędy wymagają 

natychmiastowego sprostowania. Potrzebny jest tu automatyzm, tj. 

sprostowanie w tym samym miejscu, w takiej samej formie / 

wielkości, niezwłocznie po wykazaniu przez pokrzywdzonego, że 

dziennikarz czy redakcja się pomylili. 

6. Wprowadzenie tzw. klauzuli sumienia, która wzmocni dziennikarską 

wolność i niezależność oraz przysłuży się poszukiwaniu prawdy. 



7. Przywrócenie zawodowi dziennikarza statusu osoby zaufania 

publicznego i związanych z tym wymogów wobec dziennikarzy. 

II. Kontrola społeczna nad mediami i wypełnianiem 

wyznaczonej misji mediów narodowych 

1. Powołanie, w drodze powszechnych wyborów, narodowego organu 

nadzoru nad mediami ogólnopolskimi, zastępującego 

dotychczasową Krajową Radę Radiofonii i Telewizji - spośród 

kandydatów spełniających zdefiniowane kryteria (profesjonalne, 

etyczne, doświadczenie itp.) 

2. Powołanie, w drodze powszechnych wyborów lokalnych (np. przy 

okazji wyborów samorządowych), obywatelskich, wojewódzkich 

organów nadzoru mediów. 

3. Rozdzielenie – strukturalne, finansowe i kadrowe – redakcji 

informacyjnych od redakcji publicystycznych i rozrywkowych. 

4. Wprowadzenie centralnego i wojewódzkich trybunałów etyki 

dziennikarskiej, składających się z przedstawicieli lokalnych 

społeczności (w ponad 50%), ekspertów, autorytetów, a w mniej niż 

33% - z reprezentantów grupy zawodowej dziennikarzy. 

5. Rejestrowanie wszystkich transakcji międzynarodowych koncernów 

medialnych dokonywanych na terenie Polski i wobec polskiego 

obszaru medialnego. 

III. Odzyskanie przez polski kapitał kontroli nad mediami 

regionalnymi 

1. Wdrożenie systemu finansowania publicznych mediów lokalnych i 

regionalnych 

2. Ustalenie maksymalnego udziału kapitału zagranicznego w każdym 

podmiocie medialnym na poziomie do 20% bez możliwości 

posiadania głosu decydującego, 

3. Finansowanie mediów publicznych, zarówno regionalnych jak i 

krajowych z podatków (tzn. zniesienie para-podatku zwanego 

abonamentem), 

4. Zakaz finansowania mediów publicznych (regionalnych i krajowych) 

za pomocą reklam, aby wyeliminować wpływ ośrodków 

komercyjnych na treść programów (dyktat pieniądza nie może 

obowiązywać w mediach publicznych).  



5. Wprowadzenie systemu dobrowolnego sponsorowania (mecenatu) 

określonych przedsięwzięć medialnych, np. produkcji filmowych 

przez obywateli, samorządy terytorialne i przedsiębiorstwa. 

6. Zakorzenienie mediów lokalnych w lokalnych społecznościach. 

Trzeba wspierać integrację lokalnych społeczności wokół mediów 

lokalnych i regionalnych. 

IV. Zmuszenie podmiotów globalnych do respektowania 

naszego prawa 

1. Zobowiązanie mediów globalnych do wspierania misji mediów 

narodowych i regionalnych, np. poprzez udział w produkcji 

programów lub adekwatne opodatkowanie 

2. Wprowadzenie systemu wymagań wobec globalnych mediów 

elektronicznych i uzależnienie ich dopuszczenia od spełniania tych 

wymagań 

3. Rozliczanie podatkowe w kraju z dochodów tu osiągniętych 

(przykładowo: szacunkowo Google zarabia około miliarda złotych 

rocznie na polskim rynku internetowym, a do polskiego budżetu 

Google wpłaca tylko kilka milionów złotych podatku, bo większość 

transakcji rozlicza w Irlandii). 

4. Zakaz publikowania treści niezgodnych z polskim prawem. 

5. Obowiązek wprowadzenia systemu filtrów i zabezpieczeń 

chroniących dzieci przed niepożądanymi treściami i 

uniemożliwiających ich dostęp do tych treści. 

6. Nakaz ochrony danych osobowych i system wymuszający tę 

ochronę 

7. Zakaz działalności na terenie Polski w przypadku rażącego lub 

notorycznego naruszania polskiego prawa. 

V. Obowiązek emitowania treści i programów służących 

odrodzeniu i budowaniu świadomości, dumy z naszej historii, 

poczucia wspólnoty Polaków oraz wychowaniu. 

1. Systemowy obowiązek promowania kultury i gospodarki polskiej. 

2. Promowanie lokalnych imprez kulturalnych, lokalnych artystów i 

lokalnych polityków służących dobru wspólnemu,  

3. Edukowanie Polaków w dziedzinie historii, tradycji, 

przedsiębiorczości, finansów, techniki i innych, 



4. Pokazywanie państwa jako dobra wspólnego Polaków, promowanie 

postaw gospodarskich, obywatelskich, patriotycznych i 

odpowiedzialnych społecznie, 

5. Promowanie polskiego dziedzictwa kulturalnego: muzycznego, 

architektonicznego, filmowego, teatralnego, malarskiego, 

rzeźbiarskiego, rękodzielniczego, wzornictwa, ubiorów i innych, 

 

  



Rozdział XVIII 

Sądownictwo i wymiar sprawiedliwości 

 

Sąd to instytucja, która ma osądzać – jak zakończyć konflikt, kto ma 

rację czy ktoś jest winny, czy ma zadośćuczynić lub ponieść karę. Sąd 

w dzisiejszym kształcie jest młodą instytucją w historii ludzkości. 

Dawniej sądzeniem zajmowali się władca lub starszyzna rodowa bądź 

plemienna, a każdą sprawę rozpatrywano osobno w oparciu o 

wielopokoleniowe zasady. Gwarancją właściwego osądu była mądrość 

starszyzny, mądrość ludzi i ich dążenie, by wydany wyrok był jak 

najbardziej korzystny – dla społeczności, dla winowajcy i dla 

poszkodowanego. Zatem nie chodziło głównie o ukaranie, lecz o mądre 

rozwiązanie sytuacji z pozytywnymi skutkami na przyszłość. 

Z czasem – w tzw. cywilizacji zachodniej – sądy zostały 

zinstytucjonalizowane i wyniesione do rangi trzeciej władzy – obok 

ustawodawczej i wykonawczej. Niestety, także mocno się 

zbiurokratyzowały, a system prawa tak się rozrósł i skomplikował, że 

sądzenie jest dziś karkołomnym procesem kluczenia między rozmaitymi 

przepisami i paragrafami, czasem wręcz z porzuceniem zdrowego 

rozsądku i zwykłej mądrości. Sądownictwo wyalienowało się ze 

społeczeństwa, odgrodziło murami, togami i barierą przepisów.  

Sądownictwo jest archaiczne, z elementami teatru - przestarzałe 

zwroty, zabawa w stroje, nieżyciowe procedury, za to brak 

nowoczesnych technologii, takich jak np. nagrywanie rozpraw, sprawna 

organizacja procesu, szybkie procedowanie jednej sprawy. Dziś proces 

sądowy zamiast kilku tygodni trwa kilka lat, a wynik jest często loterią – 

jak się mówi, zależy, na jakiego sędziego się trafi. 

To nasuwa kolejny problem – kręgosłupa moralnego, dyspozycyjności 

sędziów (wobec mafii, biznesu, polityków), ich wykształcenia i 

umiejętności sprawnego i obiektywnego prowadzenia procesu.  

Nie może być dobrym system sądowniczy, w którym fabrykuje się 

oskarżenia, by mieć podstawy np. do egzekucji komorniczych, 

manipuluje się opiniami lekarzy i psychologów, by jednych wybielić, a 



drugich „wsadzić” do zakładu psychiatrycznego, bądź zabiera się 

rodzicom dzieci bez ważnych przyczyn. Sądy są czasem używane do 

gnębienia osób postrzeganych jako zagrożenie dla psychopatycznego 

państwa, jak było w przypadku seksafery „Samoobrony”. 

Sędziowie cieszą się przywilejami, takimi jak immunitet, wysokie 

uposażenia i dożywotnia emerytura sędziowska. Z drugiej strony wciąż 

zdarzają się incydenty kryminalne z udziałem sędziów – a to kradzież, a 

to jazda samochodem w stanie upojenia alkoholowego, a to jakiś inny 

delikt. I środowisko sędziowskie, zamiast pozbywać się sprawców tych 

incydentów, broni ich. „Trzecia władza”, a właściwie wyalienowana 

kasta, zdegenerowała się i wymaga totalnej odnowy. Niektórzy wręcz 

postulują opcję zerową – wszystkich zwolnić i budować sądownictwo od 

nowa – i to jest słuszny kierunek. 

Na pewno trzeba wobec sędziów podnieść poprzeczkę: nie mogą być 

chronieni immunitetem przed odpowiedzialnością za przestępstwa 

kryminalne, minimalny wiek dla sędziego powinien zostać podniesiony, 

np. do 40 lat (sędzią powinien zostawać ktoś, kto poznał życie, jest 

dojrzały społecznie, ma stabilizację, a nie jest dopiero na dorobku), 

powinni przechodzić badania psychologiczne i solidne egzaminy, nie 

tylko z prawa, ale także z etyki, logiki i filozofii. Podstawą dobrego 

sądownictwa jest psychika normalnego człowieka z jego 

emocjonalnością, empatią i zdolnością do współżycia społecznego. 

Pierwszą zasadą pracy każdego sądu powinno być rozwiązywanie 

sporów i deliktów w celu naprawy sytuacji, pogodzenia stron, poprawy 

relacji między ludźmi. Dziś do sądu idzie się wtedy, gdy już jest wojna 

na całego. Sąd jest instrumentem walki „o swoje”, a nie mądrym 

doradcą i rozjemcą. Gdzieś po drodze zagubiona została mądrość 

naszych przodków. 

Oczywiście, sędziowie zasłaniają się nierzadko niedoskonałym 

prawem. To wygodna wymówka, ale i po części prawda. Prawo jest 

ważne. Nasze, pokomunistyczne, wielokrotnie „łatane” – jest 

nieprzejrzyste i zagmatwane. 

W systemie kontynentalnym, także  w Polsce, sądy interpretują prawo. 

A jeżeli prawo jest zawiłe, to co sędzia, to może być inna interpretacja – 

i mamy loterię. 



Do tego prawo w Polsce staje się coraz bardziej represyjne, tak że na 

każdego można znaleźć paragraf. Oficjalnie ma to służyć zwalczaniu 

przestępczości, ale nie idzie za tym dbałość o rzetelność procesu 

sądowego. W rezultacie skazuje się czasem osoby niewinne. Trzeba 

wyeliminować możliwości manipulowania prawem i wydawania 

arbitralnych wyroków, np. skazywania ludzi na więzienie nie tylko bez 

dowodów winy, ale nawet wbrew dowodom niewinności. Trzeba 

wyeliminować zjawisko przemycania przez sądy „tylnymi drzwiami” i 

wbrew prawu polskiemu takich rzeczy jak „homo-małżeństwa”, 

odbieranie dzieci itp. 

A przestępcami są ci osobnicy w togach, którzy odpowiadają za 

„ustawianie spraw”, skazywanie niewinnych ludzi i rabunki w glorii 

prawa. Nie może być tak, że skorumpowany urzędnik zabiera komuś 

majątek przez zmianę zapisów w księdze wieczystej czy w rejestrze 

firm. Trzeba oddzielić rejestry firm i rejestry tytułów własności od 

sądów, które nie są powołane do administrowania krajem. 

Poważnej reformy sądownictwa nie ma i bardzo brakuje. Przecież także 

teraz, przy obecnym ułomnym prawie, sądy mogłyby działać dobrze, a 

przynajmniej dużo lepiej – gdyby tylko pracowali w sądach ludzie o 

solidnym kręgosłupie moralnym, odpowiedzialni i propaństwowo 

myślący. Tymczasem wielu sędziów pochodzi z rodzin prawniczych z 

czasów PRL-u, co tłumaczy ich zachowanie. 

Stąd hasło Wojciecha Cejrowskiego „wszyscy won!”, czyli słuszny 

postulat opcji zerowej. Prawdziwa reforma będzie wtedy, gdy wymiar 

sprawiedliwości, w tym głównie sądownictwo, zbudujemy od nowa, od 

początku. Oznaczać to będzie wymianę ogromnej większości personelu 

sądownictwa. Kolejne zmiany legislacyjne nic nie dadzą, ponieważ 

ludzie, którzy całe życie realizowali dyspozycje polityczne, realizowali 

jakąś ideologię lub po prostu oszukiwali, nie staną się nagle oazą 

uczciwości i solidności. 

Tu dotykamy wspomnianych postulatów kadencyjności sędziów oraz 

możliwości odwołania sędziego przez suwerena. Sprawowanie urzędu 

sędziowskiego dożywotnio, wzmocnione jeszcze immunitetem i solidną 

pensją, prowadzi przez lata do zachowania się sędziów jakby byli 

ponad prawem, do deprawacji oraz do swoistego wyalienowania ze 



społeczeństwa („sędziowie to nadzwyczajna kasta” – jak stwierdziła 

pewna sędzina).  

Przykładów takiej postawy jest wiele, choćby wyroki w sprawie ojców 

chcących mieć prawo wychowywania swoich dzieci. Postanowienia 

sędziowskie bywają formułowane tak pokrętnie, że nie można ich 

realizować. Zdarza się także usuwanie ławników z rozpraw karnych – 

wbrew zapisowi artykułu 182 Konstytucji.  

Pomimo wielu przypadków naruszania praworządności nie widać w 

ogóle oczyszczania się środowiska sędziowskiego, a wręcz odwrotnie, 

mamy poczucie, że jest coraz gorzej. Tymczasem naprawianie 

sądownictwa to po prostu gra pozorów. Posłowie natomiast zachowują 

się biernie, jak naiwne dzieci albo jak wspólnicy przestępstwa. A 

przecież to brak kontroli społecznej, nadzoru suwerena i jego 

przedstawicieli przyczynia się do wszystkich patologii w sądownictwie, a 

szerzej - w wymiarze sprawiedliwości.  

Trzeba koniecznie wprowadzić do sądownictwa czynnik społeczny, 

obywatelski – w postaci sądów sąsiedzkich, sądów obywatelskich, ław 

przysięgłych. W tych krajach, w których funkcjonują ławy przysięgłych, 

nie spotyka się takiej masowej krytyki sądów. 

Problemem jest także system prokuratury. Jej nadmiernie rozbudowane 

struktury nadzorczo-kontrolne i administracyjne utrudniają pracę 

pierwszo-liniowych prokuratorów śledczych. Panuje podporządkowanie 

sposobu pracy statystyce, np. im mniej spraw starych, tym lepiej. 

Efektem są kurioza jak np. ta następująca sytuacja: podjęcie z 

zawieszenia sprawy trwającej miesiąc, a następnie zawieszonej z 

uwagi na ukrywanie się podejrzanego, po czym złapanie go po paru 

latach poszukiwań, to kłopot dla prokuratora, bo zamiast otrzymać 

pochwałę, jest krytykowany za prowadzenie sprawy przez lata, choć 

czynności procesowe realnie trwały łącznie dwa miesiące. 

Nie do przyjęcia jest brak odpowiedzialności prokuratora prowadzącego 

postępowanie przygotowawcze za sprawę po skierowaniu aktu 

oskarżenia do sądu, bo „sprawa taka uważana jest za zakończoną”. 

Prokuratura musi być niezależna od sądów, ugrupowań politycznych, 

organów wykonawczych państwa, organów samorządowych i innych 



organów państwa, ale pod nadzorem społecznym. Dlatego trzeba 

bardzo starannie skonstruować strukturę prokuratury, począwszy od 

najwyższego szczebla, czyli Prokuratury Naczelnej. Członków tego 

kolegialnego organu mianować mogą po równo, czyli np. po pięć osób, 

Sejm, Senat, Prezydent, Krajowa Rada Sądownictwa, Rzecznik 

(Poszkodowanych lub Praw Obywatelskich). Również wyłonienie osoby 

na stanowisko Prokuratora Generalnego powinno odbywać się według 

odpowiedniej procedury, w ramach której np. Senat proponuje kilka 

kandydatur, a Zgromadzenie Narodowe (Sejm + Senat) wybiera jedną z 

nich. 

Myślę, że przy podziale kraju na 50 województw można oprzeć 

strukturę prokuratury na siatce wojewódzkiej. Postuluję, zatem, 

zlikwidowanie prokuratur rejonowych, a wzmocnienie kadrowe i 

sprzętowe prokuratur wojewódzkich, zarządzanych przez dyrektorów 

generalnych powoływanych w drodze konkursu jako członków służby 

cywilnej. 

Jedną z głównych przyczyn złego stanu sądownictwa i wymiaru 

sprawiedliwości w Polsce jest brak kontroli społecznej. To my, jako 

suweren powinniśmy wybierać osoby funkcyjne na kadencje (nie 

dożywotnio!) – członków Krajowej Rady Sądownictwa, sędziów Sądu 

Najwyższego, członków Prezydiów Sądów Wojewódzkich. To my 

powinniśmy mieć prawo do odwołania dowolnego sędziego na drodze 

referendum. Sędzia nie musi być przypisany na stałe do urzędu.  

Ponadto warto rozważyć uregulowanie, zreformowanie bądź 

wprowadzenie następujących uregulowań: 

• Wprowadzenie sądów sąsiedzkich (w sołectwach, osiedlach), 

rozstrzygających w drobnych sprawach typu spory sąsiedzkie, 

wykroczenia, drobne delikty pospolite; 

• Wprowadzenie sądów obywatelskich (formuła określona jest w 

kodeksie postępowania karnego przed wojną, patrz. „Akt Powołania 

Sądu Obywatelskiego”);  

• Wprowadzenie obowiązkowych ław przysięgłych (ławników) z 

pierwszoplanową rolą w orzekaniu o winie; 

• Zapisanie obowiązkowej ławy przysięgłych w Konstytucji; 



• Losowy wybór obywatelskiego składu sądu czy ławy przysięgłych z 

szerokiej populacji jako gwarancja bezstronności. 

• Wybieranie sędziów na funkcje sędziowskie kadencyjnie a nie 

dożywotnio; w stosunku do sędziów szeregowych, nie-funkcyjnych, 

oznaczałoby to po prostu wotum zaufania ze strony Suwerena; 

• Wprowadzenie minimalnego wieku 40 lat dla kandydatów na 

sędziów; 

• Możliwość odwołania sędziego w sytuacji niezadowolenia lokalnej 

społeczności z jego prowadzenia spraw, orzeczeń i stosunku do 

obywateli – w drodze sądowej (przy udziale ławników) lub 

referendalnej; 

• Wprowadzenie sądów polubownych; 

• Obowiązkowa kontrola przebiegu rozpraw (wideo-nagrywanie, 

dostęp publiczności, inne); 

• Zniesienie immunitetu dla sędziów w obszarze kryminalnym i 

korupcji; 

• Wprowadzenie nadrzędności zasady ustalenia prawdy, co oznacza, 

że sąd nie może odrzucić dowodów, które zostały zgłoszone nawet 

w ostatniej chwili; 

• Zmiana struktury sądów, np. granic okręgów czy spłaszczenie 

struktury w celu ujednolicenia obciążenia sędziów; 

• Odciążenie sędziów od wykonywania czynności, które przed wojną 

w Polsce były domeną urzędników sądowych, tak, aby sędzia mógł 

się skoncentrować na rozwiązywaniu problemów prawnych; 

• Uzależnienie wynagrodzenia sędziów od liczby zakończonych 

spraw, tempa, skarg na sędziego, kosztów. 

• Specjalizacja sędziów (prawo gospodarcze, cywilne, karne itd.) przy 

powoływaniu mieszanych (co do specjalizacji) składów 

sędziowskich dla spraw złożonych;  

• Podniesienie standardów działania biegłych sądowych (egzaminy 

ze swojej specjalizacji, wykreślenie z listy biegłych po podjęciu 

sprawy karnej wobec biegłego; wykreślenie z listy biegłych, jeżeli 

biegły podczas procesu sądowego nie obroni swojej opinii itd.); 

 Uchwalenie kodeksu etyki prawnika;  



 Powołanie odrębnego rodzaju sądu – Sądu Dyscyplinarnego 

Sędziów, Prokuratorów i Notariuszy (ewentualnie wszystkich 

zawodów prawniczych) z sędziami mianowanymi na kilkuletnią (4-

5-letnią) kadencję przez Prezydenta RP; sąd taki musi posiadać 

odrębność w stosunku do korporacji prawniczych; 

 Wprowadzenie instytucji „szybkiego sądu”, jako specjalnego trybu 

pierwszego stopnia rozpatrywania prostych (pod względem 

faktycznym i prawnym) spraw karnych dotyczących przestępstw 

nagminnych i społecznie dolegliwych; chodzi o przekonanie o 

nieuchronności kary za popełnione przestępstwo; 

 Wyłączenie z wymiaru sprawiedliwości prowadzenia Krajowego 

Rejestru podmiotów gospodarczych, ksiąg wieczystych, Rejestru 

Dłużników Niewypłacalnych i Rejestru Zastawów. Instytucje te 

powinny zostać uniezależnione od sądów, przy zachowaniu 

określonych ustawowo wymogów regulacyjnych i nadzoru 

administracyjnego wojewodów; 

 Wyłączenie z sądów spraw niespornych, które mogą być 

rozstrzygane w trybie przedsądowym oraz prostych spraw 

cywilnych, w których orzekać mogą notariusze - proces sądowy jest 

bardzo kosztowny; 

 Wprowadzenie zasady, że wydanie wyroku przez sędziego przy 

ewidentnym złamaniu prawa przez tegoż sędziego skutkuje 

degradacją i przeniesieniem, a w przypadkach drastycznych – 

pozbawieniem możliwości wykonywania zawodu sędziego, 

prokuratora i obrońcy; 

 Konsolidacja zarządzania sądami (zarządzania budżetem, 

sprawami techniczno-organizacyjnymi, dyscypliną pracy, 

personelem pomocniczym, sprawami lokalowymi itp.) w ręku 

dyrektorów generalnych nie będących sędziami, a należących do 

korpusu służby cywilnej, wybieranych w drodze konkursu na 

stanowisko  

 Umożliwienie organizacjom społecznym, do których zadań 

statutowych należy przeciwdziałanie korupcji, działanie na rzecz 

uczciwości w życiu publicznym oraz ochrona praw, włączania się do 

procesów sądowych (na ich życzenie) w charakterze oskarżyciela 



posiłkowego lub obrońcy posiłkowego – w każdym stadium 

procesu; 

 Zapewnienie wpływu Krajowej Rady Sądownictwa oraz 

stowarzyszeń zawodowych sędziów i prokuratorów na dobór i 

kształt treści szkolenia; 

 Zagwarantowanie ustawowo swobodnego dostępu dziennikarzy do 

akt sądowych, jeżeli nie są one ze szczególnych powodów objęte 

jakimś rodzajem tajemnicy; 

 Utworzenie portalu internetowego, który będzie publikował 

informacje o wszelkich aspektach pracy sądów (na wzór Biuletynu 

Informacji Publicznej), co prowadzić będzie do podniesienia jej 

poziomu: orzeczenia sądów, dane o ilości spraw prowadzonych, 

zamkniętych, o czasie trwania postępowań sądowych, ilości 

uchylonych wyroków – w odniesieniu do każdego sądu i każdego 

sędziego; 

 Przebudowa i rozszerzenie uprawnień martwego obecnie w 

praktyce Trybunału Stanu; 

 Przekształcenie Krajowej Rady Sądownictwa z instytucji „stojącej 

na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów”, w organ 

stojący na straży prawa do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy 

przez niezawisłych sędziów; wtedy nie będzie ona po to, by 

reprezentować sędziów wobec Suwerena-narodu, ale Naród wobec 

wymiaru sprawiedliwości, zatem jej skład powinien nosić charakter 

niekorporacyjny, przy czym połowa członków Rady wywodzić się 

ma ze środowiska prawniczego i spełniać wymagania dla objęcia 

stanowiska sędziego Sądu Najwyższego - ta grupa członków Rady 

zapewnić ma profesjonalizm KRS; 

 Wyposażenie prokuratury w środki, pozwalające na efektywną 

walkę z przestępczością; 

 Zlikwidowanie prokuratur apelacyjnych, a także prokuratury 

wojskowej – środki z likwidacji powinny zostać przeznaczone na 

wzmocnienie prokuratur wojewódzkich; 

 Zniesienie samorządu prokuratorskiego; 

 Wprowadzenie kadencyjności pracy szefów prokuratur 

wojewódzkich z ograniczeniem jej powtarzalności. Szefowie byliby 

odpowiedzialni za bieżącą pracę prokuratury, sprawy finansowe, 



organizacyjno-techniczne i dyscyplinę pracy pracowników, a ich 

wyłanianie byłoby analogiczne do dyrektorów generalnych sądów; 

 Wprowadzenie zasady odpowiedzialności prokuratora za sprawę i 

prowadzenia sprawy od początku do końca. Prokurator prowadzący 

sprawę powinien występować na każdej rozprawie, również w 

jakimkolwiek postępowaniu odwoławczym, a w razie jego odejścia 

powinien go zastąpić inny prokurator, aby każda sprawa miała 

swojego „dysponenta”. Należy zapobiegać istnieniu „bezpańskich” 

spraw; 

 Wprowadzenie specjalizacji prokuratorskich do ścigania 

przestępstw gospodarczych, finansowo- podatkowych, 

przestępczości zorganizowanej; 

 Utworzenie instytucji „prokuratora nadzwyczajnego” powoływanego 

przez Prezydenta na wniosek Prokuratora Generalnego do 

prowadzenia spraw szczególnie ważnych politycznie, w których 

podejrzanymi mogą być wyżsi funkcjonariusze publiczni. 

Prokuratorem nadzwyczajnym mogłaby być osoba będąca 

doświadczonym prawnikiem spoza prokuratury; dysponowałaby 

ona pełną samodzielnością w podejmowaniu decyzji śledczych, a 

prokuratura zapewniałaby jej obsługę organizacyjną; 

 Powołanie instytucji „sędziego do spraw śledztw”, który zajmowałby 

się w sądach sprawami z zakresu postępowania 

przygotowawczego. Zakres jego kompetencji obejmowałby 

rozpoznawanie zażaleń na orzeczenia prokuratora, wydane w 

postępowaniu przygotowawczym oraz wniosków prokuratora, 

składanych w postępowaniu przygotowawczym. Zamiast 

prokuratora wyższej instancji sprawy te rozpoznawałby 

bezpośrednio sąd. 

 Przyznanie prokuratorowi prawa kończenia postępowania 

przygotowawczego w formie ugody z oskarżonym; ugoda byłaby 

zatwierdzana przez sąd; 

 Wprowadzenie podziału na akta dowodowe i akta procesowe; 

 Wprowadzenie zasady, iż wszystkie decyzje prokuratorskie, zmiany 

decyzji przez prokuratora przełożonego, decyzje o przeniesieniu 

sprawy do innej prokuratury itp. obowiązkowo wydawane są 



pisemnie z uzasadnieniem, z kopią do akt prokuratury, z 

oryginalnym, czytelnym podpisem wydającego; 

 Wprowadzenie systemu dyscyplinującego sędziów i prokuratorów w 

kwestii szybkiego rozpatrywania, przydzielania lub rozpoczynania 

spraw, aby żadna sprawa nie leżała tygodniami czy miesiącami „na 

półce”; 

 Wprowadzenie nowego systemu kryteriów oceny sędziów i 

prokuratorów:  

• szybkość procedowania (nie mylić z długością trwania 

śledztwa/procesu), 

• jakość pracy (pracy analitycznej, rzetelności, wnioskowania, 

prawidłowości zastosowania odpowiednich środków),  

• bezstronność,  

• liczba wyroków zmienionych po odwołaniu/apelacji,  

• liczba spraw zakończonych prawomocnym wyrokiem,  

• zaangażowanie w rozszerzanie wiedzy i kompetencji, by 

poradzić sobie ze złożonymi sprawami; 

 Wprowadzenie systemu motywacyjnego wynagrodzeń dla sędziów i 

prokuratorów, opartego o ocenę ich pracy, zaangażowanie, rozwój 

osobisty (poszerzanie wiedzy, działalność publicystyczną, 

naukową, społeczną), prowadzenie spraw związanych z częstymi 

wyjazdami, zorganizowaną przestępczością i dużym stresem;  

 Zniesienie nie przynoszącego efektów dodatku za staż; 

 Zniesienie nieuzasadnionego systemu „stopni zawodowych” w 

prokuraturze, skomplikowany system mianowania prokuratorów na 

poszczególne szczeble to „uzasadnienie” dla niepotrzebnego 

samorządu korporacyjnego; 

 Zniesienie barier uniemożliwiających przeniesienie (choćby 

czasowe) sędziego do innego sądu - państwo musi mieć 

możliwości rozładowania zatorów sądowych w interesie klientów 

wymiaru sprawiedliwości; 

 Sporządzenie listy spraw, na które marnotrawiony jest czas i 

wysiłek sędziów, a niewymagających ani przywileju niezawisłości, 

ani sędziowskich kwalifikacji merytorycznych oraz przekazanie im 

innym pracownikom sądów (czynności organizatorskie, pomocnicze 



i administracyjne, sprawdzenie tożsamości i spisanie danych osób 

itp. itd.); 

 Zniesienie przestarzałych formalizmów procesowych i 

wprowadzenie nowoczesnych środków technicznych, tak aby 

instytucja procesu sądowego zbliżyła się do realnego życia, 

działania i potrzeb współczesnego klienta sądu; 

  



  



Rozdział XIX 

Surowce i energetyka 

 

Zgodnie z nowoczesnym rozumieniem wszechświata wszystko jest 

energią. Całe uniwersum to falujące morze energii, a gwiazdy i planety 

to ogromne jej skupiska. Energia jest, zatem, jednym z 

fundamentalnych pojęć naszego świata i podstawą naszego bytowania. 

Skąd się bierze energia? To jest pytanie o Stworzenie świata – nie 

potrafię na to odpowiedzieć. Widzę natomiast jej przejawy – huragany, 

wysokie fale i powodzie, wybuchy, opaloną skórę, ugotowane strawy, 

ciepło, światło, napędy pojazdów, elektryczność, ból uderzenia, muzykę 

i tysiące innych efektów. Energia jest wszechobecna i bez niej nie 

wyobrażam sobie egzystencji. Energia jest potrzebna do życia – 

roślinom energia słoneczna, ludziom i zwierzętom energia pożywienia i 

energia cieplna do ogrzania się i gotowania. 

Słowo energia wywodzi się od greckiego energeia , co znaczy 

dosłownie „działalność”, jako efekt sił, zapału, witalności. Energetyka 

zaś jest to zarówno dział fizyki badający właściwości energii jak i gałąź 

techniki zajmująca się pozyskiwaniem surowców energetycznych, 

generowaniem i przesyłem energii. 

Energia powoduje, więc, że coś się dzieje, zmienia, porusza, rozwija, 

rośnie. Energia jest napędem świata, ludzi, pojazdów, wszystkiego. Kto 

dysponuje dużą ilością energii, jest potężny i może zdominować innych. 

Nic dziwnego, że o energię i zasoby surowców energetycznych toczą 

się wojny, by je opanować i zawłaszczyć. Dlatego z zasobów 

naturalnych bez roszczeń własnościowych pozostały już tylko energia 

słoneczna i powietrze, zaś woda i przestrzeń jedynie częściowo, przy 

czym dostęp do tych ostatnich bywa ograniczany. 

Tu prosta dygresja egzystencjalna: by przeżyć, by żyć bez poczucia 

zagrożenia i w miarę niezależnie, potrzebne są trzy rodzaje zasobów: 

woda, żywność i energia. Potrzebna jest w pierwszej kolejności energia 

cieplna do ogrzania i ugotowania (niezależnie jak pozyskana: z drewna, 

z węgla, z ropy naftowej, z gazu, ze Słońca – w kominku, piecu, panelu 



fotowoltaicznym czy kuchence gazowej), w drugiej kolejności energia 

elektryczna (do zasilenia urządzeń, oświetlenia, schładzania, napędu 

itd.), wreszcie – energia (jakakolwiek) do zasilania pojazdów i statków.  

Energia rządzi się swoimi prawami, o których trzeba pamiętać. 

Obowiązuje nas zasada zachowania energii, co znaczy, że jeżeli ja 

pozyskuję dla siebie energię, to gdzie indziej jej ubywa i odwrotnie. 

Obowiązuje nas też zasada entropii, która mówi, że jeżeli nie będę 

przeciwdziałał, to energia będzie się rozpraszać, a to oznacza, że mi 

„wyparuje”. Musimy pokornie przyjąć zasadę, ze można jedną formę 

energii przekształcić w inną (np. kinetyczną w cieplną, czy cieplną w 

elektryczną itd.), ale poniesiemy przy tym pewne straty energetyczne. 

Możemy przywołać słynne równanie Alberta Einsteina E=m*c2, które 

pozwoli obliczyć jak wielkie ilości energii mogą powstać z danej ilości 

masy.  

Dziś główne źródła energii to kopaliny – ropa naftowa, węgiel i gaz, 

czyli węglowodory, które wymagają zabezpieczeń, a spalane zatruwają 

nasze środowisko. Ich wydobywanie i spalanie jest kosztowne, 

powstaje dużo niezdrowych spalin, a silniki spalinowe są głośne. 

Jednak lobby naftowo-gazowe blokuje rozwój innych paliw i zasilanych 

nimi silników. 

Tymczasem od około stu lat opracowano mnóstwo technologii, 

rozwiązań i urządzeń, które – wdrożone – dawno uwolniłyby nas do 

ropy i gazu, spowodowały odblokowanie barier rozwoju i obniżkę 

kosztów energii. 

Tesla, Marconi, Edison oraz wielu innych utalentowanych inżynierów i 

wynalazców stworzyło ogrom technicznych rozwiązań, które zostały 

wtłoczone w gorset finansowania przez państwo albo prywatne, bogate 

korporacje, głównie banki. A kto finansuje, ten decyduje. I tak właśnie 

niemal wszystkie te rozwiązania nagle znikały z oficjalnego obiegu. 

Przykładów są tysiące. 

Garażowy wynalazca w Australii zbudował podobno silnik napędzający 

kosiarkę, działający na… wodę. Pewnego dnia przyniósł rodzinie milion 

dolarów i przestał zajmować się silnikami. Kilka miesięcy później ktoś 

go zastrzelił. 



W Melbourne opisano w 1993 r. małe pudełeczko zmniejszające 

spalanie paliwa w samochodach o dwie trzecie. Specjaliści Agencji 

Ochrony Środowiska razem z naukowcami potwierdzili prywatnie 

wynalazcy (Mike Holland), że jest to najlepsze rozwiązanie, jakie 

widzieli. Minęło sporo lat i czy nastąpił jakiś przełom technologiczny i w 

naszych wydatkach na paliwo? Zamiast płacić przy tankowaniu baku 

np.160 zł, płacilibyśmy tylko 60 zł! 

W latach 30-tych XX wieku Henry’emu T. Moraw’owi odmówiono w 

USA patentu na „zimną katodę półprzewodnikową”, bo urzędnik 

udzielający patentu nie mógł zrozumieć, jak może ona emitować 

elektrony. Wynalezienie 20 lat później tranzystora udowadniało, że 

urządzenie Morawa mogło działać. Naiwny i ufny wynalazca 

zaprezentował w 1940 r. przed Komisją ds. Użyteczności Publicznej 

generator „darmowej” energii. Następnego dnia ktoś zastrzelił go w jego 

laboratorium i zabrał wszystkie notatki oraz generator  

W 1974 r. chemik John Andrews zaprezentował przedstawicielom 

marynarki wojennej USA dodatek do wody, który zamieniał ją w paliwo i 

obniżał mocno koszty paliwa. Gdy eksperci marynarki poszli do niego w 

celu wynegocjowania zakupu technologii, zastali w laboratorium 

ogromny bałagan, a chemik zaginął. 

Długo by opowiadać o urządzeniach zmniejszających znacznie zużycie 

paliwa, o generatorach darmowej energii zrobionych w garażach i 

innych fascynujących wynalazkach. Ich twórcy boją się ujawnić, a jeśli 

to zrobią, są izolowani, zastraszani, doprowadzani do utraty zmysłów, 

bankructwa lub mordowani. 

Wszelkie wynalazki i patenty dotyczące wytwarzania taniej energii są 

od dekad utajniane, a wynalazcom zakazuje się dalszej pracy nad 

wynalazkiem, rozmów i publikacji na jego temat pod groźbą ostrych kar. 

Jeśli nie podporządkują się, są „wrogami narodu”. Te zakazy nazwano 

„gag orders”, tj. „ordynacją kneblową”. 

Kto może stracić na rozwoju nowych technologii taniej, indywidualnej 

produkcji energii? Odpowiedź jest prosta: przede wszystkim wielcy 

producenci energii i wydobywający surowce energetyczne. Po co komu 

benzyna, jeśli wszyscy będą korzystali z silnika na wodór lub na 

magnesy stałe? Po co komu rejonowe zakłady energetyczne i sieci 



przesyłowe, jeśli u każdego w garażu czy piwnicy będzie pracował 

generator darmowej energii? A po co wystraszonym rządom 

niezależność energetyczna obywateli i utrata kontroli nad 

społeczeństwami? 

Gdyby każdy mieszkaniec Ziemi miał dostęp do niezależnego źródła 

bogactwa w formie urządzenia do wytwarzania taniej energii, to 

wszelkie plany kliki rządzącej podporządkowania sobie całych 

społeczeństw ległyby w gruzach raz na zawsze. Dlaczego? Teraz 

przyśpieszenie lub zwolnienie gospodarki można wywołać manipulując 

dostępem do pieniądza i stopą procentową. Gdyby jednak pojawiło się 

niezależne źródło kapitału, czyli tania energia, i każdy mógł zwiększać 

swój kapitał bez pożyczek z banku, manipulacje emisją pieniądza i 

stopami procentowymi nie dawałyby zadawalających tę klikę efektów. 

Bowiem wytwarzanie darmowej energii zmienia wartość pieniądza. 

Najbogatsi wraz z banksterią nie chcą mieć konkurencji. Chcą nadal 

dzierżyć kontrolę nad podażą pieniądza. Dla nich darmowa energia to 

coś, co należy zakazać raz na zawsze! 

Pewne jest, że czeka nas jeszcze niejedna rewolucja w dziedzinie 

pozyskiwania i wykorzystania energii. Efekty będą piorunujące. Istnieje 

tak wiele rozwiązań technicznych pozwalających czerpać bez 

ograniczeń energię z naszego otoczenia, że kiedy wszystkie te 

wynalazki, blokowane przez sektor finansowy, naftowy i energetyczny, 

zostaną ujawnione, przestanie istnieć na Ziemi bariera zasilania w 

energię. Dlaczego wciąż dziś korzystamy z metod wytwarzania i 

przetwarzania energii, właściwych pokoleniom z XIX wieku (za 

wyjątkiem groźnej energii jądrowej)? Odpowiedź uważnego 

obserwatora jest prosta i smutna: ludzie są chciwi i żądni władzy, a „w 

nosie” mają solidarność, uczciwość, wspólnotę. 

Tymczasem wokół nas są nieprzebrane zasoby energii: słoneczna, 

wodna, wiatru, prądów morskich, chemiczna, atomowa, 

elektrostatyczna, magnetyczna, grawitacyjna. Przecież, jak już 

powiedzieliśmy, wszystko jest energią. Starczy jej dla wszystkich i dla 

wielu więcej. Nie potrzeba o energię walczyć, a w imię wszelkich 

wzniosłych wartości powinniśmy wiedzę o technologiach dzielić. 



Do tego cywilizacja ziemska musi dorosnąć, inaczej zginie w tyglu 

wojen. Pojawienie się technologii taniej energii jest zwiastunem dużo 

lepszej przyszłości świata. To epokowy przełom w historii. Nikt nie musi 

się zadłużać, aby stosować te technologie. Świat taki, jaki jest dziś, nie 

może dysponować darmową energią, musi się przeobrazić. Nie można 

żądać, by zachłanne bestie odarte z ducha miłości i wspólnoty weszły w 

posiadanie tak wspaniałego daru, bo będą dalej czynić to, co 

dotychczas: walczyć barbarzyńsko o dominację nad innymi, mordując i 

niszcząc, zatracając zarazem swoje człowieczeństwo. 

Ale pojawiają się promyki nadziei. Odsłaniane są powoli dokonania 

Nikola Tesli, genialnego wynalazcy. Nikola Tesla stworzył samochód na 

wolną energię. Co by było, gdybyśmy go dzisiaj używali? Tesla 

twierdził: „Ujarzmiłem promienie kosmiczne i sprawiłem, by służyły jako 

napęd” (cytat z 10 lipca 1931 r. z Brooklyn Eagle). Ponad 1000 

patentów Tesli jest w Nowym Jorku. 

Energetyka, rozumiana jako kompleks elektroenergetyki, gazownictwa, 

ciepłownictwa, górnictwa i paliw płynnych jest bardzo ważną, 

strategiczną gałęzią przemysłu, silnie wpływającą na inne dziedziny 

gospodarki narodowej. Trzeba zadbać o energetykę w wielu aspektach 

- bezpieczeństwa dostaw, rozwoju technologicznego, zapewnienia 

racjonalnej infrastruktury, kosztów produkcji, dywersyfikacji, 

bezpieczeństwa kraju i obywateli. To także duży rynek pracy - w całym 

sektorze energetycznym (wydobycie, produkcja energii, rafinerie, 

przesył, magazyny, biopaliwa, zaopatrzenie w gaz, benzynę i 

elektryczność) jest zatrudnionych w Polsce, według moich szacunków, 

około 400-500 tys. osób. 

Polska ma na swoim terytorium ogromne zasoby surowców 

energetycznych – ropy, gazu ziemnego, węgla, gazu łupkowego oraz 

geotermii. Tymczasem zamiast stawać się coraz większym centrum 

wydobycia i najnowszych technologii (np. produkcji paliw płynnych z 

węgla w technologii tzw. czystego węgla), wydobycie czarnego złota 

spada i oto Polska stała się jego importerem. Wyzwania są duże, tym 

bardziej, że zapotrzebowanie na energię ma wzrosnąć o kilkadziesiąt 

procent. Obecne zużycie energii tzw. pierwotnej na mieszkańca Polski 

jest o około jedną trzecią mniejsze niż średnio w krajach UE. 



Małe, przydomowe generatory energii są świetnym rozwiązaniem i 

uzupełniają braki energetyczne. Ta energetyka rozproszona ma wiele 

zalet – dużo większe bezpieczeństwo systemu (nie można go centralnie 

wyłączyć albo zhakować), eliminacja kosztów przesyłowych oraz 

samowystarczalność wspólnot lokalnych i zakładów przemysłowych. 

Rozwój energetyki rozproszonej, prosumenckiej w jednostkach 

terytorialnych oraz przy przedsiębiorstwach i domach jest naszą racją 

stanu. Energetyka rozproszona i prosumencka to nasza niezależność 

energetyczna i polityczna, edukacja energetyczno-ekonomiczna 

społeczeństwa oraz miejsca pracy i sieć lokalnych specjalistów ds. 

energetyki, co ma znaczenie także z perspektywy bezpieczeństwa i 

obrony kraju. 

Wspierać trzeba nowe technologie fotowoltaiczne, rozwój turbin 

wiatrowych w osi pionowej i ślimakowych, a także małe elektrownie 

wodne. Są to technologie nadające się na mikro- i mini-elektrownie oraz 

elektrownie lokalne, gminne.  

Polska jest krajem o najgęstszej sieci ciepłowni, głównie miejskich. 

Ciepłownie te powinny zostać zaangażowane w wykorzystanie polskiej 

myśli technicznej i wykorzystanie spalania m.in. odpadów i biomasy. 

Polskie ciepłownictwo wymaga szybkiego unowocześnienia, tak jak 

cała polska energetyka.  

Konieczna jest też repolonizacja sektora energetycznego – ze 

względów strategicznych, bezpieczeństwa i ekonomicznych. Można 

tworzyć w tym celu polskie lokalne spółki akcjonariatu obywatelskiego i 

spółki publiczno-prywatne. Potrzebne jest konstytucyjne i ustawowe 

zabezpieczenie bogactw naturalnych, kopalń, elektrowni i sieci 

przesyłowych przed przejęciem w obce ręce. 

Ważna jest kontrola nad infrastrukturą o istotnym znaczeniu dla 

bezpieczeństwa energetycznego państwa. Dotyczy to operatorów 

systemów przesyłowych, magazynowych oraz przeładunkowych paliw i 

energii. 

Polityka energetyczna i surowcowa wymaga wielu korekt i 

zdecydowania. Tak strategiczny obszar nie może być zarządzany przez 

obcych, którzy jeszcze na tym zarabiają. Potrzebna jest przy tym 

współpraca energetyczna z krajami sąsiednimi i zbudowanie 



solidarności energetycznej, z czym są w UE duże problemy z powodu 

egoizmów krajów zachodnich. Ale w ramach Grupy Wyszehradzkiej 

oraz z republikami bałtyckimi wydaje się to możliwe.  

Sektor energetyczny w Polsce czeka dużo wielkich wyzwań:  

 Poprawa i przebudowanie złego dziś zarządzania energetyką i 

górnictwem,  

 Wyeliminowanie grup nacisku i przestępczych,  

 Racjonalizacja kosztów,  

 Zmniejszenie energochłonności gospodarki,  

 Wdrożenie czystych technologii węglowych / zgazowania węgla i 

wykorzystanie polskich zasobów węglowych, 

 Modernizacja i rozbudowa sieci przesyłowej wysokich i średnich 

napięć, 

 Wymiana/modernizacja istniejących bloków energetycznych, 

 Zaawansowane przetwarzanie surowców, np. węgla brunatnego na 

kwas huminowy,  

 Promocja samochodów niskoemisyjnych i elektrycznych, 

 Wykorzystanie głębszych, odkrytych polskich złóż gazu i ropy,  

 Zbudowanie bezpiecznej sieci magazynów gazu ziemnego,  

 Opracowanie i wdrożenie energetyki wodorowej,  

 Rozwój energetyki geotermalnej, fotowoltaicznej i generatorów 

„wolnej energii” 

 Wykorzystanie polskiej myśli technicznej. 

 Wzmocnienie pozycji Urzędu Regulacji Energetyki.  

 Uchwalenie nowego prawa energetycznego z podziałem na: 

wytwarzanie energii, dystrybucję, paliwa płynne, paliwa stałe, źródła 

odnawialne, produkcję ciepła. 

 Wydzielenie Operatorów Sieci Przesyłu (OSP) oraz Operatorów 

Sieci Dystrybucji (OSD). 

 Zmiana nastawienia z „proprodukcyjnego” na „prosprzedażowy” i 

utrwalenie tendencji konkurencyjnych. 

 Budowa nowych mocy z równoczesnym rozważeniem konieczności 

budowy elektrowni jądrowej. 

 Zmiana i ustabilizowanie sytuacji podatkowej – docelowo likwidacja 

akcyzy na energię elektryczną. 



 Wynegocjowanie w UE większych limitów emisyjnych, tak, aby 

utrzymać wiodącą rolę węgla, bez konieczności ponoszenia 

dodatkowych kosztów związanych z zakupem brakujących limitów 

emisyjnych, ponieważ Polski nie stać jeszcze na drastyczną zmianę 

tzw. mix-u paliwowego i wdrożenie nowych technologii w 

wytwarzaniu energii z węgla. 

 Odstąpienie od dalszego ograniczenia potencjału wydobycia węgla. 

Całkowite środki niezbędne do modernizacji polskiej energetyki 

(inwestycje w bloki energetyczne i sieć przesyłową) szacowane są na 

150-200 mld PLN w ciągu najbliższych kilkunastu lat. Właścicieli 

elektrowni nie stać na tak duże inwestycje z kapitałów własnych, więc 

konieczne jest włączenie się państwa i znalezienie finansowania. 

Zastosowanie powinny znaleźć następujące technologie energetyczne:  

 Nowoczesne, wysokosprawne i niskoemisyjne bloki na węgiel 

kamienny,  

 Bloki kombinowane gazowo-parowe,  

 Źródła rozproszone o średniej/małej mocy ze skojarzoną produkcją 

energii elektrycznej i ciepła,  

 Źródła energii odnawialnej (spalanie biomasy, energia wody i 

wiatru, pompy ciepła, foto-woltaika),  

 Nowoczesne technologie oparte o wodór. 

Prognoza krajowego zapotrzebowania brutto (z wliczonymi potrzebami 

własnymi energetyki i stratami przesyłowymi) na energię elektryczną 

[TWh] przedstawia się następująco: 

Rok 2020 2025 2030 

Zapotrzebowanie 169,3 194,6 217,4 

 

Węgiel kamienny 

Węgiel kamienny jest ogromnym bogactwem Polski, które należy 

umiejętnie wykorzystać. Mamy jego bardzo duże zasoby, które powinny 

być w całości w rękach polskich.  

Istnieją przesłanki do zwiększenia wydobycia polskiego węgla – widać 

to, obserwując rynki światowe, np. wzrost cen węgla. 



Niezależnie od tego trzeba dążyć do dalszego obniżenia kosztów jego 

wydobycia i poprawy jakości. Polityka ograniczania produkcji i ochrony 

górnictwa wywoływała ogromne koszty. Potrzebne są działania dla 

zwiększenia konkurencyjności polskiego górnictwa. 

Należy przyspieszyć działalność przygotowawczo-inwestycyjną w celu 

udostępnienia nowych partii złóż węgla, ponieważ ten proces jest 

czasochłonny. Trzeba zacząć stosować nowoczesne technologie, 

głównie technologie podziemnego zgazowania węgla. 

Polska, ze względu na swoje tradycje górnicze i doświadczone zakłady 

produkcji maszyn górniczych, mogłaby i powinna stać się ważnym w 

świecie centrum technologicznym wydobycia i obróbki węgla. To 

mogłaby być jedna z naszych specjalizacji. Chodzi tu o inżynierię 

wydobycia, produkcję wysoko zaawansowanych maszyn i kombajnów 

górniczych, technologie zgazowania, produkcję rozmaitych substancji z 

węgla, np. leczniczych. 

Nie powinna się Polska trzymać żadnej ideologii, jak np. państwowe 

kopalnie lub prywatyzacja. Państwowe mogą być rentowne i dobrze 

zarządzane, o ile będą tu fachowcy, a nie polityczni „spadochroniarze” 

partii rządzącej. Niezależnie od formy własności trzeba stworzyć 

odpowiednie regulacje prawne określające działalność przedsiębiorstw 

wydobywających węgiel, prawo geologiczne i górnicze, zasady 

przyznawania i pozbawiania koncesji na wydobycie węgla. Jedno bym 

zastrzegł: kopalnie powinny być w polskich rękach. 

Trzeba też rozważyć wprowadzenie obowiązkowej certyfikacji jakości 

węgla u dostawcy przez zewnętrzne instytucje, jak odbywa się to w 

większości krajów produkujących węgiel. Zapobiegnie to manipulacjom 

cenami węgla i patologiom w obrocie węglem, takich jak importowanie 

złej jakości węgla przy utrudnianiu sprzedaży węgla wydobywanego w 

Polsce. 

Istotnym społecznym problemem jest stworzenie nowych miejsc pracy 

dla tysięcy górników i pracowników obsługujących przemysł węglowy, 

którzy stracili pracę w ty sektorze. 

Wreszcie potrzebna jest rewitalizacja środowiska w obszarach 

górnictwa węgla kamiennego, obejmująca tereny 40 gmin. 



Ropa naftowa 

Eksploatacja złóż krajowych ropy jest zbyt mała w stosunku do potrzeb, 

choć raz po raz słychać informacje o dużych złożach tego surowca pod 

Polską. Oznacza to konieczność  

 Nowych odwiertów i budowy nowych miejsc wydobycia oraz  

 Dużego importu tego surowca 

Utrudnieniem jest lokalizacja złóż ropy w krajach niestabilnych 

politycznie, co powoduje wykorzystywanie tego surowca jako elementu 

polityki zagranicznej. To powoduje, że Polska musi traktować 

bezpieczeństwo energetyczne kraju jako ważny priorytet swojej polityki.  

Ropa, poza paliwem do wytwarzania energii, jest także surowcem dla 

przemysłu chemicznego i paliw samochodowych. 

Warto rozważy rozbudowę Naftoportu w Gdańsku lub budowę drugiego, 

aby zabezpieczyć lepiej rezerwy surowca..  

Z pewnością konieczna jest dywersyfikacja dostaw ropy, aby kupować 

ją nie tylko od Rosji, ale np. poprzez rurociąg Odessa – Brody – Płock z 

rejonu Morza Kaspijskiego, a nawet z Kazachstanu, który zwiększa 

wydobycie ropy. Inną możliwością jest pozyskanie pól naftowych w 

innych krajach jak np. Libia, Kuwejt, Azerbejdżan, Nigeria.  

Trzeba rozważyć połączenie mocy przetwórczych Orlenu i Lotosu 

(down-stream) z doświadczeniem wydobywczym PGNiG (up-stream), 

ponieważ na scenie międzynarodowej liczą się tylko firmy grupujące 

oba te elementy. 

Energetyka rozproszona 

Ze względów bezpieczeństwa, eliminacji kosztów przesyłowych oraz 

potrzeby budowy samowystarczalnych wspólnot lokalnych (wsi, gmin, 

miasteczek, osiedli) oraz zakładów przemysłowych konieczny jest 

rozwój energetyki rozproszonej i prosumenckiej w jednostkach 

terytorialnych oraz przy przedsiębiorstwach. Energetyka rozproszona 

połączona z prosumpcją to niezależność energetyczna i polityczna. To 

także edukacja energetyczno-ekonomiczna społeczeństwa .  

Analizy wskazują na utrzymywanie się, a nawet wzrost liczby 

instalowanych silników i turbin gazowych małych mocy (500—1000 



kW), co oznacza utrzymujące się zainteresowanie gospodarki 

rozwiązaniami z zakresu energetyki rozproszonej (znacząca część 

urządzeń z tej grupy może wykorzystywać alternatywne paliwa gazowe, 

np. biogaz). 

Energetyka rozproszona to także miejsca pracy i sieć lokalnych 

specjalistów ds. energetyki, co ma znaczenie także z perspektywy 

bezpieczeństwa i obrony kraju. 

Energetyka odnawialna 

Trzeba wspierać nowe technologie fotowoltaiczne oraz rozwój turbin 

wiatrowych w osi pionowej i ślimakowych. Są to technologie nadające 

się na mikro- i mini-elektrownie. Energetyka odnawialna w większym 

zakresie powinna rozwijać się w dziedzinie zaopatrzenia w ciepło, gdyż 

już obecnie istnieją technologie odnawialnych źródeł ciepła, mogące 

konkurować ze źródłami konwencjonalnymi. Zaliczają się do nich 

kolektory słoneczne powietrzne (koszt wytwarzania ciepła 20,2 zł/GJ), 

małe kotły na drewno i słomę obsługiwane ręcznie (koszt wytwarzania 

energii cieplnej 20,2 – 25 zł/GJ), automatyczne ciepłownie na słomę 

(koszt wytwarzania energii cieplnej 29,1 zł/GJ).  

W produkcji energii elektrycznej konkurencyjne koszty wykazują tylko 

małe elektrownie wodne zbudowane na istniejących spiętrzeniach 

(koszt wytwarzania energii elektrycznej 0,23 zł/kWh) i instalacje 

wykorzystujące gaz wysypiskowy do produkcji energii elektrycznej 

(koszt wytwarzania energii elektrycznej 0,22 zł/kWh). Ich znaczenie w 

bilansie energii elektrycznej jest znikome.  

W warunkach polskich największy potencjał energetyczny ma biomasa i 

energia wiatrowa, a następnie energia wodna i geotermalna. Polska nie 

posiada dobrych warunków atmosferycznych do produkcji energii 

odnawialnej ze słońca oraz istnieją ograniczenia środowiska 

naturalnego dotyczące elektrowni wodnych. 

Głównym problemem produkcji energii odnawialnej jest jej niska 

opłacalność. Źródła wytwarzania energii odnawialnej charakteryzują się 

najwyższą ceną spośród wszystkich technologii produkcji energii 

elektrycznej. Ten fakt, oraz regulacje prawne sprawiły, że brakuje 



nowych inwestycji, a przyrost wykorzystania OŹE wynika głownie ze 

współspalania w elektrowniach i elektrociepłowniach.  

Oprócz wysokich kosztów wytwarzania, problemem produkcji energii 

„zielonej” jest ryzyko technologiczne (głównie farm wiatrowych), tzn. 

powstaje nierównomierny cykl produkcyjny i niestabilność w sieciach 

elektroenergetycznych. To oznacza, że system energetyczny 

pobierający zieloną energię musi posiadać rezerwowe, konwencjonalne 

źródło wytwórcze o takiej samej mocy. 

Energetyka cieplna w Polsce 

Polska jest krajem o najgęstszej sieci ciepłowni (gł. miejskich). Krajowa 

produkcja energii cieplnej wytworzonej przez przedsiębiorstwa 

ciepłownicze w 2010 roku wyniosła 462,5 tys. TJ (tera-dżuli). Ilość 

ciepła sprzedanego ogółem wyniosła 434 tys. TJ i wzrosła w stosunku 

do roku poprzedniego o 9%. W strukturze produkcji energii cieplnej 

dominuje węgiel kamienny (ok. 70-75%). Pozostałe paliwa 

wykorzystywane do produkcji ciepła to m.in. olej opałowy, gaz ziemny i 

biomasa. Stopniowo spada wykorzystanie węgla kamiennego, a 

jednocześnie rośnie wykorzystanie biomasy. 

W 2010 r. moc zainstalowana u koncesjonowanych wytwórców ciepła 

wyniosła 59,2 GW (gigawatów), a osiągalna 58,1 GW. W stosunku do 

2002 roku moc zainstalowana obniżyła się o 16,5%. Ciepłownie 

miejskie powinny zostać zaangażowane w wykorzystanie polskiej myśli 

technicznej i wykorzystanie spalania odpadów. Koncesjonowane 

przedsiębiorstwa ciepłownicze dysponowały w 2010 r. sieciami o 

długości 19 400 km. 

Gaz ziemny i gaz łupkowy 

Według danych Ministerstwa Gospodarki roczne zapotrzebowanie 

Polski na gaz ziemny wynosi 14,5 mld metrów sześciennych. Rodzime, 

krajowe pozyskanie gazu ziemnego to ok. 4,5 mld metrów 

sześciennych, choć mogłoby być dużo większe. Udokumentowane 

zasoby tego surowca w Polsce wynoszą ponad 100 mld metrów 

sześciennych. Średnio ok. 30% zużycia gazu w Polsce jest 

zaspokajanych ze złóż krajowych. Ok. 60% rocznego zużycia pochodzi 

z Rosji. Pozostała część pokrywana jest importem. Dlatego tak ważny 



jest zrealizowany gazoport (terminal LNG) w Świnoujściu i plany jego 

rozbudowy. Dlatego tak ważne są umowy o budowie Baltic Pipe z 

Duńczykami i wydobywanie norweskiego gazu przez PKN Orlen 

W Polsce trzeba wciąż intensyfikować działania w kierunku 

dywersyfikacji zaopatrzenia w gaz – poprzez inwestycje w terminal LNG 

w Świnoujściu, rozbudowę sieci magazynów i sieci przesyłowych oraz 

zwiększanie krajowego wydobycia odkrytych złóż. Należy rozważyć 

dywersyfikację dostaw gazu do Polski poprzez projektowane gazociągi: 

Norweski, Amber, Nabuco. 

Ponadto w Polsce istnieją duże możliwości w zakresie produkcji gazu 

łupkowego. Państwowy Instytut Geologiczny szacuje wielkość polskich 

złóż na zasoby w przedziale 346 – 768 mld metrów sześciennych gazu.  

Trzeba budować system tzw. interkonektorów transgranicznych, by 

zapewnić sobie zdolności transportowe i ciągłość dostaw. Dwu-

kierunkowe połączenia transgraniczne włączą Polskę w system 

bezpieczeństwa i wspierania się w sytuacjach kryzysowych.  

Trzeba renegocjować umowy z partnerami rosyjskimi w sprawie 

gazociągu jamalskiego, tranzytu gazu przez Polskę, obniżenia ceny 

jednostkowej gazu, zmiany ceny za przesył gazu, oraz wprowadzenia 

zapisu o umożliwieniu rewersyjnego przesyłu surowca gazociągiem. 

 

Energia jest czynnikiem wpływającym, poprzez tworzenie kosztów 

produkcji i usług przedsiębiorstw, bezpośrednio na gospodarkę, a więc i 

na kondycję finansową państwa. Istotną cechą sektora energetycznego 

jest wpływ na budżety domowe obywateli. W budżecie każdej rodziny 

koszty ciepła, energii elektrycznej, rachunki za gaz, czy kupowane 

paliwo, stanowią bardzo ważną pozycję w ogólnych kosztach 

utrzymania. Od wielu lat kolejne rządy podkreślały konieczność 

uporządkowania tego sektora. I na tym się kończyło. 

Energia elektryczna, paliwa płynne czy gaz, obciążane były 

bezkrytycznie coraz to większymi podatkami. Prywatyzacja natomiast z 

reguły nie była prowadzona w interesie gospodarki lub w celu 

pozyskiwania środków na inwestycje i modernizację, ale najczęściej w 



interesie ministra skarbu rozliczanego z pozyskania wpływów z 

prywatyzacji zapisanych w ustawie budżetowej. 

Od kilku zaledwie lat wdrażamy w polskiej enrgetyce mechanizmy 

rynkowe. Niskie tempo zmian oraz małe zaangażowanie rządów 

powodują umocnienie się w Polsce monopoli energetycznych, co 

prowadzi do wzrostu opłat za energię elektryczną i gaz. Szybki rozwój 

gospodarczy wymaga natomiast większego zaopatrzenia w energię, ale 

w połączeniu z jej wysoką ceną pozbawia nas to szans konkurowania 

na globalnym rynku. 

  



Rozdział XX 

Zdrowie i jego ochrona 

 

Zarysujmy najpierw horyzont i ramy tego sektora. Otóż  

1. Społeczeństwo się starzeje, a świadomość i chęć dbania o zdrowie 

wzrasta, w związku z czym nakłady na zdrowie – profilaktykę, 

badania, leczenie, rehabilitację, zdrowe odżywianie się itd. rosną.  

2. System zdrowia to zbiorcze określenie obejmujące wiele bardzo 

różnych zagadnień, sfer, procesów, które trudno traktować 

jednakowo. 

3. Brak w naszym społeczeństwie wykształcenia się poczucia 

długofalowej odpowiedzialności za dbanie o zdrowie, profilaktykę, 

zdrowy tryb życia i odżywania się. To jest jak w tym ironicznym 

powiedzeniu: „najpierw tracimy zdrowie dla kariery i pieniędzy, a 

potem tracimy pieniądze dla odzyskania zdrowia”.  

4. Mamy wiele patologii pozostałych w służbie zdrowia po okresie 

PRL-u, włącznie z „sitwami profesorsko-ordynatorskimi”, 

uwłaszczeniem się nomenklatury itp.  

5. Zlikwidowano kontrolę lekarską w szkołach, która przyczyniała się 

do lepszej profilaktyki i wczesnego wykrywania schorzeń. 

Pamiętam kontrole wzroku, zębów, postawy ciała, włosów z okresu 

szkoły podstawowej. 

6. Ochrona zdrowia ma kluczowe znaczenie dla poczucia naszego 

bezpieczeństwa i jakości życia. Jest także istotną pozycją w 

wydatkach przeciętnej rodziny. 

7. Medycyna oficjalna jest skostniała, dogmatyczna albo 

podporządkowana koncernom farmaceutycznym („na wszystko 

tabletka”). Dominują procedury, formalizm, biurokracja. Pacjent jest 

często doczepką do pracy lekarza z komputerem, procedurami i 

papierami. 

8. W dużej części społeczeństwa narosła nieufność do służby 

zdrowia, jako mało wrażliwej, mało kompetentnej, nakierowanej na 

pieniądze, ślepo wykonującej procedury i ulegającej naciskom 

koncernów farmaceutycznych (p. problem szczepionek). 



System ochrony zdrowia trzeba uzdrowić i głęboko zreformować. To 

wiemy. Ale jakie są cele jego działania? Czy są one w ogóle, a jeżeli 

tak, to czy właściwie sformułowane?  

Na świecie są rozmaite systemy ochrony zdrowia, od ekstremum 

całkowicie rynkowego (płać, pacjencie, za wszystko z własnej kieszeni) 

do ekstremum socjalistyczno-opiekuńczego (za wszystko płaci państwo 

z pieniędzy zebranych przez podatników). Oba są nierealne, 

nieefektywne i nawet nieludzkie, bo w pierwszym wielu ludzi umrze, nie 

mając wystarczających środków finansowych, w drugim państwo 

zbankrutuje i zaniedba wiele innych istotnych sfer swoich obowiązków. 

W dawnych Chinach lekarzowi płacono za to, że człowiek był zdrowy, a 

gdy zachorował, wypłaty dla lekarza ustawały, zaś po wyleczeniu – były 

przywracane. To była prawdziwa służba zdrowia. Dziś mamy raczej 

system podtrzymywania chorób. 

Artykuł 68 Konstytucji post-PRL-owskiej z 1997 roku mówi:  

"1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. 

2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze 

publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania 

świadczeń określa ustawa. 

3. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki 

zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i 

osobom w podeszłym wieku. 

4. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób 

epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom 

degradacji środowiska."  

Uważny obserwator dostrzeże, że jest to zapis ogólnikowy, utopijny i 

niewiele mówiący. Jedynym konkretem jest obowiązek zwalczania 

epidemii przez organy państwa. Choć i to jest ogólnikowe, bo można 

coś zwalczać i nie zwalczyć. Zaś „równy dostęp” jest ironią i dowcipem.  

Zatem, zapis konstytucyjny niewiele nam pomoże w definiowaniu celów 

i kształtu systemu opieki zdrowotnej. Ramy musimy stworzyć od nowa. 

Oto moje propozycje: 



 Pierwszym elementem jest współdzielenie odpowiedzialności 

pomiędzy pacjenta i państwo. Państwo ma dbać o zdrowe 

środowisko, edukację, dostęp do rzetelnej informacji, bronić nas 

prze grupami lobbingowymi farmacji oraz zapewniać środki 

techniczne i organizacyjne. Pacjent ma dbać o profilaktykę, 

kontrolne badania okresowe, dopasowaną dietę i adekwatny tryb 

życia i pracy. Państwo ma stworzyć ramy do funkcjonowania 

TWUZ-ów, czyli towarzystw wzajemnych ubezpieczeń zdrowotnych 

(TUW-y zdrowotne) i odpowiednie regulacje prawne w całym 

sektorze, a także zadbać o kontrolę jakości leków i obsługi 

pacjenta. Pacjent ma opłacać składki ubezpieczenia zdrowotnego. 

 Drugim elementem jest podział na rodzaje opieki zdrowotnej – 

proponuję podział na 

* Opiekę „wypadkowo-ratunkową” oraz  

* Opiekę „diagnostyczno-terapeutyczną”.  

Pierwszy rodzaj opieki powinien być przejęty przez państwo jako 

system pogotowia ratunkowego. Finansowanie systemu pogotowia 

ratunkowego powinno być uregulowane tak, że sprawca 

wypadku/katastrofy/napaści płaci ze swojej polisy OC lub ze swojej 

kieszeni, a gdy nie ma takiego sprawcy, interwencję i ratowanie 

życia powinno finansować państwo, natomiast po zakończonej akcji 

ratowania życia koszt leków i dalszego leczenia przejmuje 

ubezpieczalnia lub sam pacjent. Na pokrycie kosztów opieki 

„wypadkowo-ratunkowej” mogłaby być pobierana składka na 

poziomie ok. 1% przychodów obywatela (do obliczenia); 

 Trzecim elementem jest współdzielenie finansowania opieki 

„diagnostyczno-terapeutycznej”, tej klasycznej, długofalowej, nie-

wypadkowej. Uważam, że 

* Powinno się wprowadzić zasadę, że ktoś, kto siebie sam lepiej 

„serwisuje”, dba o profilaktykę, badania kontrolne itd., jest 

nagradzany niższymi stawkami finansowania; 

* Poza opieką wypadkowo-ratunkową każda usługa medyczna czy 

lecznicza powinna być albo współfinansowana przez pacjenta, 

albo finansowana przez TWUZ-y, które w zależności od składki 

mogą finansować więcej lub mniej, z udziałem własnym lub bez 



itd. Finansowanie leczenia lub wyższej składki przez pacjenta ma 

go skłonić do odpowiedzialnego używania służby zdrowia i do 

profilaktyki; 

* Likwidacji ulegnie NFZ, medyczna biurokracja rządowa a składka 

zdrowotna płacona dotychczas do ZUS-u lub w podatkach byłaby 

zastąpiona obowiązkową przynależnością do dowolnego, 

wybranego przez obywatela TWUZ-u i wpłacaną tam składką; 

* Państwo powinno wspierać ochronę zdrowia dzieci (np. do lat 

14), kobiet ciężarnych i emerytów, finansując tym grupom np. 

połowę kosztów leczenia, podczas gdy druga połowa byłaby 

finansowana przez ubezpieczenie zdrowotne (TWUZ-y). Poród 

powinien być w całości finansowany przez państwo. 

* Każda placówka powinna być zarządzana profesjonalnie przez 

menedżerów służby zdrowia nie-lekarzy i dbać o swoje finanse; 

oznacza to własne zarabianie placówki na usługach medycznych 

(i także na szkoleniach, wynajmie sal, konferencjach itp.), dotacje 

z budżetu i z gminy/województwa, granty, darowizny, kontrakty z 

TWUZ-ami; 

* Finansowanie musi iść za pacjentem, zamykać się bez potrzeby 

ciągłego łatania dziur nadzwyczajnymi środkami z budżetu 

państwa i być realne, to znaczy konkurencja lekarzy, gabinetów, 

przychodni i szpitali powinna prowadzić do realnych stawek/cen, 

które pokrywa ubezpieczyciel lub pacjent bądź częściowo 

pierwszy, a częściowo drugi; 

 Powinna istnieć pewna podstawowa sieć placówek medycznych: 

zakłady podstawowej opieki zdrowotnej (ZPOZ) w każdej gminie, 

szpitale i przychodnie specjalistyczne w każdym województwie; 

gminny ZPOZ miałby pod opieką przede wszystkim mieszkańców 

danej gminy, która mogłaby dotować więcej lub mniej swój własny 

ZPOZ; 

 Powinna istnieć możliwość wyboru TWUZ-u i konkurencja między 

nimi; trzeba przyjąć zasadę, że TWUZ może założyć grupa 

minimum np. 50 tysięcy (liczba do zweryfikowania) obywateli w 

wieku 15-65 lat, osoby młodsze i starsze mogłyby oczywiście do 

nich też należeć, ale nie wliczałyby się w to minimum; TWUZ jest 

wspólną własnością członków TWUZ-u, czyli ubezpieczonych i 



wszelkie nadwyżki (zyski) trafiają jako dywidenda lub jako obniżenie 

kolejnej składki do członków-ubezpieczonych; 

 TWUZ-y powinny kupować usługi w zakresie opieki zdrowotnej na 

rynku świadczeniodawców medycznych – publicznych (gminnych i 

wojewódzkich), publiczno-prywatnych i prywatnych; 

 Można powołać do życia Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych 

(UNUZ), który nadzorowałby finanse TWUZ-ów, a także realizację 

świadczeń zdrowotnych i standardów medycznych oraz 

przestrzeganie praw pacjentów; można by zamiast tego urzędu 

stworzyć departament do tych celów w Najwyższej Izbie Kontroli, 

albo w Ministerstwie Zdrowia, o ile by istniało; 

 Państwo powinno motywować obywateli do zdrowego stylu życia 

oraz finansować profilaktykę i edukację na rzecz poprawy zdrowia. 

Potrzebne są programy na rzecz dobrego odżywiania się, 

zwalczania otyłości, aktywności fizycznej, ograniczenia spożycia 

alkoholu i niepalenia tytoniu; 

 Ministerstwo Zdrowia, o ile będzie istniało, może zająć się: oceną i 

dopuszczeniem nowych technologii medycznych oraz leków , 

bezpieczeństwem medycznym (aparatury, leków itd.), działaniami 

anty-epidemicznymi, informacją medyczną i pro-zdrowotną dla 

społeczeństwa (ostrzeżeniami, zaleceniami itd.); 

 Można się zastanowić nad istnieniem Rejestru Usług Medycznych, 

który służyłby zbieraniu informacji statystycznej, rejestrowaniu 

kosztów i trendów w opiece zdrowotnej; 

 Lekarz prowadzący (podstawowej opieki, pierwszego kontaktu, 

ogólny, rodzinny – czy jak to inaczej zwać) powinien mieć większą 

rangę i większe uprawnienia w kierowaniu na badania; prosty 

przykład: pacjent mający problem z oddawaniem moczu musi być 

najpierw skierowany przez lekarza pierwszego kontaktu do urologa, 

a dopiero potem może zrobić jakieś badania – urolog jest w tym 

procesie tylko maszyną do wypisania skierowania, które mógłby 

wystawić lekarz ogólny. Koszt dla systemu i dla pacjenta jest dużo 

wyższy. 

 Trzeba przeanalizować, usprawnić i uszczelnić system refundacji 

leków, aby przeciwdziałać zarówno nieuzasadnionej presji 

koncernów farmaceutycznych, jak i nadużywaniu leków przez 



obywateli; w tym trzeba: analizować generowane przez 

poszczególne jednostki medyczne koszty refundacji, stosować 

sankcje wobec nieuczciwych lekarzy, monitorować rynek leków 

generycznych i leki zbyt drogie wykluczać z refundowania, zakazać 

reklamy leków i para-leków, monitorować sprzedaż leków w 

aptekach. 

 Trzeba wprowadzić zasadę odpowiedzialności gmin za równowagę 

finansową swoich ZPOZ-ów, a województw – za swoje przychodnie 

specjalistyczne i szpitale; 

 Można utworzyć Fundusz Gwarancyjny Służby Zdrowia (FGSZ), 

który działałby podobnie jak bankowy fundusz gwarantujący 

właścicielom zwrot ich wkładów w przypadku kłopotów finansowych 

banku; źródłem środków FBSZ byłoby np. 1,5% składki zdrowotnej; 

 Trzeba ujednolicić system opieki zdrowotnej, likwidując szpitale i 

przychodnie „resortowe”, „mundurowe”, „dla VIP-ów” itp.; 

 Uczelnie medyczne jako szkoły wyższe powinny przejść pod opiekę 

Ministerstwa Edukacji, natomiast szpitale/kliniki związane z tymi 

uczelniami powinny być jednostkami medycznymi kontraktującymi 

świadczenia na rzecz TWUZ-ów i pacjentów, na ogólnych 

zasadach, a także świadczenia edukacyjne na rzecz uczelni; 

 Trzeba uporządkować kwestie własności i zarządzania jednostek 

klinicznych – nie mogą być one folwarkiem profesorów 

akademickich i ordynatorów; organem założycielskim powinien być 

samorząd wojewódzki; 

 Należy wprowadzić zmiany prawne, umożliwiające wszystkim, w 

tym publicznym, placówkom opieki zdrowotnej leczenie 

obcokrajowców na zasadach komercyjnych; 

 W obliczu konkurowania między sobą TWUZ-ów i zagrożeń 

komercyjnych trzeba opracować standard podstawowego 

ubezpieczenia zdrowotnego (pakiet podstawowy opieki zdrowotnej, 

który będzie obowiązkowo oferowany przez każde TWUZ;  

Podsumowując, mielibyśmy sieć terytorialną placówek medycznych 

plus placówki akademickie i prywatne. Rozdzielone byłoby 

finansowanie od oferentów świadczeń. Opieka wypadkowo-ratunkowa 

oraz porodowa oferowana byłaby przez państwo „bezpłatnie” (tj. 

finansowana z podatków lub drobnej składki), a dzieci do lat 14 i osoby 



po ukończeniu 65 lat miałyby opiekę zdrowotną refundowaną w 50% 

przez państwo. Istniałaby konkurencja Towarzystw Wzajemnych 

Ubezpieczeń Zdrowotnych (TWUZ), które byłyby rodzajem 

kooperatyw/spółdzielni/stowarzyszeń osób ubezpieczonych, jako 

współwłaścicieli tychże towarzystw. Istniałby Fundusz Gwarancyjny 

Służby Zdrowia, finansujący świadczenia dla osób, których TWUZ stał 

się niewypłacalny. Istniałby podstawowy – obowiązkowy dla każdego 

TWUZ – koszyk świadczeń, ponad który każdy może się dodatkowo 

ubezpieczyć.  

 

  



  



Rozdział XXI 

Infrastruktura 
 

Infrastruktura jest podstawą rozwoju. To takie „oprzyrządowanie” kraju, 

aby mógł się rozwijać, a my - byśmy mogli wygodnie żyć.  

Pamiętam, jak zaraz po 1989 roku podwrocławska gmina Kobierzyce 

(to gmina, na terenie której leży skrzyżowanie autostrady A4 z 

wyjazdem z Wrocławia na południe, na Kłodzko, Pragę) rozpoczęła 

realizować bardzo ambitny plan: uzbroiła duże tereny, po czym zrobiła 

kampanię reklamową dla potencjalnych inwestorów. Dziś widać efekty: 

jedno z największych, o ile nie największe, centrum handlowo-

produkcyjne w Polsce. A gmina należy do najbogatszych w Polsce. 

Wiadomo, że każdy lubi mieć gotowe narzędzia lub teren do działania, 

bez martwienia się o podstawowe, ale tak oczywiste dziś sprawy jak 

droga dojazdowa, woda i kanalizacja, zasilanie energetyczne (prąd), 

gaz, łączność telefoniczna i internetowa.  

To jest dziś oczekiwanie każdego inwestora i nierzadko decyduje o 

inwestycji na danym terenie lub jej zaniechaniu. My, Suweren, jesteśmy 

głównym inwestorem w rozwój Polski, bo z naszych podatków są 

realizowane różne inwestycje, więc winniśmy dbać o tę infrastrukturę 

oraz ją rozwijać i unowocześniać, by wyprzedzać inne kraje.  

Przez infrastrukturę rozumiem tu konkretnie wszelkie sieci zaopatrzenia 

w media, komunikacyjne i telekomunikacyjne plus sieci oczyszczania: 

 Sieć komunikacji szynowej (kolejową) 

 Sieć komunikacji lotniczej (lotniska i połączenia) 

 Sieć drogową (autostrady i drogi) 

 Sieć transportu wodnego (żegluga śródlądowa i morska) 

 Sieć wodociągową (raczej sieci wodociągowe) 

 Sieć przesyłową energii elektrycznej  

 Sieć gazo- i ropociągów 

 Sieć łączności telefonicznej (kablową i komórkową) 

 Sieć radiowo-telewizyjną 



 Sieć łączności satelitarnej 

 Sieć internetową 

 Sieci kanalizacyjne 

 Sieć odbioru i utylizacji śmieci/odpadów 

 Sieć dystrybucji paliw płynnych 

 Sieć ładowarek do elektro-samochodów 

Te wszystkie sieci to taki „układ nerwowy” kraju, bez którego nie da się 

funkcjonować. To strategiczne zasoby gmin i państwa, które powinny 

się znajdować w naszych, polskich rękach – wspólnot lokalnych, 

wojewódzkich, wspólnoty narodowej.  

To tysiące słupów, masztów, stacji przekaźnikowych, nadawczo-

odbiorczych, transformatorowych, sygnalizatorów, znaków drogowych, 

to kilometry rur, szyn, pasów startowych, kanałów wodnych, drutów, 

światłowodów, utwardzonej powierzchni jezdnej itd. To ogromny 

majątek, nasz narodowy majątek. 

Fatalnie się stało, że niektóre sieci, takie jak Telekomunikacja Polska, 

autostrada wielkopolska, niektóre sieci zaopatrzenia w media, zostały 

sprzedane w prywatne, a w części – w obce ręce. To jest strategicznie 

niebezpieczne. Telekomunikacja Polska winna zostać zrepolonizowana, 

a w Konstytucji powinien się znaleźć zapis, że sieci infrastrukturalne są 

strategicznymi zasobami państwa polskiego i mogą być przekazywane 

wyłącznie w ręce 100%-owych kapitałowo spółek polskich, ale tylko do 

poziomu 74% własności, natomiast pakiet „blokujący” 26% musi mieć 

Suweren poprzez instytucje i organa publiczne. 

Jak już pisałem, siła państwa budowana jest od wewnątrz, a trzeba jej 

bronić na zewnątrz. Dlatego musimy się skupić na umacnianiu tego 

„wnętrza”, czyli także infrastruktury.  

W taki plan doskonale wpisują się inicjatywy budowy Centralnego Portu 

Komunikacyjnego (CPK) oraz przekop Mierzei Wiślanej – aż dziw, że 

nie zostały one zrealizowane do tej pory. Doskonałym 

przedsięwzięciem był Gazoport w Świnoujściu.  

Do dziś widzimy w Polsce, w jej infrastrukturze, pozostałości 

rzeczywistości rozbiorowej – główne szlaki prowadzą ze wschodu na 

zachód. Tymczasem Polska powinna dziś mieć infrastrukturę 



dopasowaną do obecnego kształtu, z centrum między Warszawą a 

Łodzią, z siecią dróg ekspresowych i kolejowych łączących każde 

miasto wojewódzkie ze stolicą. Powinna powstać sieć autostrad północ-

południe, np. Wolin-Nowa Sól-Kłodzko, Słupsk-Poznań-Wrocław, 

Elbląg-Warszawa-Kraków, Suwałki-Lublin-Rzeszów, a także połączenia 

ekspresowe Wrocław-Lublin i Koszalin-Olsztyn-Augustów. 

 

Powinna powstać sieć strategiczna lotnisk i połączeń lotniczych taka, 

aby można było dolecieć w każdy region Polski (np. Szczecin, 

Trójmiasto, Olsztyn, Białystok, Toruń-Bydgoszcz, Poznań, Łódź, 

Warszawa, Wrocław, Kraków, Lublin, Rzeszów).  W połączeniu z CPK 

sieć ta powinna umożliwiać przelot z każdego kraju Europy do każdego 

regionu Polski.  



Ważne jest, aby dobrze zorganizować system podziału gospodarskiej 

odpowiedzialności za te wszystkie sieci pomiędzy rząd, województwa i 

gminy. Każda część infrastruktury winna mieć swojego jednoznacznie 

zdefiniowanego, przypisanego zarządcę-gospodarza, który ma o nią 

dbać, np. (to wstępna propozycja do rozważenia): 

 Centralny Port Komunikacyjny, trasy szybkiego ruchu i autostrady, 

gazociągi i ropociągi, narodowa sieć telefoniczna i ogólnokrajowe 

sieci komórkowe, łączność satelitarna, sieci przesyłowe wysokiego 

napięcia, trasy szybkiej kolei, żegluga wodna oraz komunikacja 

lotnicza – powinny być pod opieką rządu,;  

 Drogi kołowe inne niż autostrady i ekspresowe, sieci przesyłowe 

średniego napięcia, lokalne i regionalne sieci kolejowe, sieci 

radiowe, telewizyjne, sieci utylizacji śmieci/odpadów – byłyby pod 

opieką województw lub instytucji międzywojewódzkich; 

 Drogi lokalne (nieprzelotowe), sieci wodociągów i kanalizacji, sieci 

internetowe oraz sieci odbioru sieci/odpadów – leżałyby w gestii 

gmin i miast. 

Finansowanie wszystkich sieci infrastrukturalnych powinno się opierać 

na zasadzie: „kto używa, ten płaci”. Oznacza to, poza przypisaniem 

użytkowym i terytorialnym użytkowników, że te elementy infrastruktury, 

których nie da się przypisać a priori, powinny być finansowane z opłat 

za bilety, paliwo, energię elektryczną itd.  

Bardzo sensownym pomysłem jest także zobowiązywanie inwestorów 

do (współ)finansowania elementów infrastruktury, które w związku z 

inwestycją będą przeciążone, więc będą musiały być rozbudowane albo 

zbudowane wręcz od nowa, a służyć będą w dużej mierze budowanej 

inwestycji. Przykładem są wielkie centra magazynowe, do których 

przyjeżdżają codziennie setki ciężarówek – takie centrum powinno 

zbudować rozjazd, skrzyżowanie lub rondo, dodatkowy pas ruchu, 

sygnalizację świetlną czy parking lub stację benzynową.  

Do tego wszystkiego można dodać jeszcze co najmniej kilka innych 

„sieci”, które cisną mi się „pod pióro”:  

 Sieć punktów obrony terytorialnej,  

 Sieci monitoringowe,  

 Sieć reagowania antykryzysowego, 



 Sieć ochrony przeciwpożarowej, 

 Sieć magazynów rezerwowych wody, żywności, gazu itd. 

 Sieć obrony epidemiologicznej 

itd. itp.  

Jak widać, infrastruktura jest ważna, strategicznie ważna – zarówno na 

co dzień, jak i w sytuacjach kryzysowych oraz zagrożenia.  

Świadomość wagi infrastruktury powinien mieć każdy obywatel, a na 

wzór szwajcarski w każdej gminie powinny odbywać się raz na 2 lata 

ćwiczenia antykryzysowe, podczas których obywatele w wieku 16-60 lat 

byliby szkoleni także w zakresie zabezpieczania i właściwego 

wykorzystania infrastruktury na ich terenie. 



  



Rozdział XXII 

Bezpieczeństwo i obronność  

 

Chcemy się czuć bezpiecznie. Poczucie bezpieczeństwa, najpierw w 

łonie, rękach matki i ojca, w domu, rodzinie to ważna rzecz dla rozwoju 

każdego z nas, dla zdrowia i możliwości skoncentrowania się na 

sprawach ważnych i nas interesujących. Bezpieczeństwo na co dzień to 

podstawa normalnego życia. 

Chodzi o bezpieczeństwo biologiczne, egzystencjalne, fizyczne, 

psychiczne, finansowe, klimatyczne. Od czasu do czasu, oczywiście, 

wystawiamy się na niebezpieczeństwa, bo albo lubimy „adrenalinę” – 

sporty ekstremalne, zdobywanie gór ośmiotysięczników itd. –, albo 

chcemy coś zwiedzić, zobaczyć bądź sprawdzić i akceptujemy ryzyko 

niebezpieczeństwa jako cenę. 

Czy stuprocentowe bezpieczeństwo może istnieć? Wiemy, że nie, bo 

może spaść meteoryt, wjechać w nas samochód, wybuchnąć rura z 

gazem, spaść kamień czy cegłówka i tak moglibyśmy mnożyć tysiące 

potencjalnych przypadkowych sytuacji niebezpiecznych. Także w sferze 

zawodowej czy finansowej nie ma stuprocentowego bezpieczeństwa.  

Jak patrzeć na bezpieczeństwo? Wysilać się, by go mieć jak najwięcej? 

„Okopać” się, odizolować od potencjalnych zagrożeń? Wiemy, że to też 

nie daje gwarancji, bo chowając się w najlepszym bunkrze możemy 

zostać uwięzieni np. w wyniku trzęsienia ziemi. Fetyszyzowanie 

bezpieczeństwa mija się, zatem, z celem.  

Ale jakiś jego poziom jest nam potrzebny – nie możemy się wciąż bać, 

oglądać się za siebie, drżeć o dom, rodzinę, zdrowie. Czy są jakieś inne 

wartości lub dobra, które konkurują z bezpieczeństwem lub nawet 

wykluczają się z nim?  

Otóż jest taka podstawowa wartość, która ogranicza bezpieczeństwo. 

Jest to wolność. Niektórzy twierdzą, że im więcej masz wolności, tym 

mniej jesteś bezpieczny (nie działa to jednak tak, że im mniej masz 

wolności, tym bardziej jesteś bezpieczny), a im bardziej jesteś 



bezpieczny, tym mniej masz wolności (i znów nie działa to tak, że im 

mniej jesteś bezpieczny, tym więcej masz wolności). 

Powstaje, zatem, pytanie, wręcz filozoficzne, ile masz mieć wolności, a 

ile bezpieczeństwa? Na to pytanie nie ma odpowiedzi ogólnej – każdy 

człowiek ma inny, swój „idealny” punkt na osi między bezpieczeństwem 

a wolnością. To jest sprawa indywidualna: są ludzie, którzy chcą 

cieszyć się wolnością i w niskim poważaniu mają bezpieczeństwo, a są 

też tacy, którzy pragną czuć się bezpiecznie za cenę ograniczenia 

wolności. Pamiętajmy, że każde ekstremum jest niedobre i mało 

stabilne, więc lepiej nie przebywać w pobliżu biegunów tej osi. 

Państwo nie jest od tego, by całkowicie wyeliminować bezpieczeństwo 

dla każdego obywatela. Państwo i tak często uzurpuje sobie zbyt dużo 

uprawnień i ogranicza nasze wolności – to jest ciągła batalia między 

obywatelami a państwem, które powinno być pod stałą kontrolą 

społeczną. Państwo ma stworzyć pewne ramy bezpieczeństwa: 

zagwarantować podstawowy ład (prawny, organizacyjny, 

funkcjonowania instytucji publicznych i gospodarki), bezpieczeństwo 

granic oraz od przestępców, a także antykryzysowe. 

Warto, zatem, nakreślić prawidłowe fundamenty bezpieczeństwa, które 

są ważne dla każdego obywatela i dla całego społeczeństwa: 

1. Istnieją ramy prawa, które dają poczucie ochrony przez państwo, 

sprawiedliwości i ładu społecznego. Gdy prawo jest poplątane, złe, 

narzucone przez obcych, nie da takiego poczucia bezpieczeństwa. 

2. Przestrzeń wokół nas jest: 

 czysta w sensie ekologicznym, niezatruta, np. przez chemię 

 wolna od zabijaków, morderców, złodziei i drapieżnych zwierząt, 

 stabilna, bez, pożarów, powodzi, katastrof budowlanych, 

 ochroniona przed zorganizowaną przestępczością i mafiami. 

3. Brak jest okupacji przez obcych, ich armie i aparat kontroli 

4. Zasoby wystarczają do życia, czyli mamy schronienie, jedzenie, 

wodę, odzienie i ogrzewanie. 

5. Mamy pracę i nie musimy się bać o jej utratę, możemy prowadzić 

swobodnie i bez obaw działalność gospodarczą, nie bojąc się, że 



ktoś na nią czyha, zdusi ją daninami czy zniszczy poprzez 

nieuczciwą konkurencję albo praktyki monopolistyczne wielkich 

korporacji. 

6. Mamy bezpieczeństwo finansowe. Zadłużenie ludzi przez lichwiarzy 

potrafi mocno zakłócić poczucie bezpieczeństwa, o czym świadczą 

samobójstwa osób bez widoków na wyjście z pętli zadłużenia. 

7. Panują prawidłowe relacje z innymi ludźmi, tzn. takie, że nikt się nad 

nami nie pastwi, nie maltretuje nas psychicznie, nie gnębi. 

Za stworzenie poczucia bezpieczeństwa dziecku odpowiedzialni są 

rodzice, zaś obywatelom – państwo. Tyle, że prawo do bezpieczeństwa 

wiąże się – jak zawsze – z jakimiś obowiązkami każdego z nas. 

Pierwszym takim obowiązkiem będzie poszanowanie bezpieczeństwa 

ludzi wokół mnie, bezpieczeństwa mojej rodziny, wspólnoty lokalnej, 

państwa, prawa, zasad moralnych.  

Jeżeli zachowuję się nieodpowiedzialnie, stwarzam ryzyko lub daję 

komuś pokusę, np. robię niebezpieczne eksperymenty, donoszę na 

sąsiadów, donoszę na Polskę, jeżdżę brawurowo samochodem, trwonię 

wspólne pieniądze itd., itp. – burzę bezpieczeństwo innych ludzi. To jest 

po prostu przestępstwo przeciw jakiejkolwiek wspólnocie. Komuś, kto to 

robi, trzeba patrzeć na ręce, ograniczyć jego swobodę lub podziękować 

za przebywanie wśród nas.  

Gdy myślę o bezpieczeństwie Polski, to niepokoi mnie obmawianie jej 

przez jej obywateli, tworzenie serii kłamstw historycznych, atakowanie 

przez instytucje międzynarodowe i infiltracja przez obce siły. Tylko silne 

państwo – silne jednością obywateli, ich świadomością, gospodarką i 

sprawnością swych struktur – może czuć się w miarę bezpieczne. To 

wielkie zadanie dla nas. Tym bardziej, że społeczne przekonanie o 

skuteczności państwa w dziele ochrony życia, zdrowia, praw, wolności i 

majątku obywateli jest bardzo wątłe, a raczej bliskie zeru. 

Przejdźmy, zatem, do kwestii organizacji obronności i zabezpieczenia 

bezpieczeństwa na skalę państwową. Co powinno składać się na 

system bezpieczeństwa w Polsce? 

A. Dobre prawo, w tym gwarancja własności 

B. Sprawny, szybki i uczciwy wymiar sprawiedliwości 



C. System szybkiego reagowania na przestępstwa , korupcję itp. 

D. Sprawiedliwy system gospodarczy 

E. Zabezpieczenie granic 

F. Zabezpieczenie strategicznych sektorów państwa 

G. System obrony przed obcą agenturą 

H. System obrony przed kataklizmami, katastrofami itp. 

I. Siły antyterrorystyczne 

J. Siły zbrojne 

K. Obrona terytorialna i cywilna 

L. System ochrony epidemiologicznej i ratownictwa medycznego 

M. Suwerenny pieniądz 

N. Cyber-bezpieczeństwo  

O. System sojuszy i umów międzynarodowych 

Jest to kilkanaście obszarów, podsystemów, więc sporo. Można je 

pogrupować w trzy obszary: 

1. System bezpieczeństwa wewnętrznego (A,B, D, E, F, G, M, N) 

2. System reagowania antykryzysowego (C, H, I, L) 

3. System bezpieczeństwa zewnętrznego (J, K, O) 

Z tego pogrupowania widać, że najważniejszy jest system 

bezpieczeństwa wewnętrznego –wciąż będę powtarzał jak mantrę, że 

siłę i potęgę buduje się od wewnątrz, a broni na zewnątrz. 

Dla zbudowania naszego kompleksowego bezpieczeństwa trzeba 

zlikwidować następujące przeszkody i bariery: 

 Brak jawności w działaniach organów przedstawicielskich i ich 

członków, urzędów i instytucji publicznych 

 Brak narzędzi nacisku obywatelskiego pomiędzy wyborami 

 Upartyjnienie życia politycznego 

 Grupy lobbystyczne i ich niejawny wpływ na politykę 

 Niejasny system koncesji i zezwoleń 

 Przestarzałe metody działania i wyposażenie 

 Słabe służby specjalne (wywiad, kontrwywiad, ABW, CBA itp.) 

 Brak nadzoru i kryteriów rozliczania służb państwa z działań 

 Brak banku informacji kryminalnych 

 Niedostatek i słabość systemów informatycznych 



 Niewłaściwe podporządkowanie służb 

Jeśli chodzi o służby tzw. specjalne, jestem zwolennikiem ich 

rozśrodkowania, odciążenia szefa rządu od kontroli nad wszystkimi 

służbami i stworzenia w pewnym sensie od nowa, by wyeliminować 

pozostałości post-PRL-owskie, agenturę i prywatę. Proponuję 

przyporządkowanie służb np. następująco: 

 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policja, Centralne Biuro 

Śledcze ds. Przestępczości Zorganizowanej i Służba Graniczna – 

pod Ministra Spraw Wewnętrznych,  

 Służba Kontrwywiadu Wojskowego – pod Ministra Obrony 

Narodowej,  

 Centralne Biuro Antykorupcyjne – pod Ministra Sprawiedliwości,  

 Służba Kontroli Finansowo-Skarbowej i Służba Celna – pod 

Ministra Finansów,  

 Wywiad – pod Ministra Spraw Zagranicznych,  

 Służba Kontroli Korpusu Cywilnego – pod Ministra Administracji,  

 Służba Ochrony Infrastruktury Krytycznej oraz Służba Kontroli 

Drogowej i Transportowej – pod Ministra Infrastruktury,  

 Biuro Ochrony Rządu – pod premiera. 

Powinien powstać skoordynowany system zwalczania zagrożeń dla 

bezpieczeństwa państwa, zwłaszcza przestępczości zorganizowanej, 

korupcji, szpiegostwa, terroryzmu, prewencji przestępczości, 

ratownictwa, ochrony ludności i antykryzysowej. Taki system powinien 

być koordynowany np. przez ministra ds. służb i bezpieczeństwa 

narodowego, we współpracy z prezydentem, ministrami, samorządami 

lokalnymi i szefami wszystkich służb. To zintegrowanie (na centralnym 

poziomie organów państwa) osób odpowiedzialnych za zarządzanie 

kryzysowe, ochronę ludności i krajowy system ratowniczy w jeden 

sprawny mechanizm jest bardzo ważne. 

W celu zrealizowania zadań związanych z szeroko rozumianym 

bezpieczeństwem obywateli, zasobów i organów państwowych, trzeba 

przeprowadzić m.in. następujące działania: 

 Zorganizowanie od nowa i powołanie nowego kierownictwa 

wszystkich służb specjalnych; 



 Wprowadzenie systemu jednoosobowej odpowiedzialności na 

każdym szczeblu za zarządzanie kryzysowe i pracę sztabów 

antykryzysowych; 

 Zbudowanie systemu wymiany informacji, baz danych, 

alternatywnych systemów łączności i informatycznego 

wspomagania dowodzenia i zarządzania kryzysowego; 

 Odbiurokratyzowanie policji i służb, minimum papierów, 

maksymalnie wszystkie ręce na pokład. 

 Utworzenie centralnego urzędu gromadzącego, przetwarzającego i 

analizującego dane o wszelkich operacjach finansowych banków, 

organów państwa, podmiotów gospodarczych, fundacji, organizacji 

pozarządowych i obywateli, wspólnego dla rządu i samorządów, 

współpracującego ze Służbą Kontroli Finansowo-Skarbowej; 

 Utworzenie centralnego Banku Informacji Kryminalnych i 

Korupcyjnych; 

 Uniezależnienie struktur policji od lokalnych urzędników; 

 Wzmocnienie instytucji tzw. dzielnicowego w policji; 

 Zmodyfikowanie systemu wymiaru sprawiedliwości i kodeksu 

karnego tak, aby de facto zaistniała, bezpośrednio związana z 

poczuciem bezpieczeństwa obywateli, NIEUCHRONNOŚĆ KARY; 

 Stworzenie ram prawnych i oprzyrządowania dla powstawania 

oddolnie lokalnych straży obywatelskich, działających jako 

organizacje pozarządowe lub publiczno-prywatne, korzystające z 

grantów gminnych lub wojewódzkich; 

 Wspieranie i umacnianie społecznych organizacji ratowniczych, 

obronnych, antykryzysowych poprzez szkolenia, dofinansowanie i 

integrację w krajowym systemie ratownictwa; 

 Trzymiesięczne przeszkolenie obowiązkowe wszystkich obywateli 

w wieku 18-22 lat w zakresie obrony cywilnej, ratownictwa 

medycznego, obrony terytorialnej, działań antykryzysowych, 

systemów łączności i obsługi sprzętu wojskowego – np. na obozie 

letnim; 

 Przywrócenie w szkołach średnich przedmiotu „przysposobienie 

obronne”, obejmującego naukę strzelania, ratownictwo medyczne, 

obronę cywilną, zagadnienia przeciwpożarowe, antykryzysowe itp.; 



 Włączenie w powszechny system edukacji, na wszystkich 

poziomach nauczania, tematyki bezpieczeństwa, ratownictwa i 

działań anty-kryzysowych w obliczu katastrof, epidemii, skażeń, 

kataklizmów, terroryzmu itp.; 

 Ograniczenie straży miejskich czy gminnych do służb 

porządkowych, dbających o ochronę majątku gminy/miasta, o 

niezaśmiecanie, porządek, respektowanie ciszy nocnej, dyscyplinę 

parkowania i tym podobne sprawy. 

Wojsko Polskie 

Do podstawowych zadań sił zbrojnych RP należą: 

 Ochrona niepodległości państwa polskiego 

 Ochrona niepodzielności terytorialnej Rzeczypospolitej Polskiej  

 Zapewnienie bezpieczeństwa i nienaruszalności granic 

Wojsko Polskie powinno zostać także oczyszczone z resztek kadr po-

sowieckich, po-PRL-owskich. Powinno zostać zorganizowane w 

nowoczesny sposób, uwzględniający rozwój nowych technologii, np. 

cybernetycznych, satelitarnych, rozpoznania, łączności i zagłuszania. 

Stąd potrzeba profesjonalizacji armii poprzez stworzenie odpowiednich 

jednostek specjalistycznych, takich jak jednostki cyber-wojny, nasłuchu 

i monitoringu satelitarnego, łączności szyfrowanej, detekcji sygnałów 

(różnego rodzaju), obrony elektromagnetycznej itd. 

Polska Armia powinna się uniezależnić od obcego przemysłu, dostaw, 

serwisowania. Dlatego konieczna jest rozbudowa możliwości polskiego 

przemysłu zbrojeniowego i jednostek badawczo-rozwojowych na jego 

potrzeby – mamy w tym zakresie spore tradycje. Polska armia powinna 

mieć własne polskie zaplecze produkcyjne broni ręcznej, maszynowej, 

amunicji, czołgów, śmigłowców, ciężarówek, amfibii, broni 

przeciwlotniczej, systemów radarowych i obserwacji. 

Wojsko Polskie powinno przede wszystkim bronić naszych granic i 

szkolić się według możliwych przyszłych scenariuszy konfliktów 

zbrojnych w rejonie do tysiąca kilometrów od granic Polski. Wprawdzie 

dopuszczam udział Wojska Polskiego w misjach zagranicznych koalicji 

dobrej woli, ale pod warunkiem, że misje te służą przede wszystkim 

interesom Państwa Polskiego. 



Od dawna toczy się wciąż dyskusja nad poborem i armią zawodową. 

Jest ona dla mnie często zero-jedynkowa, bo – jak zwykle – każde 

rozwiązanie ekstremalne jest niedobre. Dlatego proponuję opcję 

„środkową” złożoną z dwóch części, czyli: 

 Zawodowe: sztaby, dowództwa okręgowe, wojska operacyjne 

pierwszego reagowania, jednostki lotnicze, pancerne i marynarki 

wojennej oraz jednostki specjalistyczne, o których pisałem powyżej  

 Przywrócenie poboru do wojska dla osób, które ukończyły 19 lat, na 

służbę 6-miesięczną i utworzenie z nich jednostek pomocniczych, 

logistycznych, obrony przeciwlotniczej, serwisowych i obrony 

terytorialnej. 

Uzupełnieniem byłyby stałe struktury obrony terytorialnej. 

Potrzeba też precyzyjnie zbudować strukturę dowodzenia operacyjnego 

w razie konfliktu zbrojnego, zdolną do natychmiastowego przejęcia 

zadań obrony oraz do nowoczesnego i szybkiego działania. 

Trzeba także zdefiniować zadania dla sił zbrojnych w sytuacjach 

pokojowych i kryzysowych, np. akcje ratownicze, szkolenie młodzieży, 

prowadzenie obronnych ćwiczeń lokalnych itp. 

Widzę też potrzebę unowocześnienia i usprawnienia placówek 

dyplomatycznych RP dla potrzeb bezpieczeństwa i obronności Polski. 

Wreszcie, poza silnym przemysłem zbrojeniowym, nowoczesnym 

wyposażeniem i modernizacją armii oraz zapleczem technologicznym, 

Polska powinna umieścić na orbicie geostacjonarnej polskiego satelitę 

wojskowo-obserwacyjnego na obszar Europy i jej sąsiedztwa. 

Wojsko Polskie powinno być też uwzględnione w systemach działań 

antykryzysowych, antyterrorystycznych i przeciwdziałania kataklizmom. 

Polskie Siły Zbrojne powinny być silne, liczyć minimum dwieście 

pięćdziesiąt tysięcy żołnierzy i być dobrze wyposażone.  

Ostatni aspekt bezpieczeństwa to sojusze, które nie raz okazały się 

ułudą, dlatego powinny one mieć przede wszystkim solidną podbudowę 

gospodarczą, wspólnych interesów i sytuacji, w której nikomu nie 

opłaca się atakować Polski.  



Rozdział XXIII 

Rząd 

 

Czasownik „rządzić” pochodzi od starosłowiańskiego „rediti”, co 

oznaczało ustawiać w szeregu, szeregować, porządkować, 

wprowadzać ład; doglądać, dbać o coś, kierować. Rząd ma rządzić. Ale 

cóż to oznacza? Ma być władzą, która ustawia nas w szeregu? Ma 

porządkować sprawy w kraju w ramach wytyczonych przez władzę, 

czyli suwerena? Ma sam wyznaczać kierunki i cele? 

Zacznijmy od początku. Jest naród, który chce się zorganizować w 

państwo. Określa więc zasady funkcjonowania tego państwa, jego 

Konstytucję i proklamuje swoją suwerenną wolę. W państwie musi 

nastąpić podział zadań oraz koordynacja tych działań. Społeczeństwo, 

suweren, ustanawia instytucję rządu, który ma stać na czele tej 

koordynacji i organizować realizację zadań wyznaczonych przez nas. W 

tym sensie rząd jest ciałem usługowym wobec społeczeństwa i 

odpowiada przed nim, a za swoją pracę społeczeństwo mu płaci 

comiesięczne wynagrodzenie. Inaczej mówiąc, my jesteśmy 

pracodawcą rządu, i my go powinniśmy rozliczać z wykonywania 

zadań. 

Jeżeli rząd robi to dobrze, to przedłużamy mu mandat społeczny i 

pozwalamy pracować dalej, jeżeli nie, to odwołujemy i powołujemy inny. 

Niestety, dzisiaj praktycznie jesteśmy w stanie zrobić to tylko raz na 

cztery lata. Potem tracimy kontrolę na rządem, bo do głosu dochodzi 

partyjniactwo.  

Rząd nie jest żadną władzą, lecz organem państwowym zatrudnionym 

przez społeczeństwo, wyposażonym w określone uprawnienia i 

zobligowanym do wykonywania określonych zadań. Jakie zadania 

powinien podejmować rząd? 

Czy prawidłowe jest to, że rząd przygotowuje projekty ustaw? Nie, 

przecież to jest zadanie ciała ustawodawczego, a nie rządu jako ciała 

wykonawczego. Czy rząd powinien zajmować się innymi naczelnymi 

organami państwa i oddzielnymi sferami takimi jak ciała ustawodawcze, 



sądownictwo, naczelne organy regulujące media, finanse, edukację? 

Nie, to my, suweren, wybierać mamy te organy i je kontrolować, rząd 

nie powinien się w ich sfery mieszać.  

A zatem co powinien robić rząd? Rząd ma organizować sprawne 

działanie państwa, gospodarki, infrastruktury, nie przeszkadzając 

nikomu, np.: 

 Organizować zarządzanie kryzysowe w przypadku zadziałania 

żywiołów, ataków czy katastrof, 

 Organizować, szkolić i wyposażać formacje zapewniające 

bezpieczeństwo: armię, policję, służby graniczne, celne, śledcze 

 Dbać o dobre imię Polski, jej wizerunek, dobrą reprezentację na 

świecie i o nasze interesy 

 Monitorować sytuację międzynarodową w sferze politycznej, 

wojskowej, ekologicznej, naukowej, demograficznej itd. 

 Dbać o infrastrukturę i jej unowocześnianie – o energetykę, 

telekomunikację, system dróg szynowych i kołowych, gospodarkę 

wodną, odpadami, gazową, ochronę środowiska i cyberprzestrzeni 

 Dbać o finanse państwa, zbieranie podatków, finansowanie 

niezbędnych służb państwowych, zabezpieczać płynność i 

bezpieczeństwo finansowe 

 Opracowywać projekty techniczne, analizy i nadzorować realizację 

dużych inwestycji krajowych (np. elektrownia, gazo-port, rafineria, 

autostrady, lotnisko, instytuty badawcze itd.) 

 Dbać o dziedzictwo narodowe i jego ochronę 

Czego rząd nie powinien robić? Np. nie powinien organizować debaty 

ani prac legislacyjnych na takie tematy jak np. aborcja, programy 

edukacyjne, kodeks karny, bo to nie jego zakres działania – od tego są 

inne organy państwa. Rząd nie powinien zajmować się działaniami dla 

uzyskania „rządu dusz”, czyli propagandą sukcesu, indoktrynacją 

własnego społeczeństwa, autoreklamą i walką polityczną z 

przeciwnikami. Rząd nie powinien wtrącać się w życie rodzin, ani 

zabierać dzieci rodzicom. Nie jego zadaniem jest usuwanie dzieci z 

domu i poddawanie ich wychowawczym oraz edukacyjnym tresurom, 



na które rodzice nie wyrazili zgody. Nie ma się rząd wtrącać w działania 

ekonomiczne ludzi, w ich sprawy prywatne, religijne, rodzinne. 

W praktyce i teorii zarządzania znana jest ta zwana Zrównoważona 

Karta Wyników, która ma cztery perspektywy działania organizacji: 

 Finansową, czyli właścicieli (właściciele to my, naród), 

 Procesową, czyli wykonawców (przedsiębiorców, pracowników), 

 Rynkową, czyli klientów, odbiorców, użytkowników 

 Rozwojową, czyli zarządu – a tu: rządu 

Zarząd organizacji, w naszym przypadku – rząd, ma się skupiać na 

rozwoju kraju, na jego unowocześnianiu, poprawie warunków życia, 

tworzeniu zaplecza mieszkalnego i warunków dla powstawania miejsc 

pracy, rozwoju ekologicznego rolnictwa, na wspieraniu tworzenia 

nowych technologii, rozwoju produkcji, eksportu, turystyki. 

Sumując, rząd ma służyć polskiej racji stanu, realizując głównie dwa 

zadania:  

1. Rozwijać kraj i go unowocześniać (funkcja lokomotywy) 

2. Dbać o bezpieczeństwo i ład (funkcja policjanta) 

Państwo odgrywa rolę policjanta, który chroni prawa jednostek ludzkich 

(włącznie z prawem własności) przed ich naruszeniem; chroni 

społeczeństwo przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi; 

przed chaosem. 

Potencjalnie właśnie rząd jest największym zagrożeniem dla ludzkich 

praw, bo ma monopol na użycie przemocy wobec bezbronnych 

obywateli. Dlatego musi mieć ograniczenia i precyzyjne uprawnienia 

oraz być stale kontrolowany. Konstytucja ma wyznaczać granice i 

bariery głównie dla rządu, a nie obywateli, a tych ostatnich wyposażać 

w narzędzia obrony przed rządem i jego kontroli. 

Rząd ma zdawać społeczeństwu coroczne sprawozdanie: co zrobił, jak 

wydał nasze pieniądze, jakie efekty osiągnął, jak wzmocnił Polskę i jej 

wizerunek. 

Rząd, jako organ wykonawczy, powinien być formowany przez 

wybieranego wprost przez suwerena Prezydenta. Ma pracować na 

zasadzie rozdziału sił ustawodawczych, wykonawczych, sądowniczych, 



medialnych, finansowych itd. – jak to przedstawiłem w rozdziale VII 

opisując 10-podział uprawnień dla organów państwa.  

Czy rząd powinien mieć prawo do Inicjatywy ustawodawczej? Jako 

organ wykonawczy, właściwie nie. Rząd powinien zajmować się dobrym 

zarządzaniem, administrowaniem, efektywnym i oszczędnym 

gospodarowaniem, a nie legislacją. Od stanowienia prawa jest 

parlament. Także na tym polega rozdział dziesięciu wspomnianych 

pionów państwa. 

Jednak rząd często pierwszy widzi konkretne potrzeby zmian 

legislacyjnych, więc może powinien mieć jednak możliwość ich 

zasygnalizowania? Owszem, przesyłając opis problemu do Sejmu i 

zgłaszając wniosek, aby Sejm to rozważył i ewentualnie wprowadził 

poprawkę do istniejącego prawodawstwa.  

Nasuwa się tu skojarzenie z sytuacją klienta i wykonawcy systemu 

technicznego, który ma spełniać wymagania klienta. Wykonawca siada 

wtedy z klientem i doprecyzowuje potrzeby klienta, formułuje tzw. 

specyfikację techniczną, na której podstawie zrealizuje system. Ale to 

wykonawca projektuje system, dopasowuje go, w miarę możliwości, do 

potrzeb klienta, dbając o spójność, bezpieczeństwo, niezawodność oraz 

zgodność systemu z normami i przepisami. Analogicznie w naszym 

przypadku – rządu i parlamentu – rząd nie powinien się zajmować 

tworzeniem prawa, lecz dokładnie nakreślić parlamentowi problem i 

potrzebę, a także ewentualne możliwości rozwiązań. Natomiast samo 

tworzenie prawa, ustaw powinno być po stronie parlamentu. Tam 

powinni być eksperci, prawnicy i zarządzający konsultacjami 

społecznymi. Parlament może też konsultować swój projekt ustawy z 

rządem, odpowiednim rzecznikiem, trybunałem konstytucyjnym czy 

instytucjami merytorycznie związanymi z tematyką danej ustawy. 

 

Na czele Rządu stoi Prezydent, który jest równocześnie premierem. 

Kieruje on pracami Rady Ministrów, powołuje ministrów, wyznacza im 

zadania, koordynuje i kontroluje prace członków Rady Ministrów i 

odwołuje członków Rządu. 



Prezydent jest w całości odpowiedzialny za prace Rządu, ma jednak 

silny mandat społeczny, bo został wybrany. Ma on mieć, zatem, 

swobodę w doborze ministrów. Ma być niezależny od sporów 

parlamentarnych i partykularnych interesów rozmaitych ugrupowań 

politycznych. Jednak osoba, która ma być powołana przez Prezydenta 

na stanowisko ministra, musi spełnić kilka warunków: 

 Być niekarana, niezamieszana w żadne afery, bez podejrzeń o 

dokonanie przestępstw; 

 Mieć minimum 40 lat i obywatelstwo polskie od urodzenia; 

 Nie znajdować się, w razie powołania, w sytuacji konfliktu interesów 

(związanego np. z prowadzeniem przedsiębiorstwa, związkami 

rodzinnymi, zaangażowaniem w jakąś organizację społeczną itp.) 

 Mieć przygotowanie merytoryczne i wiedzę w zakresie działania 

ministerstwa, na czele którego miałaby stanąć; 

 Mieć doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi; 

 Przejść przesłuchanie odpowiedniego zespołu sejmowego, 

senackiego lub innego naczelnego wybieralnego organu państwa, 

który sporządza na tej podstawie opinię i rekomendacje dla 

Prezydenta. 

Organizacja Rządu, jego wewnętrzna struktura i organizacja pracy 

powinna być w pewnej mierze kwestią Prezydenta, oczywiście w 

ramach konstytucyjnych. Powinni być w każdym rządzie ministrowie: 

 Finansów (budżet, kontrola wykonania budżetu, stabilność finansów 

państwa, bankowość, podatki), 

 Gospodarki (rolnictwo, przemysł, usługi, rybołówstwo, handel), 

 Spraw Zagranicznych (służba dyplomatyczna, stosunki z innymi 

państwami, wywiad, organizacje międzynarodowe, bez osobnego 

ministerstwa ds. UE) 

 Obrony Narodowej (wojsko, obrona terytorialna, kontrwywiad, 

przemysł zbrojeniowy, sojusze wojskowe, wyszkolenie obronne 

obywateli),  

 Spraw Wewnętrznych (policja, ABW, CBŚ, Służba Graniczna, Straż 

Pożarna, anty-terroryzm, paszporty, dowody osobiste) 

 Sprawiedliwości (Prokuratura, więziennictwo, CBA) 



 Energetyki (ropociągi, gazociągi, kopalnie węgla, elektrownie, sieci 

energetyczne, magazyny gazu i ropy, dystrybucja gazu i energii 

elektrycznej) 

 Infrastruktury i Zasobów Państwa (drogi, sieci kolejowe, lotniska, 

transport wodny, lądowy, Służba Ochrony Infrastruktury Krytycznej, 

Służba Kontroli Drogowej i Transportowej, sieci telefoniczne, lasy, 

wody, nieruchomości, bogactwa naturalne poza węglem) 

Prezydent może poprzestać na tych ośmiu ministerstwach, może też 

powołać kilka dodatkowych, ale nie więcej niż np. sześć, np.:  

 Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego, Wyznań Religijnych 

i Wsparcia Organizacji Pozarządowych;  

 Ministerstwo Administracji, zajmującej się Służba Cywilną, 

odchudzaniem i upraszczaniem struktur rządowych, wsparciem i 

nadzorem wojewodów i urzędów wojewódzkich, unowocześnianiem 

administracji rządowej i terenowej; 

 Ministerstwo Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej. 

Nie będzie Ministerstwa Edukacji ani Ministerstwa Szkolnictwa 

Wyższego, ponieważ całą edukacją będzie kierować wybierana przez 

Suwerena Narodowa Rada Edukacji. 

Te sprawy powinny zostać uregulowane odpowiednio w Konstytucji RP, 

tworzącej pewne ramy, ale dającej margines swobody każdorazowemu 

Prezydentowi jako szefowi Rządu. 

Cały Rząd oraz Ministerstwa powinny być z założenia niepartyjne, a 

wszyscy urzędnicy rządowi powinni należeć do korpusu Służby 

Cywilnej.  

Przed podjęciem pracy w roli ministra, wiceministra i dyrektora 

departamentu cała ta wyższa kadra rządowa, łącznie z kierownictwem 

Kancelarii Szefa Rządu, powinna przejść weryfikację w zakresie 

dopuszczenia do tajemnic państwowych, złożyć oświadczenia 

majątkowe oraz odbyć solidne, kilkutygodniowe szkolenie z 

następującej tematyki: 

 Polska racja stanu i bieżące interesy państwa polskiego 

 Konstytucja RP i jej wymogi 

 Stan państwa i projekty rządowe w toku 



 Protokół dyplomatyczny i zasady wystąpień publicznych 

 Zarządzanie strategiczne, planowanie 

 Aspekty prawne pracy Rządu i ministerstw 

 Zasady (cyber) bezpieczeństwa, poufności  

 Organizacja pracy Rządu, przepływ informacji itp. 

 Zwięzłe, precyzyjne i treściwe formułowanie notatek 

 Międzynarodowy kontekst pracy Rządu 

Minister może organizować swoje ministerstwo według uznania, ale w 

ramach Regulaminu Rządu, który jest przejmowany lub od nowa 

uchwalany przez Rząd po objęciu urzędowania. Na pewno nie powinno 

być więcej niż dwóch wiceministrów – pierwszy i drugi, oraz powinny 

istnieć limity liczby zatrudnionych urzędników. 

Szef Rządu powinien mieć instrumenty skutecznego kierowania 

pracami rządu. Bardzo ważnym czynnikiem dla skuteczności działania 

jest dobre zaplecze merytoryczne i analityczne. Kancelaria Prezesa 

Rady Ministrów powinna mieć piony do analiz, do planowania i do 

oceny jakości pracy resortów.   

Stanowisko danego ministra w jakiejś sprawie nie może być oderwane 

od polityki całego rządu, niespójne z nią ani ostateczne w całym 

rządzie, bez konsultacji, dyskusji czy akceptacji Prezydenta bądź 

całego Rządu. Inaczej Rząd byłby luźną federacją ministerstw, a 

przecież ma w każdej swojej części prowadzić politykę spójną, 

skoordynowaną, podporządkowaną wspólnym celom i polskiej racji 

stanu. Do realizowania konkretnych celów lub zadań Szef Rządu może 

powoływać czasowo Zespoły Robocze / Zadaniowe złożone z kilku 

ministrów i innych wysokich urzędników państwowych administracji 

rządowej. Rząd powinien korzystać z najlepszych praktyk zarządzania, 

a Szef Rządu powinien wytyczać cele ministrom oraz ich rozliczać z ich 

realizacji oraz z wykorzystania środków budżetowych. 

Rząd musi zostać odbiurokratyzowany – dziś jest zasypywany tonami 

dokumentów i tekstów – a to z Sejmu, a to z poszczególnych 

ministerstw, a to z agend Unii Europejskiej itd. Ministrowie nie mają 

czasu tego czytać, powstaje chaos i kiepskie prawo powielaczowe. Ten 

swoisty zalew papierów w rządzie ma też inne niedobre konsekwencje: 

proces uzgodnień w rządzie trwa coraz dłużej, popełnianych jest przy 



tym coraz więcej błędów, praca jest pospieszna i powierzchowna, 

polityka rządu staje się niespójna i nie do opanowania. Czasem 

skutkuje to wręcz „zatkaniem” prac i uzgodnień, tym bardziej, gdy 

towarzyszy temu np. konflikt między resortami.  

Na nowo, nowocześnie, powinna zostać zorganizowana Kancelaria 

Prezydenta-Szefa Rządu, który musi mieć zaplecze strategiczne, 

planistyczne, analityczne, ds. audytu, oceny prac ministerstw, polityki 

kadrowej, budżetowania prac Rządu, zarządzania kryzysowego oraz 

dbania o wizerunek Polski. 

Ministrowie powinni otrzymywać jedno-dwu-stronicowe notatki-

podsumowania do każdego punktu obrad Rządu, ze wskazaniem 

wniosków, zagrożeń, braków lub propozycjami uzupełnień i zmian, a 

rozpatrzenie ważnych dla państwa i jego obywateli spraw ma się 

odbywać na zasadzie kolegialnej dyskusji i uchwał Rządu. Każdy 

minister ma być przygotowany do takiej dyskusji. 

W państwowej sferze budżetowej pracuje dziś ponad 700 tysięcy 

urzędników, czyli około 4,5 % pracującej populacji Polaków. To jest 

pięć-sześć razy więcej niż liczy dziś Wojsko Polskie!!! Więcej niż cała 

populacja nauczycieli w Polsce!!! Powinno zostać przeprowadzone 

radykalne odchudzenie, a właściwie zorganizowanie na nowo szczupłej, 

nowoczesnej, dobrze wykwalifikowanej i lepiej opłacanej administracji 

rządowej, która powinna być trzy razy mniej liczebna niż obecnie. 

Trzeba także polikwidować wiele urzędów centralnych, włączając ich 

zakres prac do odpowiednich ministerstw, np. Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad powinna przestać istnieć, a jej zadania powinno 

przejąć Ministerstwo Infrastruktury i Zasobów Państwa, tak jak zadania 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powinno przejąć 

Ministerstwo Gospodarki. 

Powinna obowiązywać zasada, iż każda deregulacja oznacza redukcję 

administracji, a informacja o wysokości tej redukcji jest obowiązkowym 

elementem w dokumencie „Ocena Skutków Regulacji”; zadaniem 

ministrów będzie wdrożenie tych zapisów w życie w przypadku 

uchwalenia danego prawa. Przykładem może być wprowadzenie 

podatku obrotowego, czego skutkiem będzie radykalne zmniejszenie 

liczby stanowisk pracy, związanych z „obsługą” podatków. Likwidacja 



zaś rozmaitych koncesji i zgód dla przedsiębiorców, spowoduje 

likwidację wielu stanowisk w ministerstwach i urzędach. 

Trzeba uporządkować także kwestię rozmaitych agencji rządowych i 

funduszy, których się z czasem namnożyło. Jestem zwolennikiem 

likwidacji tych agencji i funduszy oraz włączenia ich zadań, o ile są w 

ogóle potrzebne, w struktury odpowiednich ministerstw, np. likwidacja 

Agencji Nieruchomości Rolnych, Państwowego Funduszu Gospodarki 

Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, Centralnego Funduszu 

Ochrony Gruntów Rolnych oraz Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, przy przejęciu ich zadań przez 

Ministerstwo Infrastruktury i Zasobów Państwa.  

A Ministerstwo Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej przejęłoby na 

przykład, o ile byłoby to w ogóle celowe, takie Fundusze jak np..: 

Państwowy Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych, Państwowy Fundusz Kombatantów. 

Oczywiście, likwidacji uległyby też wszelkie związane z tymi agencjami i 

funduszami urzędy. 

Trzeba przeprowadzić też likwidację tzw. gospodarstw pomocniczych, 

zajmujących się obsługą ministerstw i urzędów centralnych oraz 

urzędów wojewódzkich i innych urzędów administracji publicznej (być 

może za wyjątkiem obsługi służb mundurowych). Wszelkie dobra i 

usługi powinny być oferowane przez podmioty gospodarcze w ramach 

konkurencji, poprzez system zamówień publicznych. 

Ważną barierą dla sprawnego działania administracji rządowej jest 

często brak możliwości zaangażowania pracowników o odpowiednich 

kwalifikacjach. Chodzi tu o dwa aspekty: 

 Niewłaściwie sformułowane kryteria rekrutacyjne, np. podstawą 

zatrudnienia na stanowiska rządowe jest zupełnie dziś niepotrzebna 

pamięciowa znajomość Ustawy o Służbie Cywilnej oraz Kodeksu 

Pracy, a nie kompetencje merytoryczne w danej dziedzinie, 

doświadczenie zawodowe, menedżerskie, kreatywność i 

osiągnięcia, podczas gdy celowe jest zaangażowanie 

sprawdzonych menedżerów lub ekspertów z rynku prywatnego.  



 Mało zachęcające wynagrodzenia, które nie przyciągną dobrych 

fachowców, są korupcjogenne oraz nie pozwalają na pełne 

zaangażowanie się w pracę. To nie muszą być ogromne pensje jak 

w zarządach firm prywatnych, jednak godne, dające urzędnikom 

swobodę finansową i życie na godnym poziomie. Jeżeli, bowiem, 

różnica ta będzie zbyt duża, to przyciągnięcie i utrzymanie w 

administracji dobrych fachowców i ekspertów będzie niemożliwe. 

Dlatego część oszczędności z odchudzenia administracji dobrze 

byłoby przeznaczyć na podwyżki wynagrodzeń w strukturach 

rządowych. Średni szczebel urzędniczy, np. naczelnik wydziału, 

powinien zarabiać według mnie około dwóch średnich krajowych. 

 

Działania administracji powinny zmierzać w kierunku „zarządzania 

przez cele”, zarządzanie zadaniowe i zarządzanie kosztami, także 

poprzez wdrożenie budżetu zadaniowego.  

  



Rozdział XXIV 

Polska i jej ambicje 

 

Polacy to dumny, bogaty w historię i tradycje naród. Mamy poczucie 

swojej wartości, mamy piękne karty historii, w której niejednokrotnie 

broniliśmy wartości, wolności, a nawet całej Europy. Mamy bogatą 

kulturę ze wspaniałymi dziełami sztuki, architektury, muzyki, literatury i 

rękodzieła. Mamy wspaniałą kuchnię, piękne ubrania, jesteśmy otwarci 

na świat i kreatywni.  

Ale zaniedbaliśmy, jako Polacy, nasze państwo, straciliśmy w sferze 

jego rozwoju i umacniania ostatnie dwa i pół wieku. To trzeba, to 

potrafimy odrobić i przezwyciężyć. Marzy nam się prawdziwie wolna 

Polska, ze zdrową gospodarką, dobrymi relacjami z sąsiadami, z 

uczciwym i kompetentnym aparatem urzędniczo-państwowym. 

Tym bardziej, że Polska była kiedyś potężnym państwem, demokracją 

szlachecką. Od tego czasu minęło około trzystu lat, ale ta pamięć i 

tęsknota żyją w narodzie. To dobrze, bo uważam, że stać nas na 

„powtórkę z historii” i wyniesienie Polski na dużo wyższy poziom, na 

którym będzie samodzielnym podmiotem, a nie przedmiotem polityki 

międzynarodowej.  

Dlatego właśnie warto sobie przypomnieć, na czym polegała owa 

unikalna demokracja szlachecka I-szej Rzeczypospolitej. Otóż stan 

szlachecki – uważany przez wielu za przywilej i prawo do czerpania z 

pracy innych był co najmniej w równej, jak nie większej mierze – 

obowiązkiem. Stan szlachecki w Polsce był w tamtych czasach 

relatywnie dużo liczniejszy niż w innych krajach – mówi się, że szlachta 

stanowiła nawet do dziesięciu procent narodu. Szlachta była klasą 

polityczną, czyli grupą ludzi, którzy mieli prawo głosować na sejmikach, 

wybierać posłów na Sejm, ale także mieli obowiązek dbania o swoje 

włości i uczestniczenia w obronie Ojczyzny. Z tym wiązało się inne 

prawo – do posiadania broni. Szlachcic to był ktoś majętny – 

posiadający majątek, ziemię, dobra –, a majętność zobowiązywała do 

dbania o tę ziemię i o pracujących na niej ludzi, do udziału w sejmikach 



i do czynnej obrony kraju. Zatem, prawa polityczne i wyborcze należały 

się w zamian za podjęcie określonych obowiązków. To budowało 

pewną równowagę. I – stawiam taką tezę – dopóki był każdy „szlachcic 

na zagrodzie równy wojewodzie”, czyli posiadał majątek, to ten 

mechanizm funkcjonował dobrze. W momencie, gdy Rzeczpospolita 

została ograbiona przez Szwedów podczas tzw. potopu oraz w wyniku 

kilku innych wojen, wielu przedstawicieli stanu szlacheckiego potraciło 

znaczną część lub całe majątki i powstała tzw. szlachta gołota, biedna i 

szukająca wsparcia. To wsparcie otrzymywała od magnatów 

(ówczesnych oligarchów) lub od obcych, w zamian za określone usługi 

na rzecz swoich „dobroczyńców” (np. odpowiednie głosowanie w 

Sejmie lub na sejmikach, służba w prywatnej armii). Dopóki, zatem, 

była szlachta „na zagrodzie równa wojewodzie”, nic złego się nie działo, 

natomiast, gdy zaczęła się w Polsce panoszyć magnateria (wzorując 

się na zachodnich książętach i baronach), Rzeczpospolita zaczęła się 

chylić ku upadkowi. 

Warto sobie zdać sprawę z tego mechanizmu i powiązanych z nim 

spraw, ponieważ od razu widać, jak ważne jest spełnienie postulatów: 

 Własność prywatna każdego Polaka (nie przestępcy) ma podlegać 

ochronie, 

 Każdy dorosły i nie pozbawiony praw Polak ma mieć dostęp do 

broni, 

 Ważna jest demokracja bezpośrednia i trzeba uruchomić jej 

instrumenty. 

Wolność 

W inwokacji „Pana Tadeusza” Adam Mickiewicz pisał „Litwo, Ojczyzno 

moja! Ty jesteś jak zdrowie; ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto 

cię stracił”.  

Tak samo jest z wolnością – jej wartość poznajemy do końca dopiero 

wtedy, gdy ją tracimy: jako osoba, jako podmiot gospodarczy, naród czy 

państwo.  

Wolność to jedna z fundamentalnych wartości. Pochodzi od woli – 

własnego, niezależnego dążenia do czegoś, imperatywu, który rodzi się 

suwerennie w naszej duszy, umyśle, sercu. Wola to stare słowo języka 



polskiego, w XIV wieku definiowane jako „chcenie, pragnienie; siła 

duszy”. Stare przysłowie mówi; „lepiej po woli, niż po niewoli”.  

Człowiek wolny to taki, który może postępować zgodnie z własną wolą, 

niezależny. Jeżeli ma silną wolę, to poszerza zakres swojej wolności. 

Równocześnie jednak poświęca coś w imię tej silnej woli, w imię 

wolności – jest zdecydowany, silny duchem, zna hierarchię wartości i 

odda dużo za wolność swoją i swoich bliskich, rodaków, za wolność 

Ojczyzny. Nawet życie. 

Wolność to podstawowy wymóg ludzkiej duszy i ludzkiego umysłu, bo 

natura człowieka to nieskrępowane wędrowanie przez życie, 

zdobywanie wiedzy, przestrzeni, świata. Duszy ani umysłu, a zatem 

także woli człowieka, nikt nie jest w stanie do niczego zmusić – może 

go najwyżej fizycznie zniszczyć, zniewolić ciało. W tym sensie wolność 

rodzi się i rozgrywa we wnętrzu człowieka. Nawet w więzieniu mogę 

być wolny. 

Wolność może być „od czegoś” (wolny od nałogów, chorób, strachu, 

obowiązków, stresu, hałasu, ograniczeń itd.) lub „do czegoś” (wolność 

słowa, poglądów, wyznania, stowarzyszania się, manifestacji, 

wyrażania opinii, publikowania, działalności gospodarczej, 

przemieszczania się, wybierania przedstawicieli itd.). Tak jak w 

przypadku wolności od czegoś najbardziej zależy to ode mnie, tak przy 

wolności do czegoś zależy to też w dużym stopniu od państwa i 

systemu prawa. Państwo ma wciąż zakusy na ograniczanie nam 

wolności do czegoś. A my mamy aspiracje szerokiej wolności do życia 

suwerennego, radosnego, krytykowania, dyskutowania, organizowania 

się w różnych stowarzyszeniach i organizacjach. 

Wolność ma miejsce wtedy, gdy nikt mi nie nakazuje, nie dyktuje, nie 

pozostawia tylko określonych przez siebie ścieżek – wtedy, gdy mam 

wybór pomiędzy rozmaitymi rozwiązaniami, drogami, opcjami, kiedy 

istnieją istotnie różniące się między sobą alternatywy, a ja mogę według 

własnej woli wybrać każdą z nich. Nie może chodzić o pseudo-wybór, 

np. taki: czy zniewolenie dla sprawy A czy dla sprawy B, czy poddać się 

dyktaturze jednego gangu czy drugiego. Chodzić może tylko o jedno: 

wolność i niezawisłość czy podległość i niewola. 



Wolność nie jest warunkiem wystarczającym ludzkiego rozwoju i 

spełnienia, jest jednak jego warunkiem koniecznym. 

Wolność to możliwość dokonywania swobodnych wyborów bez 

narzucania ich przez kogokolwiek z zewnątrz, przy równoczesnym 

respektowaniu swobody innych osób, grup i organizacji, tzn. przy 

dostosowaniu zachowań tak, by jak najmniej utrudniać innym 

korzystanie z należnych im praw. 

Tu dochodzimy do pojęcia granic wolności. Wolność kończy się tam, 

gdzie zaczyna się wolność innych osób. Przekroczenie tej granicy to 

samowola lub przestępstwo, a nie wolność. Co wyznacza te granice? 

Zasady moralne, przyzwoitość, kultura osobista, Dekalog, wreszcie 

prawo, o ile jest dobre. 

Prawo ma zabezpieczać wolność, bronić jej, sankcjonować wolność 

działań wedle własnego osądu i na mocy dobrowolnego, a nie – 

wymuszonego wyboru.  

Wolność wymusza działanie, zadbanie o swoje sprawy, o przeżycie, 

generuje odpowiedzialność, pcha do poszukiwania alternatyw, ścieżek 

życiowych, sojuszników, przyjaciół. Człowiek wolny będzie partnerem, 

nie obciążeniem, będzie wzbogaceniem dla każdej społeczności. 

Człowiek „wytrenowany” w wolności będzie ją szanował dla siebie i dla 

innych, będzie przeciwstawiał się każdej formie jej ograniczenia, 

pogwałcenia niezależności, suwerenności i godności swojej czy innych 

osób. Przez ludzi o mentalności niewolników będzie postrzegany jako 

dziwak, buntownik, człowiek hardy czy zarozumiały. To błędna 

interpretacja, bo on jest po prostu wolny – w myślach, słowach, sercu, 

zachowaniu. 

Człowiek nie znający prawdziwej wolności, typ niewolnika, boi się jej, 

ucieka od odpowiedzialności (p. „Ucieczka od wolności” E. Fromma), 

uchyla się od brzemienia, którym staje się dla niego konieczność 

samodzielnego myślenia i podejmowania decyzji oraz ponoszenia tego 

konsekwencji. Nie ma „ochronki”, która podejmowała za niego decyzje 

– pojawia się strach przed samodzielnym życiem, bez podpórek, 

gotowych rozwiązań i podpowiedzi. W tym sensie wolność naprawdę 



dużo kosztuje, bo trzeba się samemu określić i zorganizować we 

wszystkich wymiarach życia.  

Wolność odnosi się do bardzo wielu obszarów, może cechować każdy 

aspekt życia. Mamy, zatem, wolność myślenia, wypowiadania się, 

publikowania, manifestowania, zrzeszania się, podróżowania, 

prowadzenia działalności gospodarczej, uprawiania działalności 

artystycznej czy sportowej, wybierania szkoły, kierunku studiów i 

miejsca pracy, kandydowania na publiczne funkcje wybieralne i 

wybierania innych, posiadania własności, dokonywania transakcji, 

urządzania swojej posesji, domu, ogrodu, wybierania stylu ubierania 

się, wybierania współmałżonka itd. itp. 

Ale te wszystkie wolności nie są raz na zawsze dane. Zarówno w 

wymiarze osobistym, jak i narodowym, państwowym, wciąż trzeba o 

wolność dbać lub ją wywalczać, ponieważ są chętni, aby nam ją 

ograniczać – inni ludzie „rozpychający się łokciami”, struktury 

państwowe, banksteria, urzędnicy, inne grupy społeczne, narody, 

państwa, organizacje i „unie” międzynarodowe. 

Przykładami takich ograniczeń wolności są: 

 Cenzura, czyli kontrola i okrojenie publikowanych treści 

 Dziennikarstwo tendencyjne, pokazujące tylko jedną stronę sprawy,  

 Prawne ograniczanie wolności zrzeszania się, zgromadzeń 

 Karanie za krytykę najwyższych urzędników państwowych 

 Nakładanie podatków ponad niezbędne minimum 

 Wtrącanie się przez organizacje międzynarodowe do naszych 

regulacji i polityki 

A propos unii międzynarodowych, dawna idea EWG poczwórnej 

wolności, czyli swobody przemieszczania ludzi, towarów, usług i 

kapitału miała jak najbardziej sens, dopóki ze wspólnoty gospodarczej 

organizacja ta nie przeistoczyła się w ideologiczny dziś twór polityczny. 

Wolność polityczna nie jest zagwarantowana przez nikogo, trzeba ją 

zdobyć, ale można ją też stracić. Wolność polityczna wymaga znacznie 

więcej niż tylko woli narodu. Wymaga znajomości polityki i procesów 

społecznych oraz umiejętności organizacyjnych, by przełożyć wiedzę 

na praktykę. 



Wolność jest też dobrem, o które ludzie od tysiącleci walczą z 

państwem, chcącym ich kontrolować. Niemal wszystkie dotychczasowe 

organizacje państwowe i ustroje twierdziły, że człowiek jest 

podporządkowany społeczności, która może nim dysponować, a jeśli w 

ogóle przysługuje mu jakaś wolność, to wyłącznie za przyzwoleniem 

społeczności. Najbardziej jaskrawo totalitarne zapędy państwa pokazał 

Georg Orwell w swojej książce „Rok 1984”. De ja vu? 

Innym niepożądanym zjawiskiem jest wykorzystanie wolności jako 

parawanu do działań przeciw innym ludziom, przeciw tradycji i 

porządkowi moralnemu. Oto liberalizm odrzuca transcendencję jako 

uzasadnienie moralności niezależne od człowieka, a wtedy źródłem 

moralności stają się zwykli ludzie, których wolność jest jedynym 

ograniczeniem mojej wolności – a co to za autorytet: drugi, zwykły 

człowiek? Więc swoją wolność można rozszerzać kosztem innych. 

Powstaje relatywizm moralny. Niektórzy próbują rozmyć tradycyjny 

system wartości, powołując się na wolność i tolerancję. Mylą przy tym 

ład moralny i społeczny z brakiem wolności. Nasza tolerancja dla ich 

wolności jest przez nich bez skrupułów wykorzystywana, traktowana 

jako nasza słabość albo zgoda. Musimy określić, dokąd wolno, a gdzie 

są granice. Mowa nasza ma być „TAK, TAK, NIE, NIE”. 

Ciekawa jest relacja wolności do równości. Pełna równość jest 

sprzeczna z pełną wolnością, gdyż wymaga nałożenia ograniczeń na 

ludzi, co zawęża ich wolność. Ponieważ każde ludzkie działanie rodzi 

różnice, czyli nierówność, pełna wolność będzie eliminować równość. 

W naszej, łacińskiej cywilizacji chodzi zdecydowanie bardziej o wolność 

i sprawiedliwość, a nie o równość. 

Wolność i wychowanie ku wolności dają wspaniałe efekty – obok 

zaradności i odpowiedzialności umacniają także podmiotowość 

człowieka, jego godność i suwerenność. Człowiek wolny nie pozwoli 

traktować się przedmiotowo. Człowiek wolny ma silną własną 

tożsamość. Podmiotowe podejście do człowieka jest wyrazem 

szacunku do niego jako niezależnego bytu, respektowania jego 

wolności, niezależności poglądów, przekonań i postaw. 

Natura dała ludziom wolność, niezależność i równość praw – nikt nie 

ma prawa ich tego pozbawić. Ludzie organizują się w państwo w celu 



wzajemnego zachowania swych praw do życia, wolności i mienia. Ale 

muszą o to wszystko, o tę wspólnotę, dbać. Tymczasem, gdy nie trzeba 

walczyć, protestować czy manifestować, często lekceważymy wolność i 

jej fundamenty filozoficzne, ekonomiczne i polityczne. 

Wspólnota 

Wspólnota jest grupą ludzi, która żyje i pracuje wspólnie, respektuje 

wzajemnie wspólne zasady i wartości, ma wspólne obyczaje, język, 

kulturę, może wspólne cechy lub wspólny majątek. Wspólnotę coś 

wiąże, scala, łączy – wspólne doświadczenia, dążenia, walka, sukcesy, 

praca. Ci ludzie mają coś wspólnego, co jest dla nich ważne. Czują się 

częścią wspólnoty, utożsamiają się z nią, bronią jej i są z nią solidarni. 

Wspólnota to dość silna więź, która jest głęboko zakorzeniona. To siła i 

oparcie dla każdego z jej członków. To motywacja i inspiracja do życia. 

To zespół pozytywnych więzi emocjonalnych, wartości i zasad, to 

bogactwo dobrych relacji i interakcji międzyludzkich. Wspólnota, w 

której zabraknie szczerości, bliskości, przyjaźni i miłości, nie jest już 

wspólnotą, lecz strukturą. Wspólnota jest autentyczna, gdy jej 

członkowie są szczerzy, nie noszą masek i nie obawiają się być sobą, 

ani tego, że zostaną osądzeni, wyśmiani czy potępieni.  

John Donne (1572-1631) napisał przed wiekami wiersz „Komu bije 

dzwon”: 

„Żaden człowiek nie jest samoistną wyspą;  

każdy stanowi ułomek kontynentu, część lądu.  

Jeżeli morze zmyje choćby grudkę ziemi,  

Europa będzie pomniejszona, tak samo jak gdyby pochłonęło  

przylądek, włość twoich przyjaciół czy twoją własną.  

Śmierć każdego człowieka umniejsza mnie,  

albowiem jestem zespolony z ludzkością.  

Przeto nigdy nie pytaj, komu bije dzwon: bije on tobie.” 

Wspólnota zaspokaja przenikającą człowieka potrzebę przynależności, 

akceptacji, kontaktów z innymi ludźmi. Jest swoistą przystanią, 

zakotwiczeniem. Człowiek nie jest wyspą, jest istotą społeczną. 

Potrzebuje wspólnoty, współtworzy ją, dzięki niej się rozwija i 

wzbogaca. Potrzebuje wspólnoty na wszystkich swoich etapach 



rozwoju – raz mniejszej, raz większej. Dziecko nie potrafi żyć bez 

wspólnoty, wzrasta i dojrzewa w rodzinie i w grupie rówieśników. 

Wspólnota zaspokaja różne jego potrzeby psychiczne, duchowe, 

rozwojowe. Człowiek dorosły potrzebuje wspólnoty, by mieć oparcie, 

kochać i świadomie przeżywać swoje życie. Parafrazując Antony’ego. 

de Saint-Exupery’ego można powiedzieć, że wspólnota to grupa ludzi, 

która „przestaje patrzeć na siebie, a zaczyna patrzeć w tę samą stronę”. 

My, Polacy, mamy wspólny etos – etos rycerski, walk „o wolność naszą 

i waszą”, szlachecki, tolerancji, kultury chrześcijańskiej, powstań 

narodowych i wolności. To wielkie bogactwo, to nasze narodowe 

spoiwo, które nas mobilizuje, czasem, może, zbyt romantycznie. 

Współcześnie daje się zaobserwować niezbyt zdrowe dążenie do 

niszczenia tego etosu i naszej autonomii, do rywalizacji, indywidualizmu 

i koncentracji na sobie. Pojawia się anonimowość, obcość, alienacja, 

ukrywanie się za parawanem sieci i portali internetowych. Dajemy się 

zastraszać, dlatego wymyślamy sposoby zabezpieczenia mieszkań. 

Gdy pojawi się nieznajomy, rozmawiamy z nim w bezpiecznej 

odległości lub przez drzwi. Między ludźmi brakuje bliskości, 

komunikacji, głębi. Więzi międzyludzkie zastępowane są przez 

stereotypy, slogany, lęki, awatary, nicki itp. Brak albo ułomność relacji 

jest prawdziwą chorobą współczesnych czasów. 

Mówimy o różnych wspólnotach: narodowych, religijnych, lokalnych, 

środowiskowych, o wspólnotach dziedzictwa, losów, historii, wartości, 

celów, interesów, wspólnotach sąsiedzkich, gminnych, wiejskich, 

osiedlowych, parafialnych, miejskich, wspólnotach małżeńskich, 

rodzinnych, majątkowych, duchowych, językowych, kulturowych, 

sportowych, politycznych. Ale czy nie nadużywamy słowa „wspólnota”? 

Czy często nie są to wcale wspólnoty, ale zbiorowiska ludzkie np. z 

danego terenu? Przykładem braku wspólnoty jest osiedle, którego 

mieszkańcy mają wszelkie dane ku temu, by być wspólnotą, ale nią nie 

są, bo tylko tu śpią, zamykają się w swoich domach przed światem, 

uprawiają ogródki za wysokimi płotami, wzywają ekipy serwisowe, gdy 

coś im się popsuje, ale całością osiedla w ogóle się nie interesują – 

chyba, że jakiś kataklizm dotknie ich razem z wieloma sąsiadami. 



Do wspólnoty trzeba dojrzeć, trzeba widzieć szerszy horyzont niż tylko 

swój interes, swój dom, swój samochód, swój czubek nosa. Trzeba być 

człowiekiem odpowiedzialnym i otwartym, respektować zasady i 

przyznawać innym te same prawa, co sobie. Trzeba widzieć korzyści ze 

wspólnoty i mieć odwagę, by przezwyciężyć lęki i obawy. Wspólnota 

łatwiej się obroni (p. serial „Ranczo”, w którym wspólnota wiejska 

obroniła się przed mafią), łatwiej coś zorganizuje i przezwycięży.  

Wspólnota żyje, rozwija się, wzrasta podobnie, jak rozwijają się osoby, 

które ją tworzą. Jest to wzrastanie w przyjaźni, życzliwości, zaufaniu. Z 

każdym dniem wspólnota przezwycięża indywidualizm, egoizm, 

zamknięcie się w sobie. Z każdym dniem wspólnota realizuje potrzebę 

bliskości i akceptacji oraz wzmacnia zdrowe więzi międzyludzkie. 

Wspólnota pozwala oczyszczać i uzdrawiać relacje ludzi oraz 

rozwiązywać pozytywnie konflikty, w oparciu o zasady, ideę dobra 

wspólnego i życzliwość, pomaga rozwiązywać wszelkie problemy 

WSPÓLNIE. 

Wspólnot zwykle nie wybieramy. W pewnym sensie wspólnota jest nam 

zadana. Nie można sprowadzać wszystkich członków wspólnoty do 

wspólnego mianownika, bo wspólnota jest także doświadczaniem 

różnorodności. Nie polega ona na zglajchszachtowaniu, ujednolicaniu 

wszystkiego i wszystkich, lecz na wspólnocie wartości, misji, celu, 

zadania. Ujednolicanie bywa bardzo smutne – wspólnota zamiast 

ubogacać się, ulega spłyceniu i osłabieniu. Stąd nasze przywiązanie do 

pluralizmu i wolności do różnorodności. 

Wspólnota stwarza okazje do dawania, ofiarowania siebie, swojego 

czasu, narzędzi itd. To wzmacnia ją, tworzy więzi i pogłębia znajomość 

innych. Dzieje się to jeszcze intensywniej, jeżeli wspólnota ma jakiś 

ważny, wielki cel, jak np. opieka nad chorymi, zbudowanie swojego 

„centrum”, klubu, siedziby, obrona lasu przed wycinką czy cokolwiek 

innego. Taki cel mocniej scala ludzi, uwalnia ich od egoizmu, uczy 

bezinteresownego dawania. 

Życie we wspólnocie wymaga czasu i bycia dla innych, by np. zebrać 

się wspólnie raz na jakiś czas, by podzielić się przeżyciami i 

problemami. Często jednak tak gonimy za swoimi własnymi sprawami, 

że dla wspólnoty nie mamy już czasu i siły, by poświęcić jej należną 



uwagę i zainteresowanie. Czas dla wspólnoty to minimum, fundament 

wszelkich więzi. Ale nie wystarczy zwykła obecność. Wspólnota 

potrzebuje uczestnictwa i zaangażowania, a także dzielenia się. 

Wskazuje na to już określenie: wspólnota – coś wspólnego. 

Nie jest możliwe życie we wspólnocie, gdy nie ma gotowości do 

poświęcenia, dawania, ponoszenia odpowiedzialności i zrozumienia 

innych, gdy wciąż są obecne zaborczość, postawa roszczeniowa, 

wygodnictwo. Nie jest możliwe życie we wspólnocie narodowej, jeżeli 

nie będziemy chodzić na wybory, kontrolować naszych reprezentantów, 

wnosić inicjatywę i pomysły. 

Ważne dla wspólnoty są przeżycia duchowe (razem), takie jak 

modlitwa, wysłuchanie koncertu, śpiewanie hymnu, celebrowanie 

obrzędów i rytuałów itd. To, my Polacy, lubimy – symbole, hymn, 

marsz, akademię, przemowy, pieśni. 

Istotą wspólnoty jest zastąpienie rywalizacji, anonimowości i 

obojętności – współpracą, przyjaźnią, partnerstwem, 

odpowiedzialnością. To może się dokonywać na wielu polach. 

W działalności gospodarczej oznacza to wprowadzenie partnerskich i 

wspólnotowych stosunków pracy, takich jak akcjonariat pracowniczy, 

spółdzielnia, kooperatywa, spółka właścicielsko-pracownicza, spółka 

pracownicza, samorząd gospodarczy; wzajemne umowy wspólnie 

kontrolowane, konglomeraty o integracji pionowej itd. Wewnątrz 

przedsiębiorstwa oznacza to podział owoców pracy na wszystkich, 

którzy brali udział w ich wytworzeniu i uwspólnienie własności, co 

spowoduje zanik podziału na „my” i „oni” oraz zbudowanie autentycznej 

wspólnoty interesów, jaką jest powodzenie przedsiębiorstwa. Takie 

podmioty byłyby prawdziwymi spółkami, czyli wspólnotą ludzi kapitału i 

ludzi pracy. 

W społeczności lokalnej oznacza to skupienie mieszkańców wokół 

wspólnych spraw, wprowadzenie przejrzystości działań i rozliczeń, 

zorganizowanie spotkań integrujących czy wspólnego tańszego 

zaopatrzenia w rozmaite media, stworzenia płaszczyzny dla aktywności 

mieszkańców i docenianie jej. 



W skali narodowej czy państwowej to umacnianie świadomości 

historycznej i poczucia tożsamości, poszerzanie wiedzy o bohaterach 

narodowych, to budowanie silnego, sprawiedliwego i uczciwego 

państwa, wspierającego swoich obywateli, wolnego od korupcji i zjawisk 

para-mafijnych, dobrze gospodarującego, finansującego najlepsze 

projekty, stypendia dla zdolnych itp. 

Przeżycie wspólnoty jest niezmiernie ważne dla młodego człowieka – 

wspólnotowe doświadczenie w drużynie sportowej, żeglarskiej, 

harcerskiej, kole turystycznym, kółku zainteresowań – gdziekolwiek – 

odciska wspaniałe, pozytywne piętno na całym życiu. Takiego 

człowieka można w dorosłym życiu odróżnić od kogoś, kto wspólnoty 

nie przeżył. 

Jakże silna i ważna jest wspólnota narodowo-kulturowo-językowo-

historyczna, doświadczali często emigranci, pozbawieni jej, cierpiący, 

tęskniący.  

Ktoś, kto rozbija wspólnoty – od małżeńskiej do państwowej – jest zły i 

cyniczny. Świat, bowiem, niezależnie od globalizacji, jak był, tak 

powinien pozostać różnorodną, wielką, bogatą kulturowo wspólnotą 

wspólnot, a każda, nawet najmniejsza wspólnota, powinna być 

traktowana podmiotowo. Niezależnie od tego, że znajdujemy się w sieci 

powiązań międzynarodowych, w układach i współzależnościach 

strategicznych i geopolitycznych. 

Bo chcemy być niepodległym i suwerennym oraz podmiotowym krajem i 

państwem, decydującym o swoich sprawach, sojuszach, życiu, 

relacjach geopolitycznych. 

Geopolityka 

Często słyszę, że Polska ma fatalne położenie geopolityczne i niewiele 

może z tym zrobić. Jest to złe podejście. Każde położenie geograficzne 

ma swoje plusy i minusy, każde można wykorzystać w jakiś sposób dla 

naszego państwa i społeczeństwa. 

W drugiej połowie XVI wieku, u szczytu potęgi Rzeczypospolitej, 

powstał „geopolityczny” pomysł stworzenia unii polsko-moskiewskiej. 

Stąd wyprawy Polaków do Moskwy. Ale ta koncepcja nie wypaliła i 

obróciła się przeciw Polsce. Moskwa i Turcja atakowały Rzeczpospolitą. 



Feliks Koneczny uważał, że cywilizacja łacińska jest przez całe dzieje 

podkopywana przez trzy cywilizacje jej obce i wrogie katolicyzmowi: 

żydowską, bizantyńską i turańską, które chcą zniszczyć Kościół 

Katolicki. I, że dziś niebezpieczeństwa te grożą jej jeszcze bardziej niż 

w innych okresach.  

Kiedy ks. Konarski rozpoczął swe dzieło odrodzenia, zaczął od 

społeczeństwa, nie od państwa. Wzorów szukał we Francji, a 

spopularyzowanie języka francuskiego stanowiło środek do wytkniętych 

przez niego celów. Ponad głowami niemieckich księstw sięgnęliśmy do 

„krynicy Zachodu” i to ocaliło przynajmniej narodowość polską, skoro za 

późno już było, by ocalić państwo. Tyle Koneczny. 

Po potędze wieku XVI, po okresie elekcyjnym, który wpuścił na tron 

polski obcych, po upadku i rozbiorach Polski, Europa przeszła przez 

trzy porządki: wiedeński (Trójprzymierze Rosji, Prus i Austrii), wersalski 

(po I wojnie światowej, oparty na założeniu słabych Niemiec i Rosji), 

jałtański (równowaga między USA i ZSRR, podział stref wpływów w 

Europie między te dwa mocarstwa) i weszła w nowy porządek 

postkomunistyczny, przez niektórych zwany lizbońskim (główni gracze 

to USA, Chiny, Unia Europejska, Rosja a także Turcja, Indie i Iran).  

Końca historii, jak chciał Fukuyama, nie widać. Zatem, jaki mamy 

geopolityczny stan Polski na dzisiaj? 

 Polska to państwo zwarte terytorialnie, między Bałtykiem a 

Karpatami i Sudetami, Odrą i Nysą a Bugiem,  

 Społeczeństwo polskie jest praktycznie jednonarodowe: ponad 99% 

obywateli deklaruje narodowość polską,  

 Mamy stabilne i spokojne granice, od północy i południa mamy 

przyjazne relacje,  

 Od zachodu – z Niemcami – relacje są poprawne w ramach UE, ale 

trzeba mieć świadomość, że Niemcy chciałyby podporządkować 

sobie Europę Środkowo-Wschodnią 

 Od wschodu sąsiedztwo jest niepewne (napięcia z Rosją, Ukrainą, 

chłód w relacjach z Białorusią), 

 Żadne państwo nie wysuwa dziś roszczeń terytorialnych wobec 

Polski,  



 Polska leży w centrum Europy, na skrzyżowaniu szlaków 

komunikacyjnych północ-południe i wschód-zachód, mamy też 

szeroki dostęp do morza i kilka dużych portów,  

 Gospodarczo jesteśmy mocno związani z Europą zachodnią i 

środkową,  

 Jesteśmy członkiem NATO i UE, mamy jednostki NATO w kraju,  

 Jesteśmy członkami Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, 

Węgry, Słowacja) i mamy silne wsparcie w Węgrzech,  

 Jesteśmy największym krajem z grupy kilkunastu środkowo-

europejskich z przeszłością i wspólnymi doświadczeniami 

komunizmu,  

 Jesteśmy współinicjatorami Trój-morza, grupy państw ze 

wsparciem ze strony USA (Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, 

Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Słowenia, Chorwacja, 

ewentualnie jeszcze inne),  

 Mamy potencjał dla samowystarczalności żywnościowej i duże 

zasoby bogactw naturalnych, 

 Mamy też wciąż do czynienia z zakusami podporządkowania sobie 

naszego kraju ze strony Niemiec i Rosji, 

 Mamy szanse znaleźć się na trasie nowego Jedwabnego Szlaku z 

Chin. 

Właściwie można od polskich polityków i najwyższych urzędników 

państwowych oczekiwać tego, że na bazie analizy geopolitycznej i 

strategicznej sformułują właściwą, wolną od błędów przeszłości politykę 

państwa i będą ją realizować. Mamy wiele atutów i szans, więc trzeba 

je wykorzystać. Przed zagrożeniami trzeba Polskę mądrze chronić. 

Wszystko po to, by zbudować wielkość Polski. 

Wielkość 

Tęsknimy do wielkości, tej pozytywnej, tej „za wolność naszą i waszą”, 

wielkości opartej na pracy, dobrym gospodarowaniu, tolerancji i 

poszanowaniu każdego człowieka. Chcemy żyć normalnie, godnie, z 

poczuciem wsparcia przez struktury silnego, uczciwego, nowoczesnego 

i sprawiedliwego państwa polskiego, państwa, które nie płaszczy się 

przed innymi, jest traktowane z szacunkiem przez państwa na całym 

świecie, zapraszane do współpracy, podróżowania bez wiz itd. 



Już dawno powinny zostać zrealizowane wielkie projekty rozwojowe - 

jakimi przed wojną były port w Gdyni i Centralny Okręg Przemysłowy. 

Projekty infrastrukturalne, muzealne, przemysłowe.  

Gdzie jest polska fabryka grafenu? Gdzie jest polska fabryka 

samochodów elektrycznych? Gdzie jest polski nowy samochód 

osobowy? Gdzie jest polski nowy samochód dostawczy – następca 

Nysy i Żuka? Gdzie jest polska sieć telefonii komórkowej i stacjonarnej? 

Gdzie polscy potentaci przetwórstwa owocowo-warzywnego, trzęsący 

rynkiem europejskim? 

Już dawno powinny istnieć autostrady promieniście rozchodzące się z 

Warszawy na Gdańsk-Puck, Olsztyn-Elbląg, Białystok-Suwałki, 

Terespol, Lublin-Hrubieszów, Rzeszów, Kraków, Katowice, Wrocław-

Kłodzko, Kalisz-Zieloną Górę, Poznań-Gorzów Wielkopolski, 

Bydgoszcz-Szczecin, Białystok-Toruń-Koszalin, a ponadto autostrady 

Wrocław-Lublin, Koszalin-Wrocław-Kudowa, Suwałki-Lublin-Rzeszów. 

Powinny istnieć autostrady Warszawa-Praga, Warszawa-Bratysława, 

Warszawa-Budapeszt, Warszawa-Bukareszt, Warszawa-Lwów, 

Warszawa-Mińsk, Warszawa-Wilno, Warszawa-Ryga oraz wzdłuż nich 

szybkie linie kolejowe. 

Powinny powstać kanały wodne np. Dniepr-Prypeć-Muchawiec-Bug, 

Wisła-Soła-Wag-Dunaj, Niemen-Rospuda-Netta-Narew. 

Jakie są nasze interesy na resztę lat pierwszego ćwierćwiecza XXI 

wieku. O co powinniśmy grać i starać się?  

Oto najważniejsze punkty: 

1. Nowy Jedwabny Szlak z ośrodkiem przeładunkowym w Polsce 

(propozycja: Centralny Port Komunikacyjny). Oczywiście, ta 

koncepcja wpisuje się w antagonizm chińsko-amerykański, ale daje 

szansę na dobrą współpracę z Niemcami - nasze ogłoszenie 

neutralności w potencjalnym konflikcie chińsko-amerykańskim 

razem z Niemcami i ewentualnie całą UE mogłoby być dobrym 

rozwiązaniem i podniosłoby naszą pozycję. 

2. Zacieśnienie współpracy (energetycznej, transportowej, 

przemysłowej, wojskowej, morskiej, turystycznej itd.) z krajami 

bałtyckimi. 



3. Budowanie grupy państw Trój-morza z połączeniami kolejowymi, 

drogowymi, energetycznymi, gazociągami, współpracą handlową, 

wojskową, turystyczną. 

4. Rozwijanie współpracy gospodarczej z Rosją jako dużym rynkiem 

zbytu 

5. Dywersyfikacja dostaw gazu i ropy (kierunek norweski, import 

morski do Gazoportu, eksploatacja własnych złóż) przy 

zablokowaniu NordStream 2 i zbudowaniu solidarności 

energetycznej w ramach UE. 

6. Sojusz wojskowy z USA i NATO oraz odsunięcie od granic Polski 

zagrożenia wojną.  

7. Roztoczenie mocnej opieki oraz integrowanie środowisk polonijnych 

w USA, Kanadzie, Australii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, na Litwie, 

Białorusi i Ukrainie) 

8. Stworzenie polskich (ewentualnie „wyszehradzkich”) mediów 

anglojęzycznych i niemieckojęzycznych – radia, telewizji i gazety i 

zbudowanie polityki wizerunkowej Polski. 

9. Reforma UE w kierunku konfederacji państw narodowych z 

integracją gospodarczą, turystyczną, ale z wyraźną suwerennością 

w dziedzinie oświaty i obronności, ustroju samorządowego, 

sądowniczego, podatkowego, emerytalnego. 

10. Odzyskanie od Niemiec i od Rosji (sukcesora ZSRR), reparacji 

wojennych, np. w postaci przekazania Polsce ziemi królewieckiej, 

czyli tzw. obwodu kaliningradzkiego. 

 

Akumulacja kapitału polskiego 

Kapitał ma narodowość, doświadczyliśmy tego wyraźnie. Wmawiano 

nam przez lata, że w Polsce nie ma kapitału. A to nieprawda, bo mamy 

mnóstwo kapitału ludzkiego, technologicznego, innowacyjnego, kapitału 

przedsiębiorczości i zasobów naturalnych.  

Te kapitały trzeba wyzwolić, uwolnić, pobudzić do działania, dać im pole 

do wykazania się – dla dobra Polski i pod zarządem Polaków. 



Mamy mnóstwo kapitału, lecz jest on rozproszony, pochowany, 

zepchnięty do defensywy, niezorganizowany. Polacy są pracowici, 

kreatywni, wytrwali, trzeba im tylko zachęty i poczucia, że nikt ich nie 

okradnie – ani państwo, ani zachodnie korporacje, ani mafie. 

Stać nas na wielkość, podmiotowość, niezależność i nowoczesność. 

Stać nas na suwerenne, silne i przyjazne państwo polskie. 

Nowy ustrój 

Mamy aspiracje, by wprowadzić nowy, wspólnotowy ustrój.  

Będzie to, jak ilustruje poniższa tabela, nowatorski, prawdziwie 

demokratyczny, ustrój, dający równe szanse i możliwości działania 

każdemu, nie pozbawiając nas możliwości wolnego działania na rynku, 

ale w ramach zasad etycznych naszej cywilizacji łacińskiej. 
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Rozdział XXV 

Start i proces dochodzenia  

 

Jak budować polski dom? To jest pytanie, które w różnych formach 

często słyszę: A jak to zrobić? Jak to osiągnąć?  

Oczywiście, nie ma złotych recept. Jest konieczna mozolna praca u 

podstaw, długi marsz ku realizacji celu. Jednak warto zarysować 

konkretne kroki, które nas do tego celu przybliżą. A przede wszystkim – 

jak mówi stara mądrość – trzeba zacząć ten marsz i zrobić pierwszy 

krok, potem następny, następny i następny… 

Pomocą są nam tutaj przykłady z historii i współczesności – działania 

Polaków ku wskrzeszeniu państwa polskiego wiek temu, działalność 

węgierskiego premiera Viktora Orbana i wiele innych, także tych, 

których dziś nie lubimy, ale są skuteczni. 

Co trzeba zrobić, w większości wiadomo, ale trzeba mieć moc 

decyzyjną, czyli odzyskać państwo, by potem uchwalić nową 

Konstytucję RP na miarę naszych ambicji, nowe ustawy i zaprowadzić 

nowy polski ład społeczno-polityczno-gospodarczy, wyzwalając moc 

drzemiącą w narodzie polskim. 

Podsumowując poprzednie rozdziały, trzeba m.in.: 

 Wyposażyć społeczeństwo i wspólnoty lokalne w skuteczne 

narzędzia stałej, a nie tylko raz na cztery lata, kontroli 

wybieranych funkcjonariuszy państwa i samorządu lokalnego 

oraz urzędników; 

 Tworzyć warunki służące rozwijaniu aktywności i 

samodzielności obywatelskiej oraz budowaniu odpowiedzialności 

za siebie i wspólnoty, do których się przynależy (rodzinną, 

sąsiedzką, osiedlową, parafialną, organizacji pozarządowej, 

gminną, regionalną i narodową), w tym stworzyć infrastrukturę 

wsparcia rozwoju organizacji pozarządowych; 

 Zracjonalizować wydatki socjalne w Polsce tak, aby nie opłacało 

się żyć na zasiłkach bez pracy, zlikwidować Urzędy Pracy i 

ZUS, a sprawy pomocy społecznej skomasować w urzędach gmin; 



 Wspierać przedsiębiorczość, zakładanie mikro-firm, firm 

rodzinnych, spółdzielni, kooperatyw; spółek pracowniczych itp. form 

prawnych wspólnotowej działalności gospodarczej, w tym 

uruchamianie finansowania przez banki komunalne i państwowe; 

 Wdrożyć do polityki zasadę pomocniczości; 

 Przemodelować państwo z państwa oligarchiczno-opiekuńczego w 

państwo działające na zasadzie dobra wspólnego oraz ochrony 

zasobów narodowych i obywateli; 

 Zahamować emigrację młodych ludzi; 

 Zbudować suwerenny, nie-lichwiarski system monetarno-

finansowy oparty o własność obywatelską, lokalną, w tym zmienić 

status banków na czysto usługowe, a emisję pieniądza 

przywrócić w gestię wyłącznie Narodowego Banku Polskiego, 

będącego własnością wyłącznie Polaków; 

 Wprowadzić odpowiedzialność karną i finansową urzędnika 

państwowego i samorządowego oraz sędziów za swoje decyzje 

i zaniechania, w tym kary za decyzje niezgodne z prawem; 

 Wprowadzić rachunkowość kasową (podatek po otrzymaniu 

zapłaty, a nie wystawieniu papierowego rachunku); 

 Wprowadzić pełną, konstytucyjnie zagwarantowaną jawność 

procesu legislacyjnego, decyzji urzędniczych i obsadzania 

stanowisk urzędniczych, a także kary dla osób łamiących te 

jawność; 

 Wprowadzić nowe prawo, począwszy od nowej Konstytucji RP, 

kasując całe prawodawstwo PRL-owskie i post-PRL-owskie, w 

tym zlikwidować Kodeks Pracy, wprowadzając nowy, nowoczesny 

kodeks cywilny; 

 Unarodowić majątek Polski, jego zasoby naturalne, sieci i 

infrastrukturę strategiczną, banki itd.; 

 Ograniczyć prawa do własności intelektualnej, która zawsze 

tylko w części jest dorobkiem jednego (końcowego) twórcy; 

 Spluralizować i uwolnić system edukacji; 

 Zrepolonizować media masowe; 

 Od nowa zbudować system wymiaru sprawiedliwości, w tym 

sądownictwo i prokuraturę; 



 Wprowadzić dywidendę narodową, jako metodę rozproszenia 

emisji nowego pieniądza nadążająca za wzrostem gospodarczym; 

 Zrównać prawa wnoszących pracę z prawami wnoszących 

pieniądze do procesu wytwarzania dóbr; 

 Zlikwidować opodatkowanie pracy, a opodatkować obrót i 

konsumpcję oraz zużycie dóbr narodowych; 

 Zlikwidować spekulację i jej narzędzia, w tym kasyno zwane 

giełdą; 

 Uporządkować sprawy własności, w tym zakończyć kwestię 

reprywatyzacji, uwłaszczyć wszystkich mających dzierżawę 

wieczystą, zamknąć furtki dla obcych, nieuzasadnionych roszczeń 

własnościowych, ochronić ziemię przed wykupem przez obcych 

 Upodmiotowić ludzi pracujących, znosząc instytucję prawną 

etatu, dając każdemu obywatelowi prawo do prowadzenia 

działalności gospodarczej bez dodatkowych rejestracji, z mocy 

bycia obywatelem-podmiotem prawa, a osoby zatrudnione na mocy 

kodeksu cywilnego uprawnić do partycypowania w owocach 

pracy i własności, krzewiąc kulturę właścicielską; 

 Uruchomić ratunkowy program demograficzny, który 

przeciwdziała wyludnieniu Polski i radykalnemu postarzeniu się 

społeczeństwa polskiego; 

 Wprowadzić konstytucyjny zakaz zadłużania państwa i gmin 

oraz dotkliwe kary dla osób ten zakaz łamiących;  

 Zmienić filozofię systemu ochrony zdrowia na priorytety takie 

jak profilaktyka, nauczanie zdrowego trybu życia od przedszkola, 

holistyczne spojrzenie na zdrowie człowieka oraz promocja 

naturalnych metod leczenia; 

 Zlikwidować przywileje pewnych grup społecznych lub 

zawodowych; 

 Wprowadzić narzędzia tzw. demokracji bezpośredniej, jak np. e-

voting, referenda, wiece i sejmiki gminne, osiedlowe, miejskie itp.; 

 Zbudować system wsparcia i ochrony polskich sadowników, 

rolników, sklepikarzy, lokalnych przedsiębiorców i 

rzemieślników, wprowadzając m.in. preferencje oraz wielostronne 

umowy wspólnie kontrolowane (p. rozdział XV); 



 Odbudować Wojsko Polskie, unowocześniając je i podwajając 

jego liczbę żołnierzy liniowych 

 Itd. itp. 

Do zrobienia jest dużo. Trzeba stworzyć praktycznie całkowicie nowy 

system, nowe, realne państwo – zamiast tego „teoretycznego na 

papierze”. Trzeba uzdrowić ekonomię, edukację i media. To wszystko 

zadania – wydawałoby się – na lata, na całe pokolenie. Jednak, gdy 

nastąpi przełom (p. rozdział „Przyszłe okno historii”), pójdzie to bardzo 

szybko. Bo my, Polacy, potrafimy bardzo dużo. Wierzę, że tego 

dokonamy. Dlatego proponuję nowy ustrój, dlatego piszę tę książkę…  

Jedna uwaga: musi to być reforma kompleksowa, ponieważ zmiana 

jednego podsystemu bez dostosowania innych niewiele da – jest to 

system naczyń połączonych i trzeba uzdrowić całość.  

Ale jak do tego doprowadzić? Jak dojść do celu? Moja propozycja 

dochodzenia do niego to konsekwentny, bardzo zdyscyplinowany 

marsz, wytyczony przez dziesięć punktów, które poniżej uzasadniam. 

 

Proponuję, zatem, następujący, 10-punktowy plan działania: 

1. Stworzenie docelowej wizji suwerennego państwa.  

Dlaczego wizja na pierwszym miejscu? Otóż wielu tzw. anty-

systemowców i krytyków obecnego nie-ładu mówi, że są przeciwni 

partyjniactwu i partiom wodzowskim, bo to owi wodzowie partyjni 

wybierają ludzi na listy wyborcze, a nie my, wyborcy. I ja się całkowicie 

z tym zgadzam. Ale jeżeli nie wokół wodzów, to wokół czego mają się 

skupiać wszyscy ci, którzy z troską patrzą na nasze państwo i chcą je 

naprawić? Otóż tym czymś musi być wizja państwa i program jej 

urzeczywistnienia. Przyroda nie zna próżni, więc jak tej wizji i programu 

zabraknie, znowu pojawią się wodzowie. I dalej będzie trwał chocholi 

taniec Polaków. Zatem, wizja, jako ta latarnia morska, przyciągająca 

obywateli, jako fundament i zaczyn. 

To jest ten punkt, w którym można dość szybko zweryfikować postawy 

ludzkie. Ci, którzy ten punkt, czyli wizję suwerennego państwa 

polskiego lekceważą i ignorują, często okazują się bardzo chętni na 

szybkie wejście „do systemu”, a mocniej – „do koryta”. Wobec takich 



osób jestem bardzo ostrożny. Natomiast szczerze zatroskani o państwo 

patrioci chętnie się w budowanie takiej wizji włączają. 

Oczywiście, wizja musi być dość konkretna, rozpisana na poszczególne 

obszary życia społecznego, gospodarczego i politycznego. To nie może 

być ogólnikowe lanie wody. Najlepiej, gdyby to był pakiet projektów 

ustaw – Konstytucji i ustaw kardynalnych (głównych).  

Nie widzę problemu, aby tę wizję zaczęła formułować, krystalizować i 

propagować jakaś już istniejąca grupa polityczna, budując szeroki 

sojusz propaństwowych polskich sił patriotycznych. Pod jednym 

warunkiem: to ta wizja będzie osią, celem, zwornikiem, a nie żaden 

wódz, a zapoczątkowany przez grupę ruch będzie wewnętrznie 

demokratyczny, a nie wodzowski. 

 

2. Zbudowanie sieci polskich organizacji patriotycznych.  

Grup nieformalnych, stowarzyszeń, klubów, organizacji, partii, federacji 

itd. – jest w Polsce wiele. Wiele z nich reprezentuje ciekawe treści i 

grupuje ciekawych ludzi. Lecz często o sobie nie wiedzą, nie znają się, 

nie wymieniają myśli, zasklepiają się w swoich wąskich środowiskach. 

Jest to trochę powodowane naszą polską nieufnością, poniekąd 

uzasadnioną historycznie, poniekąd naszym indywidualizmem – każdy 

chciałby być szefem swojej „kanapy”. Jeśli, jednak, tego nie 

przezwyciężymy, to nie powstanie nowa, ważna jakość. Nie chodzi tu 

przy tym wcale o to, aby na siłę się jednoczyć. Wystarczy włączyć się 

do nurtu przeciw obecnemu mainstream-owi, zgodzić się na kilka 

fundamentalnych zasad i wartości, takich jak niepodległość polityczna i 

finansowa, kontrola obywatelska organów państwa (np. poprzez 

kontrakt wyborczy), obrona rodziny, wspólnot lokalnych, naszej kultury, 

zasobów naturalnych i dobrego imienia Polski oraz patriotyzm 

gospodarczy. Na takim fundamencie każda grupa może być 

autonomiczna i robić swoje. Jednak powinna partycypować w szerokim 

ruchu, a przede wszystkim wymieniać informacje, czyli być częścią 

systemu komunikacji.  

Często słyszę narzekania osób z opcji patriotycznej, że ktoś został 

zbanowany na jakimś portalu. Wtedy odpowiadam: trzeba zbudować 

nasz własny portal społecznościowy, polski, niezależny, społeczny, na 

którym, po pierwsze, nikt nas nie będzie blokował ani usuwał, a po 

drugie – będziemy mieli kanał informacyjny, komunikacji wspólnej dla 



wszystkich tych naszych grupek.  

Trzeba się skrzyknąć, zebrać fundusze, powołać podmiot dedykowany 

do tych celów, ustawić własną serwerownię i zatrudnić informatyków, by 

taki system stworzyli. 

 

3. Przygotowanie projektów konstytucji i ustaw kardynalnych.  

To z jednej strony dość prosta sprawa – trzeba usiąść i to napisać, tym 

bardziej, że jest dużo pomysłów i materiałów, w tym także rozdziały 

niniejszej książki.  

Jest jednak pewna trudność: trzeba się – to znaczy owe setki grup 

politycznych po patriotycznej, anty-systemowej stronie będą musiały się 

– porozumieć, zgodzić co do określonego kanonu ustrojowego i wizji 

państwa, która zostanie „rozpisana” – w spójny sposób! – na 

Konstytucję i poszczególne ustawy kardynalne.  

Jest jeszcze jedna sprawa, którą – niestety – obserwuję, czyli brak 

precyzji, ogólnikowość wielu zapisów, abstrahując od zdarzających się 

nielogiczności, „mowy-trawy” i patetycznego stylu zapisów, które nie 

wiadomo, co konkretnie mają znaczyć. Tymczasem chodzi o takie 

„inżynierskie”, konkretne podejście, o zaprojektowanie jak ma działać 

państwo w swoich najważniejszych sferach i procesach.  

Dlatego potrzebne są tu interdyscyplinarne zespoły ludzi z 

wykształceniem ścisłym, technicznym, humanistycznym, społecznym 

itd., najmniej prawnicy, którzy powinni to konsultować w końcowej fazie 

prac. Prac, których efektem będzie projekt Konstytucji Rzeczypospolitej 

oraz kilkanaście projektów ustaw kardynalnych. 

 

4. Stworzenie zaplecza finansowego i medialnego.  

Każda praca społeczno-polityczna wymaga finansowania oraz dotarcia 

informacyjnego do społeczeństwa. Bez tego nie da rady. Dlatego, aby 

móc skutecznie działać, trzeba zbudować zaplecze finansowe i 

medialne.  

Jak to jest ważne, pokazał przykład partii Viktora Orbana na Węgrzech, 

partii, która nie mając tego zaplecza, nieoczekiwanie przegrała wybory 

w 2002 roku i przez osiem lat była w opozycji. Jednak te osiem lat 

doskonale wykorzystała, budując zaplecze i zdobywając przyczółki 

swoją społeczno-polityczną pracą w terenie, organizując społeczne 

komitety, doradzając wspólnotom lokalnym jak rozwiązać konkretne 



problemy itd. Gdy nadeszły wybory w roku 2010, byli przygotowani i 

wygrali.  

Owo zaplecze to zarówno przedsiębiorstwa prywatne, które wspierać 

będą nasz ruch polityczny, jak również własne podmioty gospodarcze 

(własne w sensie unii personalnych), fundacje i stowarzyszenia 

prowadzące działalność gospodarczą. W sferze medialnej chodzi zaś o 

własne serwisy informacyjne, własne portale społecznościowe, forum 

dyskusyjne, telewizje i rozgłośnie radiowe, własne gazety i czasopisma, 

a nawet sieci powierzchni reklamowych (billboardów lub reklam 

świetlnych).  

W tym kontekście widać, jak ważne jest uchwalenie ustawy 

repolonizującej media masowe w Polsce.  

 

5. Powołanie wspólnego komitetu wyborczego sił patriotycznych.  

To jest niby tylko formalność, ale, jak to często bywa, diabeł tkwi w 

szczegółach. Jak powołać wspólny komitet wyborczy setek małych 

ugrupowań tak, aby żadna grupa nie czuła się „ugotowaną i zjedzoną 

żabą”? To jest duża sztuka, by utrzymać spójność i podmiotowość wielu 

grup z całej Polski.  

Po pierwsze, grupujemy się wokół polskich tradycyjnych wartości oraz 

wizji suwerennego, silnego, szanującego obywateli państwa polskiego.  

Po drugie, wszyscy sygnatariusze wspólnego komitetu wyborczego są 

na równych prawach. Nie ma wodzów, nie ma równych i równiejszych.  

Po trzecie, działamy na zasadzie konsensusu, czyli zgody 

kwalifikowanej wymagającej ponad 85% głosów poparcia. Rozmawiamy 

i doprecyzowujemy sprawy tak długo, aż będzie takie poparcie. Ktoś 

może, oczywiście zapytać, dlaczego akurat „ponad 85%”. Otóż chodzi o 

to, by zachować dużą spójność i zgodność, ale mieć pewien „wentyl 

bezpieczeństwa”, by jedna osoba nie rozsadziła całości. Ta granica – 

85% - oznacza, że mniej więcej 6 na 7 osób musi się zgodzić. Właśnie 

to oznacza dla mnie „zasada konsensusu”.  

Po czwarte, nazwa i symbolika tego komitetu wyborczego są ustalane 

przez wszystkich jako wspólne, neutralne w stosunku do każdej z grup, 

ale jednoczące i symbolizujące przyjęte wartości.  

Po piąte, proponuję rotacyjny komitet koordynacyjny tego komitetu – 

trochę na wzór szwajcarski. Chodzi o to, by nie dochodziło do sytuacji, 



w której pewna grupa ludzi okopuje się na pozycjach „władzy” w tym 

wspólnym ruchu.  

Podsumowując, trzeba stworzyć mechanizmy skutecznego zarządzania 

przy maksymalnej demokratyzacji całego ruchu i komitetu. 

 

6. Przeprowadzenie prawyborów opartych o system punktowy.  

Prawybory są doskonałym sprawdzianem demokratycznym.  

Dziś jest dużo łatwiej zorganizować takie prawybory niż jeszcze ćwierć 

wieku temu, ponieważ mamy świetne narzędzia elektroniczne, telefony 

komórkowe, Internet, komputery.  

Tu znów kłania się sprawa własnej serwerowni oraz własnego 

oprogramowania, będącego forum dyskusyjno-wyborczym, poprzez 

które można by oddawać głosy oraz je zliczać i kontrolować to liczenie.  

Ponadto, dysponując takim oprzyrządowaniem (oprogramowaniem), 

można świetnie i sprawiedliwie zorganizować kampanię przedstawiania 

i prezentowania się kandydatów, dając im takie same możliwości 

zagospodarowania „przestrzeni” i czasu.  

Samo głosowanie musiałoby, oczywiście, być stosownie zabezpieczone 

przed fałszerstwami, ale to dotyczy wszelkich e-głosowań.  

Na koniec sprawa najważniejsza, czyli co mamy, jako pra-wyborcy, 

oceniać, inaczej – w oparciu o jakie kryteria mamy głosować? To 

pytanie wydaje mi się o tyle zasadne, że doświadczenia ostatnich 

dziesięcioleci pokazują, że wybierani zostają ludzie bardziej wygadani, 

lepiej się optycznie-medialnie prezentujący, ładniej obiecujący rozmaite 

„gruszki na wierzbie”, a nie ci, którzy rzeczywiście czują się 

odpowiedzialni, mają kręgosłup moralny i odpowiednie umiejętności. 

Stąd propozycja zbudowania systemu punktowego, tj. sformułowania 

określonych kryteriów, które byłyby oceniane u kandydata, a otrzymane 

punkty potem sumowane. Jako kryteria proponuję następujące aspekty:  

 Dorobek życiowy, dokonania 

 Wiarygodność i postawa moralna 

 Umiejętność przemawiania i argumentowania 

 Prezencja i kultura osobista 

 Propozycje programowe 

 Wiedza i doświadczenie 

 Zaangażowanie w pracę ruchu i komitetu 



 

7. Wygranie wyborów. 

To jest bardziej wynik niż działanie, ale to wynik naszych działań. 

Zatem, trzeba się do wyborów dobrze przygotować. Wizję, program, 

projekty ustaw zasadniczej i kardynalnych oraz kandydatów (wybranych 

w pra-wyborach) już mamy, własne media i zaplecze – zakładam – w 

tym momencie już też. Teraz potrzebne będzie bezpośrednie 

przygotowanie się do wyborów ogólnopolskich. Czyli… 

Po pierwsze, struktury terenowe, czyli kilkunasto-osobowe sztaby 

wyborcze, a także ekipy stu-dwustu-trzystu osób do zbierania podpisów 

w każdym okręgu wyborczym.  

Po drugie, zaprojektowanie i wyprodukowanie ujednoliconej i 

chwytającej oko wyborcy „oprawy wizualnej”, czyli plakatów, banerów, 

roll-up’ów, koszulek, kubków, krawatów, plakietek, nalepek itp. 

Po trzecie, zorganizowanie cyklu spotkań z wyborcami w każdej gminie 

i każdej dzielnicy dużych miast, ponadto przeprowadzenie 

wojewódzkich konwencji przedwyborczych i kilku konferencji 

ogólnopolskich, z nagrywaniem wszystkiego, transmisją live i 

umieszczeniem nagrań w Internecie.  

Po czwarte, przeprowadzenie serii debat programowych, także z kontr-

ugrupowaniami, transmitowanych w mediach.  

Po piąte, pochylenie się nad problemami ludzi, podobnie jak zrobiło to 

ugrupowanie Viktora Orbana na Węgrzech w latach 2002-2010: 

spotykanie się z mieszkańcami wsi i miast, pytanie ich o ich problemy i 

palące potrzeby a następnie animowanie i wspieranie powstawania 

społecznych komitetów, które te problemy – z naszą merytoryczną i 

organizacyjną pomocą – będą rozwiązywać. 

 

8. Wprowadzenie nowego ustroju.  

Jeżeli pierwszych siedem kroków wykonamy dobrze, to mamy dużą 

szansę na wygraną i uzyskanie większości w parlamencie. Oczywiście, 

idealna byłaby większość konstytucyjna, ale nawet zwykła da nam 

możliwość dalszego działania i wypracowania większości konstytucyjnej 

w kolejnych wyborach. To jest warunek, bowiem musimy wprowadzić 

nową Konstytucję i stworzyć zupełnie nowy ład prawny, nowy ustrój.  

Trzeba mieć świadomość, że opory różnych środowisk, które żerowały 



na Polsce i Polakach, będą duże, że będziemy mieli do czynienia z 

wściekłymi atakami, chwytami poniżej pasa, destrukcją, oskarżeniami o 

najgorsze rzeczy. Dlatego potrzebne będą silne zwarcie szeregów i 

ogromna dyscyplina wszystkich po naszej stronie.  

Stąd, uważam, trzeba tę akcję wprowadzania nowego ustroju zgrać w 

czasie z dobrą koniunkturą międzynarodową, z owym „otwarciem okna 

historii”, które należy wykorzystać błyskawicznie i na maksimum.  

Taki proces musi zostać przeprowadzony szybko, wciągu dwóch-trzech 

lat, inaczej się „rozjedzie” lub zostaniemy zgnieceni.  

 

9. Zadbanie o dopracowanie systemu i jego korekty.  

Życie zawsze nas zaskakuje, nie przewidzimy wszystkiego, więc 

korekty i uzupełnienia będą potrzebne.  

Euforia po zrealizowaniu poprzedniego punktu nie może przyćmić 

naszej czujności, uwagi i koncentracji na celu. A to właśnie najgorsza 

faza – faza upojenia i demobilizacji sił, bo „przecież wygraliśmy”. Jak 

łatwo jest wtedy wpaść w pułapki przeszłości, wejść „w stare buty”, 

które przecież chcieliśmy wyrzucić! Jak łatwo okopać się na wygodnych 

stołkach! Trzeba ogromnej siły, by temu przeciwdziałać.  

Wciąż trzeba mieć przed oczami wizję suwerennego, silnego i 

przyjaznego obywatelom państwa, wciąż dopracowywać mechanizmy 

demokratyczne, rugując z życia politycznego nieprawidłowości.  

Trzeba nam się wtedy uważnie wsłuchiwać w głos społeczeństwa, 

organizować dyskusje programowe – wewnętrzne i zewnętrzne –, 

otwierać się na rozmaite środowiska, iść dalej do przodu, a nie cofać 

się! 

 

10. Zbudowanie silnej gospodarki.  

To jest jakby część punktu dziewiątego, ale szczególna, bowiem można 

„dopieszczać procedury demokratyczne”, ale zaniedbać rozwój 

gospodarczy i technologiczny kraju.  

Zatem to musi być świadomy i jawny priorytet: inwestycje rozwojowe, w 

infrastrukturę, rozwój nowoczesnych technologii, budowanie lokalnej 

samowystarczalności, energetyki rozproszonej, silnego przemysłu, 

zadbanie o silne rolnictwo!  



Temu mają służyć niskie podatki, zachęty do pracy i zakładania własnej 

działalności gospodarczej, wspieranie przedsiębiorczości i wspólnot 

lokalnych, skromne państwo, zasada pomocniczości rozpisana na 

rozmaite akty prawne, szybki i uczciwy wymiar sprawiedliwości, 

zablokowanie wycieku strumieni pieniędzy za granicę itd. 

 

To wszystko, co opisałem w niniejszej książce, ma jeden wspólny 

mianownik: normalność i poczucie, że jesteśmy gospodarzami we 

własnym domu, we własny kraju. 

To wszystko jest, według mnie, poważny i uporządkowany rozkład 

jazdy w kierunku przyszłej, suwerennej Polski. Marzę, by powstało 

środowisko, które zacznie ten plan realizować.  

Uważam, że ten plan jest realny, choć potrzeba czasu, cierpliwości i 

wytrwałości. Uważam, że potrafimy zbudować silną suwerenną Polskę, 

taką, o jakiej marzyli nasi pradziadkowie podczas rozbiorowej nocy i o 

którą walczyli powstańcy oraz realizatorzy odrodzeniowej jutrzenki lat 

1916-1923. Polskę dla naszych dzieci i wnuków. 
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Jest to projekt całkowicie nowy, stworzony bez oglądania się na 

wszelkie dawne konstytucje, a tym bardziej na te PRL-owskie i post-

PRL-owskie. Wynika on, bowiem, z analizy państwa jako organizmu 

służebnego wobec Suwerena – narodu i społeczeństwa polskiego. 

Jest to projekt otwarty na dalsze dyskusje i prace, opisujący strukturę i 

system działania państwa, w kilku miejscach niedokończony. 

Jego zaletami są bardzo przejrzysty układ rozdziałów i nowoczesne 

podejście do 10-podziału uprawnień organów wybieralnych państwa. 

Będę wdzięczny za wszelkie konstruktywne uwagi, propozycje i 

uzupełnienia do tego projektu – proszę je przesyłać na adres mailowy 

zamieszczony na końcu książki. 
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Preambuła 

 

My, Naród Polski, wszyscy obywatele Najjaśniejszej Rzeczypospolitej,  

niezależnie od światopoglądu, wyznania i pochodzenia,  

w nawiązaniu do polskiej historii, dorobku pokoleń,  

ich męstwa i ofiar oraz polskiego dziedzictwa kulturowego,  

w trosce o byt i pomyślność, niepodległość i bezpieczeństwo Polski,  

o ład społeczny, dobro wspólne, język i kulturę,  

uznając, że podstawą bytu ludzkiego jest ludzka godność,  

opoką naszej cywilizacji są wartości chrześcijańskie,  

a wolność jednostki może się realizować tylko we współdziałaniu z innymi,  

uznając państwo za organizm służebny 

wobec Narodu Polskiego na zasadzie pomocniczości,  

w celu zapewnienia rozwoju wszystkich Jego sił duchowych i materialnych,  

a wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej 

poszanowania ich pracy, należnych im praw i opieki państwa,  

aby chronić warunki życia pokoleń, które przyjdą po nas,  

w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub własnym sumieniem,  

złączeni więzami wspólnoty z Rodakami rozsianymi po świecie  

i wierni polskiemu hasłu „Bóg, Honor, Ojczyzna” -  

Konstytucję tę, jako fundament naszego porządku prawnego, 

ustanawiamy. 

 

  



Rozdział 1 

Definicje pojęć w Konstytucji i aktach podległych 

 

Art. 101   

Pojęcia zdefiniowane w niniejszym rozdziale mają zastosowanie do 

zapisów Konstytucji, a także do wszystkich wewnętrznych i 

zewnętrznych aktów prawnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 102 

Dobro Wspólne – wspólne zasoby duchowe, materialne i kulturalne 

Polaków, zarządzane przez powołane w tym celu Państwo Polskie i 

jego organy, zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszej Konstytucji. 

Art. 103 

Rzeczpospolita Polska (RP) – dobro wspólne Polaków, obejmujące kraj 

z jego bogactwami naturalnymi, historię, kulturę, dziedzictwo narodowe, 

państwo z jego infrastrukturą i wyposażeniem. 

Art. 104 

Naród - trwała wspólnota ludzka wytworzona na podstawie wspólnych 

losów historycznych, kultury, języka, terytorium i życia ekonomicznego, 

świadoma własnej odrębności spośród innych narodów. 

Art. 105 

Suweren – społeczność polskich obywateli mieszkających na terenie 

Rzeczypospolitej, sprawująca niezależną władzę najwyższą w Państwie 

Polskim i niepodlegająca niczyjej zwierzchności; Suweren nadzoruje 

bezpośrednio wszystkie wybieralne organy państwowe. 

Art. 106 

Państwo Polskie – byt prawny i organizm formalny powołany przez 

Suwerena w drodze referendum przez przyjęcie Konstytucji, służący 

ochronie i rozwijaniu Dobra Wspólnego, Narodu i Suwerena.  

Art. 107 

Obywatel RP – osoba fizyczna, która nabyła obywatelstwo polskie, czyli 

przynależność do Suwerena (poprzez urodzenie w rodzinie polskiej i 



zgłoszenie tego faktu uprawnionym organom Państwa Polskiego lub 

poprzez nadanie przez uprawnione organy Państwa Polskiego), 

związana z nim trwałym węzłem prawnym równoznacznym z 

przyjęciem praw i obowiązków wynikających z niniejszej Konstytucji. 

Obywatel płacąc datki na utrzymanie Państwa ma prawo egzekwować 

ochronę swoich praw od struktur Państwa! 

Art. 108 

Rezydent RP – osoba fizyczna, posiadająca główne miejsce 

zamieszkania na terytorium Państwa Polskiego.  

Art. 109 

Konstytucja - najważniejszy i bezwzględnie nadrzędny Akt Prawny 

naszego Narodu, jako Suwerena Rzeczypospolitej Polskiej, mający 

pierwszeństwo przed wszystkimi innymi Aktami Prawnymi i definiujący 

zasady funkcjonowania Państwa Polskiego i jego Porządek Prawny. 

Art. 110 

Akt Prawny – dowolny formalny dokument stanowiący, regulujący lub 

rozstrzygający, zgodny z Konstytucją, który jest oświadczeniem woli 

Suwerena, jego terytorialnej części lub organów państwa, np.: Ustawa, 

Dekret, uchwała, umowa, Zarządzenie, umowa międzynarodowa, 

wyrok, Protokół Wyników referendum i Protokół Wyników wyborów. 

Art. 111 

Porządek Prawny – system prawa wynikający z Konstytucji i Ustaw; 

zbiór Aktów Prawnych, czyli logicznych definicji i uregulowań, służących 

społeczeństwu do ochrony zdrowia, życia, egzystencji, w tym do 

ochrony wartości moralnych, materialnych i intelektualnych, służących 

egzystencji, a także służących do zdefiniowania, uregulowania i 

egzekwowania w społeczeństwie wzajemnych obowiązków, 

odpowiedzialności i praw; przy czym prawa osób łożących na 

utrzymanie Państwa są prawami pierwszymi przed prawami podmiotów 

trzecich, pobierających wyłożone środki bez rozliczenia obowiązków i 

odpowiedzialności, bądź niewnoszących niczego.  

Art. 112 

Symbole Rzeczypospolitej – to godło, barwy i hymn. Godłem jest orzeł 

biały w czerwonym (karmazynowym) polu, ze złota koroną, złotym 



dziobem i złotymi szponami. Barwy są biało-czerwone (karmazynowe). 

Hymnem jest Mazurek Dąbrowskiego. 

Art. 113 

Protokół Wyników – akt prawny przedstawiający wyniki referendum, 

wyborów lub innych głosowań Suwerena bądź członków organów 

wybieralnych, pokazujący bez wątpliwości sposób i legalność obliczenia 

tych wyników. 

Art. 114 

Ustawa – akt prawny regulujący określony obszar funkcjonowania 

obywateli i/lub Państwa, przyjęty przez Parlament i udokumentowany 

Protokołem Wyników, zgodny z Konstytucją. 

Art. 115 

Uchwała – wyrażenie woli lub podjęcie decyzji przez kolegialny organ 

wybieralny, w drodze głosowania, udokumentowane Protokołem 

Wyników. Uchwały mogą być rangi państwowej, wojewódzkiej, miejskiej 

lub gminnej. 

Art. 116 

Dekret - akt prawny regulujący określony obszar funkcjonowania 

obywateli i/lub Państwa, wydany w ramach uprawnień i podpisany 

przez Prezydenta, podpisany na zasadzie kontrasygnaty przez 

właściwego ministra oraz właściwego Rzecznika (o ile taki został 

wybrany), zgodny z Konstytucją i ustawami. 

Art. 117  

Umowa międzynarodowa – akt prawny regulujący określony obszar lub 

dziedzinę porozumienia pomiędzy państwami i narodami o żywotnym 

znaczeniu dla Państwa i/lub obywateli Rzeczypospolitej, wymagający 

zatwierdzenia w ogólnonarodowym referendum. W razie nie uzyskania 

pozytywnego wyniku w referendum umowa traci ważność.  

Art. 118 

Zarządzenie - akt prawny regulujący określony obszar funkcjonowania 

obywateli i/lub Państwa, wydany w ramach uprawnień i podpisany 

przez Ministra, podpisany na zasadzie kontrasygnaty przez właściwego 



wiceministra oraz właściwego Rzecznika (o ile taki został wybrany), 

zgodny z Konstytucją, ustawami i dekretami. 

Art. 119 

Prezydent – w pełni: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, osoba 

wybierana przez Suwerena w wyborach powszechnych, stojąca na 

czele Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 120 

Parlament – organ legislacyjny, ciało wybierane przez Suwerena, 

ustanawiające akty prawne rangi ustawy, złożony z Sejmu i Senatu, 

pracujący według zasad opisanych w Konstytucji. 

Art. 121 

Sejm RP – organ ustawodawczy Państwa polskiego, składający się z 

300 posłów wybieralnych według podziału terytorialnego w okręgach 

trój-mandatowych, izba poselska Parlamentu RP uchwalająca 

wszystkie ustawy, z zastrzeżeniem praw do poprawek Senatu i 

Prezydenta, opisanych dalej w niniejszej Konstytucji.. 

Art. 122 

Senat RP - organ ustawodawczy i opiniodawczy Państwa polskiego, 

składający się ze 100 senatorów wybieranych w okręgach dwu-

mandatowych spośród kandydatów zrzeszeń, izb oraz innych 

organizacji gospodarczych, izba gospodarcza Parlamentu RP, 

opiniująca wszystkie ustawy oraz uchwalająca ustawy z obszaru 

gospodarki, finansów i przedsiębiorczości. 

Art. 123 

Rzecznik – Wybieralny jednoosobowy Organ Państwa, reprezentujący 

interesy określonej grupy społecznej (nie dotyczy to grupy terytorialnej, 

etnicznej, wyznaniowej), opisany w Rozdziale 6 Konstytucji. 

Art. 124 

Województwo – najwyższa rangą terytorialna jednostka administracyjna 

Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzana przez Wojewodę i Sejmik 

Wojewódzki. 

Art. 125 



Sejmik Wojewódzki – ciało wybierane przez społeczność Województwa, 

ustanawiające – w ramach uprawnień wynikających z Konstytucji – 

regulacje dla Województwa w randze uchwał wojewódzkich. 

Art. 126 

Wojewoda – osoba wybierana przez społeczność Województwa, która 

jako organ wykonawczy stoi na czele zarządu województwa 

Art. 127 

Gmina – niższa rangą terytorialna jednostka administracyjna 

Rzeczypospolitej Polskiej, będąca częścią województwa, zarządzana 

przez Wójta i Radę Gminy. 

Art. 128 

Miasto – jednostka terytorialna Rzeczypospolitej Polskiej wchodząca w 

skład województwa, oparta o prawa miejskie nadane Dekretem 

Prezydenta RP, zarządzana przez Burmistrza i Radę Miasta. Jest rangą 

równorzędne Gminie, a w przypadku miast większych, podzielonych na 

dzielnice, równorzędne wielu Gminom (w ostatnim przypadku dzielnica 

Miasta jest odpowiednikiem Gminy, ale nie jest Gminą ze względu na 

oddelegowanie części uprawnień Gminy na szczebel Miasta). 

Art. 129 

Rada Miasta/Gminy – ciało wybierane przez społeczność 

Miasta/Gminy, ustanawiające – w ramach uprawnień wynikających z 

Konstytucji – regulacje dla Miasta/Gminy w randze uchwał 

miejskich/gminnych. 

Art. 130 

Burmistrz – osoba wybierana przez społeczność Miasta, która jako 

organ wykonawczy stoi na czele zarządu Miasta 

Art. 131 

Wójt - osoba wybierana przez społeczność Gminy, która jako organ 

wykonawczy stoi na czele zarządu Gminy. 

Art. 132 

Dekret – akt prawny wydany przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej, zgodny z Konstytucją i Ustawami. 



Art. 133 

Zarządzenie – akt prawny wydany przez ministra rządu RP, Wojewodę, 

Burmistrza lub Wójta, zgodny z Konstytucją i Ustawami. 

Art. 134 

Przedstawiciel Suwerena – osoba wybrana w ważnych i 

potwierdzonych Protokołem Wyników wyborach, pełniąca służbę 

publiczną na rzecz Suwerena. 

Art. 135 

Urzędnik – osoba zatrudniona przez dowolny organ Państwa Polskiego, 

będąca wykonawcą woli Suwerena w ramach służby publicznej, 

podległa służbowo Przedstawicielom Suwerena. 

Art. 136 

Kontrakt Wyborczy – ważna prawnie, na bazie Kodeksu Cywilnego, 

umowa kandydata (stającego do dowolnych wyborów) z Wyborcami, 

czyli pakiet rozwiązań, zmian i pomysłów, o których realizację będzie 

zabiegał, równa w treści jego programowi wyborczemu, przedłożona na 

piśmie w odpowiednim terminie w procedurze wyborczej, będąca 

podstawą wyegzekwowania tegoż programu lub odwołania przez 

Wyborców z funkcji, na którą został wybrany, na drodze sądowej lub 

referendalnej. 

Art. 137 

Kadencja – okres czasu zdefiniowany przez Konstytucję dla danego 

ciała wybieralnego, trwający od dnia następnego po dniu ogłoszenia 

Protokołu Wyników wyborów do dnia ogłoszenia Protokołu Wyników 

kolejnych wyborów tego samego ciała wybieralnego. 

Art. 138 

Wartości – zasady postępowania, którymi powinni się kierować 

Obywatel RP, Suweren, Przedstawiciel Suwerena i Urzędnik (np. 

uczciwość, poszanowanie godności, własności prywatnej, kierowanie 

się dobrem wspólnym) 

Art. 139 

Wolność – możliwość dokonywania swobodnych wyborów bez 

narzucania ich przez kogokolwiek z zewnątrz, przy równoczesnym 



respektowaniu swobody innych osób, grup i organizacji, tzn. przy 

dostosowaniu zachowań tak, by jak najmniej utrudniać innym 

korzystanie z należnych im praw. 

Art. 140 

Własność – 1. Pełna: prawo i stan faktyczny posiadania, dysponowania 

i użytkowania rzeczy; 2. Ograniczona – dotyczy gruntów ziemnych, 

będących własnością Suwerena, który poprzez organy Państwa 

przekazał prawo do użytkowania tych gruntów. Własność podlega 

ochronie prawnej i dziedziczeniu. 

Art. 141 

Małżeństwo – formalny związek mężczyzny i kobiety, przypieczętowany 

ślubowaniem miłości i wierności. 

Art. 142 

Rodzina – najmniejsza komórka społeczna, chroniona prawem, 

związana więzami biologicznymi i majątkowymi, składająca się z męża-

ojca, żony-matki i dziecka bądź dzieci. 

Art. 143 

Pieniądz – środek wymiany towarowej, służący wymiarowaniu wartości 
dóbr, sam nie będący towarem, emitowany wyłącznie przez Narodowy 
Bank Polski.  

Art. 144 

Narodowy Bank Polski – centralny bank Państwa Polskiego, będący 

jedynym emitentem pieniądza ogólnopaństwowego w Rzeczypospolitej 

Polskiej, własność Suwerena i tylko Suwerenowi podległy, 

nadzorowany na bieżąco przez wybieralny organ   



Rozdział 2 

Zasady współżycia społecznego i funkcjonowania 

państwa 

 

Przepisy podstawowe 

Art. 200  

Ziemia oraz zasoby naturalne jako najistotniejszy czynnik bytu i rozwoju 

Narodu i Państwa należą do Narodu Polskiego i nie mogą być 

przedmiotem nieograniczonego obrotu 

Art. 201  

Granice Rzeczpospolitej Polskiej oparte są: na północy 12 mil morskich 

od wybrzeża morza bałtyckiego, od południa na Karpatach i Sudetach, 

od zachodu na rzekach Nysa Łużycka i Odra, a od wschodu na rzece 

Bug. 

Art. 202 

Godłem Rzeczypospolitej i Narodu Polskiego jest wizerunek orła 

białego w koronie w czerwonym polu  

Art. 203 

Barwami Rzeczypospolitej są kolor biały i czerwony 

Art. 204  

Hymnem Państwa jest Mazurek Dąbrowskiego 

Art. 205 

Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej podlegają ochronie prawnej. 

Szczegóły dotyczące godła, barw i hymnu określa ustawa.  

Art. 206 

Stolicą Rzeczypospolitej jest miasto Warszawa o ile Naród nie wybierze 

innego miasta lub miejsca by zbudować nową stolicę na terenie Polski  

Art. 207 

Językiem urzędowym w Rzeczpospolitej Polskiej jest język polski. 



Art. 208 

Jednostką monetarną w Rzeczypospolitej jest złoty (PLN), który dzieli 

się na 100 groszy.  

Ustrój państwa 

Art. 210 

Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym Obywateli RP i 

państwem Narodu polskiego o ustroju republikańsko-prezydenckim, 

opisanym w szczegółach w niniejszej Konstytucji. 

Art. 211 

Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje zasada 

pomocniczości, tzn., że organy państwa mają znaczenie pomocnicze i 

wspierające w stosunku do działań Obywateli RP i ich organizacji, nie 

ingerują w sprawy, z którymi Obywatele RP, podmioty społeczne lub 

gospodarcze oraz jednostki terytorialne mogą sobie poradzić same; 

wszelkie sprawy powinny być rozwiązywane na szczeblu możliwie 

najbliższym Obywatelom RP, a więc raczej w Gminach niż w 

Województwie i raczej w Województwie niż na szczeblu rządowym. 

Art. 212 

Obowiązuje zasada pełnienia funkcji wybieralnej danego szczebla 

przez jedną kadencję z rzędu, tzn. pełnienia dowolnej funkcji 

wybieralnej tego szczebla najczęściej co drugą kadencję, bez 

ograniczenia ich ilości w dłuższej perspektywie czasu. 

Art. 213 

Wszystkie organy i służby państwowe podlegają okresowej ocenie 

Narodu poprzez wyrażenie opinii w ogólnonarodowym referendum.  

Tworzenie prawa 

Art. 220 

Proces legislacyjny prowadzący do przyjęcia ustawy przez Parlament 

jest całkowicie jawny i obowiązkowo zawiera następujące elementy: 

1) Autora projektu ustawy 

2) Krótki opis celu uchwalenia Ustawy i spodziewanych korzyści 

społecznych 



3) Analizę wpływu przyjęcia Ustawy na wszelkie obszary życia 

Obywateli i funkcjonowania Państwa 

4) Alternatywne rozwiązania i ich konsekwencje 

5) Analizę zgodności z Konstytucją. 

6) Opinie organizacji społecznych, politycznych i gospodarczych,  które 

zgłosiły uwagi i zastrzeżenia do projektu ustawy. 

7) Proponowane kalendarium prac nad Ustawą, łącznie z datą odbycia 

referendum, o którym mowa w Rozdziale 3 Konstytucji RP. 

Art. 221 

1. Wejście w życie uchwalonej przez Parlament Ustawy zasadniczej 

(Konstytucji RP) następuje po minimum 90 dniach od dnia referendum, 

w którym Suweren większością głosów (min. 50%+1) poparł ustawę.  

W okresie 60 dni po dniu referendum każdy obywatel ma prawo 

zaskarżyć tekst Ustawy jako wewnętrznie sprzeczny, obarczony błędem 

lub niezgodny z Konstytucją. Skargi takie rozpatruje w terminie 14 dni 

Sąd Najwyższy Izba Konstytucyjna. Jeżeli skargi te zostaną oddalone, 

Konstytucja wchodzi w życie z upływem 90-go dnia po dniu referendum. 

Jeśli choć jedna ze skarg zostaje uznana za zasadną, treść Ustawy 

podlega poprawce i procedura zatwierdzenia zostaje powtórzona. 

2. Wejście w życie dowolnego aktu prawnego niższej rangi niż ustawa, 

tj. dekretu, zarządzenia, uchwały podlega analogicznym zasadom, jak 

opisane w ust. 1 

Art.222 

1. W przypadku wystąpienia domniemania niezgodności Aktu 

Prawnego z Konstytucją Obywatel, organizacja lub instytucja, które 

sformułowały to domniemanie, opisują, na czym polega ta niezgodność 

i podają ją do wiadomości publicznej oraz do Sądu Najwyższego. 

2. Sąd Najwyższy rozpatruje sprawę niezgodności, o której mowa w 

ust. 1, w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia oraz ewentualnie 

wskazuje sposoby usunięcia tej niezgodności. 

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności Aktu Prawnego z 

Konstytucją RP, Parlament jest zobowiązany w ciągu 14 dni od wyroku 

Sądu Najwyższego rozpocząć proces legislacyjny zmierzający do 

usunięcia niezgodności. 



4. Akty Prawne niższej rangi niż Ustawa sprawdzane są analogicznie 

na zgodność z Ustawami, ewentualnie z Dekretami i Zarządzeniami.  

Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne 

Art. 230 

1. Za bezpieczeństwo we wszelkich obszarach życia i funkcjonowania 

Suwerena i Obywateli RP odpowiada Prezydent wraz z Rządem RP. 

2. Prezydent RP, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, powołuje: 

 Radę Bezpieczeństwa Narodowego 

 Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych RP 

 Komendanta Głównego Policji 

 Szefa Biura Ochrony Rządu 

 Szefa Służb Wywiadu i Kontrwywiadu 

Art. 231 

Organami wyspecjalizowanymi służącymi bezpieczeństwu 

wewnętrznemu Suwerena, Państwa i Obywateli RP są  

1) Policja  

2) Straż Pożarna 

3) Służba Celna 

4) Biuro Ochrony Rządu 

5) Służba Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni 

6) Służba Bezpieczeństwa Finansowego 

7) Centralne Biuro Antykorupcyjne 

8) Służba Bezpieczeństwa Komunikacji Drogowej i Szynowej 

9) Służba Bezpieczeństwa Komunikacji Powietrznej i Lotniczej 

10) Służba Bezpieczeństwa Komunikacji Wodnej i Morskiej 

11) Służba Więzienna i Penitencjarna 

12) Centralny Inspektorat Sanitarno-Epidemiologiczny 

13) Centralny Inspektorat Ochrony Środowiska 

14) Centralny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych 

Art. 232 

1. Za bezpieczeństwo wewnątrz RP współodpowiedzialny jest także 

każdy Obywatel RP, w zakresie dotyczącym jego działań i czynów.  



2. Bezpieczeństwo indywidualne własne i swojej rodziny Obywatel RP 

ma prawo egzekwować w trybie obrony własnej nawet z użyciem broni. 

Szczególne prawo do obrony życia i zdrowia swojego i rodziny 

przysługuje Obywatelowi RP na terenie własnego domostwa i 

gospodarstwa. 

3. Każdy Obywatel RP ma prawo posiadać broń palną małokalibrową 

lub/i gazową pod warunkiem, że:  

1) cieszy się pełnią praw obywatelskich,  

2) nie był karany za czyny kryminalne, 

3) nie ma przeciwwskazań psychologicznych lub/i zdrowotnych 

stwierdzonych medycznie, wyszczególnionych w ustawie,  

4. Każdy Obywatel RP podlega obowiązkowemu 3-miesięcznemu 

przeszkoleniu wojskowo-obronnemu w okresie 3 lat od dnia ukończenia 

19 roku życia pod rygorem kary wynikającej z Kodeksu Karnego RP. 

Art. 233 

1. Organem służącym bezpieczeństwu zewnętrznemu jest Wojsko 

Polskie, zwane też Siłami Zbrojnymi RP. 

2. Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych RP jest Prezydent RP. 

3. Każdy Obywatel RP w wieku od 19 do 50 lat, ma obowiązek 

czynnego udziału w obronie RP, zgodnie z kategorią zdrowia i 

przydziałem. 

4. Wojsko Polskie składa się z żołnierzy zawodowych oraz żołnierzy 

poborowych. Relacje ilościowe jednych do drugich określa ustawa. 

5. Finansowanie Sił Zbrojnych RP odbywa się na poziomie od 1,5 do 

3% Produktu Krajowego Brutto RP. 

6. Siły Zbrojne RP mogą współpracować z wojskami innych państw, o 

ile RP zawarła z nimi sojusz polityczny i wojskowy. 

Prawa i obowiązki obywatela RP 

Art. 240 

Obowiązuje zasada zachowanie praw nabytych, tzn. prawo nie może 

działać wstecz, lecz nie jest to zasada obowiązująca bezwzględnie; w 

przypadku wątpliwości lub konfliktu interesów potwierdzenie lub 



ograniczenie praw nabytych wymaga rozstrzygnięcia sądowego bądź 

arbitrażowego, a także należnego odszkodowania. 

Art. 241 

Obowiązuje bezwzględne poszanowanie życia ludzkiego od chwili 

poczęcia, a jedynym dopuszczalnym przypadkiem decydowania o 

wyborze życia poczętego lub śmierci jest sytuacja obiektywnego, 

niezamierzonego przez człowieka i wzajemnego wykluczania się 

możliwości utrzymania przy życiu dwóch lub więcej osób. 

Art. 242 

Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie ma prawa być GMO. Suweren 

ma prawo do zdrowej żywności, a Organy Państwa maja obowiązek to 

zabezpieczać. 

Art. 243 

Obowiązuje poszanowanie własności prywatnej: 

A. Bezwzględne poszanowanie własności rzeczy ruchomych,  

B. Ograniczone poszanowanie własności gruntu w przypadku konfliktu 

interesu społecznego z interesem właściciela,  

C. Poszanowanie własności budynków i budowli, ograniczone jedynie w 

sytuacji, gdy własność ta jest przeszkodą nie do obejścia dla przypadku 

konfliktu, o którym w pkt. B.  

Pozbawienie własności nieruchomości lub części nieruchomości musi 

wiązać się z należytym odszkodowaniem umownym lub – w przypadku 

braku porozumienia – sprawiedliwą rekompensatą przyznaną przez 

sąd. 

Art. 244 

Obywateli RP obowiązuje równość wobec prawa. 

Art. 245 

Przyjęcie obywatelstwa polskiego pociąga za sobą akceptację i 

zobowiązanie do wypełniania praw i obowiązków ustanowionych przez 

porządek prawny obowiązujący w Rzeczypospolitej 

Art. 246 

Posiadanie podwójnego lub wielokrotnego obywatelstwa wymaga od 

Obywatela przestrzegania Konstytucji i Aktów Prawnych 



Rzeczypospolitej Polskiej oraz złożenia oświadczenia o wyborze kraju, 

w którym jest Rezydentem. Równocześnie wielokrotne obywatelstwo 

może się wiązać z ograniczeniem praw, o ile zapisane jest to w 

Konstytucji. 

Art. 247 

Obywatele łożąc na utrzymanie Państwa mają prawo egzekwować 

ochronę swoich praw od konstytucyjnie właściwych struktur Państwa. 

Art. 248 

Obowiązuje swoboda zrzeszania się, demonstrowania, gromadzenia 

się i wiecowania oraz wolność słowa bez ograniczeń, o ile nie narusza 

to wolności i bezpieczeństwa innych osób, organizacji, instytucji i 

społeczności. 

Ustrój finansowy 

Art. 250 

Obowiązuje całkowity zakaz zadłużania państwa, jego organów, 

jednostek terytorialnych i ich organów, w tym tworzenia deficytu 

budżetowego na jakimkolwiek poziomie. 

Art. 251 

Obowiązuje zakaz kreacji tzw. pustego pieniądza (nie mającego 

pokrycia, dłużnego, wirtualnego). 

Art. 252 

Projekt budżetu przygotowuje Prezydent z Rządem, następnie wnosi go 

do Parlamentu, który - po ewentualnych poprawkach - uchwala Ustawę 

budżetową. 

Art. 253 

Emisja pieniądza musi mieć pokrycie (w budżecie, podatkach, złocie, 

bogactwach naturalnych na terenie RP, wzroście PNB/PKB). 

Sprawy międzynarodowe 

Art. 260 

Rzeczpospolita Polska jako państwo przestrzega prawa 

międzynarodowego o ile nie jest ono sprzeczne z polskim prawem. 

Art. 261 



Akty międzynarodowe Państwa Polskiego (umowy międzynarodowe, 

przystąpienie do organizacji międzynarodowych, itp.) podlegają 

zatwierdzeniu (ratyfikowaniu) przez Suwerena bądź Parlament, zgodnie 

z zapisami Konstytucji. 

Art. 262 

Umowa międzynarodowa Państwa Polskiego wymaga zatwierdzenia w 

ogólnonarodowym referendum. W razie nie uzyskania pozytywnego 

wyniku w referendum umowa taka nie wchodzi w życie a zawarta 

wcześniej traci ważność.  

Art. 263 

Rzeczpospolita Jako państwo nie może przekazać organizacji 

międzynarodowej, kartelowi  lub organowi międzynarodowemu 

jakiejkolwiek kompetencji władzy państwowej 

Art. 264 

Wypowiedzenie wojny podlega zatwierdzeniu przez Parlament. 

Sprawiedliwość 

Art. 270 

Rozwiązanie konfliktu Wartości następuje na drodze postępowania 

polubownego, arbitrażowego lub sądowego. 

Art. 271 

Niezawisłe rozstrzyganie sporów opiera się na zalegalizowanej 

niezawisłej ocenie, rozumianej jako dookreślona czynność logiczna, 

wskazująca zgodność bądź rozbieżność pomiędzy faktycznymi cechami 

ocenianego przedmiotu, czynu, relacji czy zdarzenia, a cechami 

wzorca. 

Art. 272 

Urzędnik ponosi osobistą odpowiedzialność cywilną, karną i finansową 

za podejmowane decyzje i ich konsekwencje. 

Art. 273 

Sprawiedliwość społeczna oznacza, że należności są proporcjonalne, 

to jest stosowne do zasług, a ponoszona odpowiedzialność stosowna 

do uprawnień bądź do wyrządzonych szkód.  



Rozdział 3 

Prawa i obowiązki Suwerena i obywatela 

 

Art. 300  

Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej należy jedynie i wyłącznie do 

Suwerena, tj. do Obywateli polskich mających miejsce stałego 

zameldowania i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 

Art. 301  

Suweren sprawuje władzę bezpośrednio poprzez wybory, 

egzekwowanie kontraktu wyborczego i referendum. 

Art. 302   

Suweren posiada następujące prawa: 

1. Samostanowienia na arenie międzynarodowej  

2. Rozstrzygania w formie referendum o wszelkich sprawach 

państwowych, przy czym: 

1) Obligatoryjne (obowiązkowe) referendum ogłaszane jest przez 

Prezydenta RP w takich sprawach jak:  

a) zmiana Konstytucji Rzeczypospolitej 

b) uchwalenie budżetu państwa  

c) podział administracyjny kraju  

d) wprowadzenie lub podwyższenie podatków  

e) przystąpienie do organizacji zbiorowego bezpieczeństwa 

lub wspólnot ponadnarodowych,  

f) uchwalenie Ustaw, które nie mają podstaw konstytucyjnych i 

których czas obowiązywania przekracza jeden rok. Te 

ustawy Rzeczypospolitej muszą być w ciągu 3 miesięcy 

przedstawione Narodowi pod głosowanie  

g) … 

2) Fakultatywne (nieobowiązkowe) referendum ogłaszane jest na 

wniosek grupy Obywateli RP (w liczbie co najmniej: 1% 

Obywateli RP posiadających prawo wyborcze), większości 

sejmowej (50%+1 głos w Sejmie przy obecności minimum 3/4 



posłów) lub z inicjatywy rządu (przy poparciu minimum połowy 

ministrów + 1 i Prezydenta) w następujących sprawach: 

a) uchwalenia Ustawy Rzeczypospolitej Polskiej  

b) podpisania umowy międzynarodowej  

c) wyboru i odwoływania swoich przedstawicieli do/z organów 

państwa  

d) … 

3. Władania na zasadzie wyłączności wszelkimi zasobami 

naturalnymi znajdującymi się w obszarze państwa polskiego, nad, 

na i pod ziemią. 

4. Korzystania dla dobra wspólnego z wszelkich zasobów i 

możliwości organów państwa. 

5. Określenia zakresu ubezpieczeń, świadczeń zdrowotnych, 

edukacyjnych. 

6. … 

Art. 303   

Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej posiada następujące prawa:  

1) Ochrony prawnej przez państwo polskie 

2) Zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego 

3) Wolności wyznania i sumienia,  

4) Wolności słowa 

5) Wyboru miejsca zamieszkania 

6) Nietykalności fizycznej i nienaruszalności domostwa 

7) Dochodzenia racji przed sądem 

8) Posiadania własności prywatnej i jej ochrony 

9) Swobodnego wyrażania swoich myśli, poglądów i przekonań 

10) Gromadzenia się i demonstrowania 

11) Zawiązywania stowarzyszeń, związków i organizacji 

12) Prowadzenia działalności gospodarczej 



13) Bierne prawo wyborcze 

14) Czynne prawo wyborcze, pod warunkiem, że jest Rezydentem RP 

15) Występowania do sądu o odwołanie osoby wybranej do Organu 

Państwa 

16) … 

Art. 304   

Obywatel ma następujące obowiązki wobec Rzeczypospolitej Polskiej: 

1) Bronić dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej 

2) Godnie reprezentować Rzeczpospolitą Polską za granicą 

3) Bronić Rzeczypospolitej Polskiej przed wrogami i najeźdźcami 

4) Dbać o dobro wspólne Rzeczypospolitej Polskiej 

5) Uczestniczyć w wyborach i referendach przewidzianych 

Konstytucją RP 

6) Wspierać rozwój i Porządek Prawny Rzeczypospolitej 

7) Reagować na zło, łamanie zasad współżycia społecznego i prawa 

8) Przyczyniać się do budowania wspólnoty lokalnej i narodowej. 

9) Propagować postawę odpowiedzialności, solidarności i 

patriotyzmu 

….  



Rozdział 4 

Obowiązki Państwa i jego organów  

wobec Suwerena i Obywatela 

 

Art. 400   

Obowiązki Państwa wobec Suwerena 

1. Przygotowanie i zabezpieczenie warunków i narzędzi dla 

wszelkich działań Suwerena 

2. Wykonywanie decyzji Suwerena 

3. Działanie na rzecz rozwoju i pomnażania Dobra Wspólnego 

Rzeczypospolitej Polskiej 

4. Udzielanie wyczerpującej informacji zgodnej z faktami. 

5. Ochrona i obrona Suwerena przed wszelkimi zagrożeniami 

6. Konsultowanie z Suwerenem spraw spornych, nowych lub 

wymagających istotnego przegrupowania zasobów (rzeczowych, 

finansowych, energetycznych, infrastrukturalnych itp.) 

7. Zabezpieczenie ładu i porządku publicznego 

8. Branie odpowiedzialności za decyzje urzędowe i ich 

konsekwencje, zarówno na poziomie odpowiedzialności osobistej 

Urzędnika, jak i organu państwa. 

9. Wspieranie wspólnoty narodowej, wspólnot lokalnych oraz postaw 

pro-obywatelskich, pro-państwowych, wspólnotowych i 

patriotycznych. 

10. Przedstawianie rzetelnych raportów i analiz na potrzeby 

dokonywanej okresowo przez Suwerena oceny pracy organów i 

służb państwa.  

11.  

Art. 401   

Obowiązki Państwa wobec Obywatela RP 

1. Pomoc prawna poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 



2. Udzielanie informacji o sprawach dotyczących Obywatela i jego 

otoczenia. 

3. Umożliwianie korzystania z Dobra Wspólnego 

4. Pomoc w przypadku kataklizmów i katastrof, 

5. Zapewnienie bezpieczeństwa  

6. Rozstrzyganie w ramach uprawnień na wniosek Obywatela 

7. Branie odpowiedzialności za decyzje urzędowe i ich 

konsekwencje, zarówno na poziomie odpowiedzialności osobistej 

Urzędnika, jak i organu państwa. 

8. Wspieranie inicjatywy obywatelskiej, przedsiębiorczości, rozwoju 

talentów. 

9. Przedstawianie Obywatelom rzetelnych raportów i analiz na 

potrzeby oceny pracy służb w państwie dokonywanych okresowo 

przez Suwerena   



Rozdział 5 

Powoływanie przedstawicieli Suwerena  

(ordynacja wyborcza) 

 

Art. 500 

1. Prawo wyborcze czynne mają pełnoletni (ukończone 18 lat) 

obywatele RP będący Rezydentami RP. Osoby posiadające 

czynne prawo wyborcze zwani są wyborcami. 

2. Czynnego i biernego prawa wyborczego można pozbawić 

Obywatela wyłącznie na podstawie Wyroku sądu wydanego na 

uzasadniony wniosek organu państwowego lub placówki 

medycznej 

3. Obowiązuje zakaz startowania Urzędników państwowych i 

samorządowych w wyborach. Osoba, zatrudniona jako Urzędnik 

dowolnego szczebla, aby startować w wyborach, musi 

zrezygnować z pracy Urzędnika przed rozpoczęciem kampanii 

wyborczej, minimum na trzy miesiące przed wyborami. 

4. Osoby przebywające czasowo poza swoim stałym miejscem 

zamieszkania powinny zgłosić swoją nieobecność i pozyskać 

kwalifikowany dostęp elektroniczny do złożenia głosu podczas 

wyborów. 

5. Bierne prawo wyborcze (kandydowania) mają Obywatele 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkali na stałe na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej dwóch pokoleń, którzy 

zdali egzamin maturalny, nie byli karani za przestępstwa 

kryminalne, nie zasiadali w ciałach wybieralnych tego samego 

szczebla w kończącej się kadencji i, kandydując: 

1) do Sejmu – ukończyli 28 lat życia, 

2) do Senatu – ukończyli 38 lat życia, prowadzili działalność 

gospodarczą lub zarządzali przedsiębiorstwem przez okres 

minimum 5 lat, 



3) na stanowisko Prezydenta – ukończyli 38 lat życia oraz studia 

magisterskie, a także zdali egzamin państwowy z dwóch języków 

obcych,  

4) do Sejmiku Wojewódzkiego - ukończyli 25 lat życia,  

5) do Rady Gminy - ukończyli 25 lat życia,  

6) do Rady Miasta - ukończyli 25 lat życia, 

7) na Sędziego Sądu Najwyższego – ukończyli 38 lat i studia 

prawnicze, 

7) do innych ciał wybieralnych określonych w Rozdziale 6 

Konstytucji - ukończyli 33 lata życia oraz ukończyli studia wyższe 

Art. 501 

1. Kandydat startujący w wyborach do dowolnego organu państwa 

powołuje swój własny lokalny komitet wyborczy (samodzielnie 

bądź przy wsparciu partii politycznej lub organizacji społecznej) 

2. Kandydat startujący w wyborach przedkłada swój program 

wyborczy w formie osobiście podpisanego Kontraktu Wyborczego, 

na co najmniej miesiąc przed datą wyborów, składając oryginał 

programu we właściwej Komisji Wyborczej i publikując go w 

ogólnie dostępnych w danym okręgu wyborczym środkach 

masowego przekazu. 

3. Kandydat startujący w wyborach składa oświadczenie majątkowe. 

4. Kontrakt Wyborczy każdego kandydata jest przechowywany przez 

właściwą Komisję Wyborczą przez minimum dwie kadencje i 

udostępniany Obywatelom RP na życzenie. 

5. Kandydat do dowolnego organu wybieralnego nie może pełnić 

funkcji wybieralnej tego samego szczebla w kończącej się 

kadencji zgodnie z Art. 210 niniejszej Konstytucji. 

6. Kandydatów do organów wybieralnych zgłaszają: 

1) do Sejmu – lokalna grupa wyborców w liczbie minimum 500, 

2) do Senatu – organizacje gospodarcze przedsiębiorców 

polskich (izby, zrzeszenia, cechy itp.) działające w Polsce 

przez minimum 2 lata przed dniem rozpoczęcia kampanii 

wyborczej, które zebrały podpisy minimum 500 

przedsiębiorców polskich, 



3) do Centralnej Komisji Wyborczej – pozarządowe organizacje 

społeczne, które zebrały podpisy wyborców w liczbie 

minimum 1500, 

4) do Wojewódzkiej Komisji Wyborczej – pozarządowe 

organizacje społeczne, które zebrały podpisy wyborców w 

liczbie minimum 1000, 

5) do Sądu Najwyższego – pozarządowe organizacje 

społeczne, które zebrały podpisy wyborców w liczbie 

minimum 1500 

6) do Prezydium Sądu Okręgowego – pozarządowe organizacje 

społeczne, które zebrały podpisy wyborców w liczbie 

minimum 1000 

7) do Prezydium Sądu Rejonowego – pozarządowe organizacje 

społeczne, które zebrały podpisy wyborców w liczbie 

minimum 500 

8) do Sejmiku Wojewódzkiego – lokalna grupa wyborców w 

liczbie minimum 300 

9) do Rady Gminy – lokalna grupa wyborców w liczbie minimum 

150 

10) do Rady Miasta – lokalna grupa wyborców w liczbie 

minimum 150 

11) do Rady Głównej Edukacji – pozarządowe organizacje 

społeczne działające w dziedzinie edukacji od minimum roku 

przed dniem rozpoczęcia kampanii wyborczej , które zebrały 

podpisy wyborców w liczbie minimum 1500,  

12) do Rady Polityki Pieniężnej – stowarzyszenia ekonomistów 

bądź specjalistów z dziedziny finansów oraz wydziały 

wyższych uczelni z zakresu ekonomii i finansów, które 

zebrały podpisy wyborców w liczbie minimum 1500, 

13) do Naczelnej Rady Mediów – organizacje (stowarzyszenia, 

zrzeszenia itp.) dziennikarzy bądź mediów, działające od 

minimum roku przed dniem rozpoczęcia kampanii wyborczej, 

oraz wydziały wyższych uczelni z zakresu mediów i 



medioznawstwa, które zebrały podpisy wyborców w liczbie 

minimum 1500, 

14) na Prezydenta RP – grupa wyborców w liczbie minimum 

5000, 

15) na Wojewodę – grupa wyborców w liczbie minimum 1500 

16) na Wójta – grupa wyborców w liczbie 500 

17) na Burmistrza – grupa wyborców w liczbie 500. 

Art. 502 

1. Komitet Wyborczy kandydata powinien zostać zarejestrowany 

zgodnie z kalendarzem wyborów, ogłoszonym przez Państwową 

Komisję Wyborczą. 

2. Komitet Wyborczy kandydata składa się z co najmniej dziesięciu 

osób, spośród których wybrani zostają Pełnomocnik, Sekretarz i 

Skarbnik Komitetu Wyborczego. Wszelkie oświadczenia woli Komitetu 

Wyborczego podpisywane są przez wszystkie trzy wymienione w 

poprzednim zdaniu osoby funkcyjne. 

3. Skarbnik Komitetu Wyborczego odpowiada za przepływy finansowe 

Komitetu, ich przejrzystość, właściwe wykorzystanie otrzymanych 

funduszy oraz sporządzenie sprawozdania finansowego Komitetu z 

kampanii wyborczej i złożenie go do Państwowej Komisji Wyborczej w 

terminie 30 dni od dnia wyborów. 

Art. 503 

1. Tworzy się następujące okręgi wyborcze w ilości: 

1) Do Sejmu: 100 okręgów trójmandatowych, 

2) Do Senatu: 50 okręgów dwumandatowych, 

3) Na Prezydenta RP: jeden ogólnopolski okręg jednomandatowy 

4) Na sędziów Sądu Najwyższego: jeden ogólnopolski okręg 

wielomandatowy 

5) Do Prezydium Sądu Okręgowego – każdorazowo trzymandatowy 

okręg wojewódzki, 

6) do Prezydium sądu Rejonowego – każdorazowo trzymandatowy 

okręg na obszarze działania danego Sądu rejonowego, 



7) Na Rzeczników (wymienionych w rozdziale 6): każdorazowo jeden 

ogólnopolski okręg jednomandatowy 

8) Do innych centralnych ciał wybieralnych: jeden ogólnopolski okręg 

wielomandatowy  

9) Do Sejmiku Wojewódzkiego: proporcjonalnie do liczby 

mieszkańców Województwa – od 20 do 35 okręgów 

dwumandatowych, możliwie równych co do liczby mieszkańców 

10) Do Rady Gminy: proporcjonalnie do liczby mieszkańców Gminy 

od 10 do 15 okręgów dwumandatowych, możliwie równych co do 

liczby mieszkańców 

11) Do Rady Miasta: proporcjonalnie do liczby mieszkańców Miasta 

od 10 do 25 okręgów dwumandatowych, możliwie równych co do 

liczby mieszkańców. 

2. Okręgi wyborcze tworzone są w oparciu o zasadę, że każdy okręg 

wyborczy stanowi możliwie zwarte i połączone funkcjonalnie 

terytorium.  

3. Decyzję o szczegółowym podziale na okręgi wyborcze podejmuje 

Centralna Komisja Wyborcza na wniosek: 

1) Wojewody – w przypadku wyborów do Rad Gmin, Rad Miast 

danego województwa  

2) Prezydenta – w przypadku wszystkich innych wyborów. 

Art. 504 

1. Kalendarz Wyborczy przedstawia tabela poniżej. 

Lata 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   Rzecz     Rzecz   

 WGKW   Sam  WGKW   Sam  

CKW     CKW     CKW 

 Prez     Prez     

   Sejm     Sejm   

Sąd R.  Sąd N.  Sąd O. Sąd R.  Sąd N.  Sąd O. Sąd R. 

 Senat     Senat     

  
RGE RPM  

NRM     
RGE RPM  

NRM    
 



Oznaczenia:  

Rzecz  = wybory Rzeczników,  

Sam  = wybory samorządowe,  

CKW  = wybory Centralnej Komisji Wyborczej,  

WGKW  = wybory Wojewódzkich i gminnych Komisji 

Wyborczych,  

Prez  = wybory Prezydenta RP,  

Sejm  = wybory do Sejmu,  

Sąd N.  = wybory sędziów Sądu Najwyższego,  

Sąd O.  = wybory Prezydium Sądu Okręgowego,  

Sąd R.  = wybory Prezydium Sądu Rejonowego 

Senat  = wybory do Senatu,  

RGE  = wybory do Rady Głównej Edukacji,  

RPM  = wybory do Rady Polityki Monetarnej,  

NRM  = wybory do Naczelnej Rady Mediów. 

2. Kadencja wszystkich organów wybieralnych trwa pięć lat. 

3. Kadencja rozpoczyna się w dniu ogłoszenia Protokołu Wyników 

wyborów 

4. Objęcie funkcji następuje po złożeniu przysięgi, o której mowa w 

Art. 515, nie później niż 14 dni po dniu ogłoszenia Protokołu 

Wyników wyborów. 

5. Kadencja trwa do dnia przeprowadzenia wyborów z wyjątkami 

wymienionymi w ust. 6 

6. Dla zachowania ciągłości działania organów, Kadencja 

następujących organów wybieralnych trwa do dnia 

poprzedzającego dzień złożenia przysięgi (o której mowa w Art. 

515) przez elektów, czyli osoby wybrane na kolejną kadencję: 

1) Prezydent 

2) Sąd Najwyższy 

3) Prezydium Sądu Okręgowego 

4) Prezydium Sądu Rejonowego 

5) Rada Polityki Monetarnej 

6) Narodowa Rada Mediów 



7) Rada Główna Edukacji 

8) Rzecznicy 

9) .  

10) Kolegialne organy wybieralne konstytuują się w dniu złożenia 

przysięgi, o której mowa w Art. 515.  

7. Wybory ogłasza Prezydent lub Przewodniczący Centralnej Komisji 

Wyborczej, co najmniej 100 dni przed terminem ich 

przeprowadzenia. 

8. Wybory przeprowadzane są w dzień wolny od pracy każdorazowo 

w miesiącu październiku. 

Art. 505 

1. Powołanie Komisji Wyborczych następuje w trybie: 

1) Centralnej Komisji Wyborczej – ogólnopolskich wyborów 

powszechnych 

2) Wojewódzkich Komisji Wyborczych – wyborów powszechnych w 

województwach 

3) Gminnych Komisji Wyborczych – wyborów powszechnych w 

gminach. 

4) Obwodowych Komisji wyborczych – powołania przez Gminną 

Komisję Wyborczą spośród kandydatów zgłoszonych przez 

organizacje społeczne i komitety wyborcze. 

2. Członkowie Komisji Wyborczej składają przysięgę, o której mowa w 

Art. 515. 

3. Komisja wyborcza składa się z: 

1) Centralna Komisja Wyborcza – 25 osób, w tym 

Przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza. 

2) Wojewódzka Komisja Wyborcza – 15 osób, w tym 

Przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza. 

3) Gminna Komisja Wyborcza – 9 lub 11 osób, w tym 

Przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza. 



4) Obwodowa Komisja wyborcza – 7 lub 9 osób, w tym 

Przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza. 

Art. 506 

Do zadań Komisji Wyborczych należy odpowiednio do artykułu 504:  

1. Centralnej: 

1) Ustalenie szczegółowego kalendarza wyborów 

2) Obsługa systemu sumowania głosów wyborców 

3) Weryfikacja wyników wyborów poprzez zastosowanie 

alternatywnego mechanizmu sumowania głosów 

4) Kontrola pracy Wojewódzkich Komisji Wyborczych 

5) Sporządzenie Centralnego Protokołu Wyników wyborów i 

ogłoszenie go w mediach 

2. Wojewódzkiej: 

1) Przygotowanie spisu wyborców 

2) Przygotowanie kart głosowania 

3) Przygotowanie przezroczystych urn wyborczych 

4) Przygotowanie lokali wyborczych zapewniających tajność 

głosowania 

5) Kontrola pracy Gminnych Komisji Wyborczych 

6) Rejestracji kamerą przebiegu wyborów i liczenia głosów 

7) Sporządzenie Wojewódzkiego Protokołu Wyników wyborów i 

ogłoszenie go w mediach 

3. Gminnej: 

1) Przygotowanie spisu wyborców 

2) Przygotowanie kart głosowania 

3) Przygotowanie przezroczystych urn wyborczych 

4) Przygotowanie lokali wyborczych zapewniających tajność 

głosowania 

5) Powołanie i kontrola pracy Obwodowych Komisji Wyborczych 



6) Rejestracji kamerą przebiegu wyborów i liczenia głosów 

7) Sporządzenie Gminnego Protokołu Wyników wyborów i 

ogłoszenie go w mediach 

4. Obwodowej: 

1) Przeprowadzenie wyborów w podległym terenie, 

2) Zapewnienie tajności głosowania 

3) Zorganizowanie i przeprowadzenie prawidłowego liczenia 

głosów 

4) Sporządzenie Obwodowego Protokołu Wyników wyborów i 

ogłoszenie go w Internecie oraz na drzwiach lokalu 

wyborczego. 

Art. 507 

Komisje Wyborcze i ich członkowie osobiście odpowiadają 

konstytucyjnie, cywilno- i karnoprawnie za podanie prawdziwych, 

niezafałszowanych wyników wyborów. System ogłaszania i 

publikowania Protokołów Wyników wyborów bezwarunkowo musi 

umożliwiać każdemu Obywatelowi RP prześledzenie prawidłowości 

sumowania głosów od szczebla Komisji Obwodowych do szczebla 

docelowego. 

Art. 508 

1. Finansowanie kampanii wyborczych odbywa się na zasadzie 

równości szans poszczególnych kandydatów. 

2. Fundusze gromadzone na kampanię wyborczą zbierane są na 

jednym subkoncie odpowiedniej Komisji Wyborczej, a następnie 

dzielone po równo na wszystkich kandydatów. 

3. Każdy Komitet Wyborczy może pozyskać, ponad kwotę otrzymaną 

zgodnie z ust.2, fundusze z własnej działalności, tj. zbiórek ulicznych, 

sprzedaży biletów na spotkania z kandydatem, sprzedaż gadżetów. 

4. Na kampanie wyborcze przeznaczane są także fundusze budżetowe 

(odpowiednio centralne, wojewódzkie albo gminne), z których 

finansowane mogą być wydarzenia bądź wydawnictwa z 

uczestnictwem wszystkich kandydatów do danego organu w danym 

okręgu wyborczym.  



5. Każdy Komitet Wyborczy składa odpowiedniej Komisji Wyborczej 

sprawozdanie finansowe z kampanii w terminie do 21 dni po dniu 

wyborów. 

Art. 509 

1. Kampania wyborcza rozpoczyna się od dnia następującego po 

ogłoszeniu wyborów i trwa do dnia poprzedzającego dzień wyborów. 

2. Podczas kampanii nie wolno obrażać kandydatów, oskarżać ich o 

niepotwierdzone czyny i zachowania, pod groźbą sankcji karnych. 

3. Wszelkie zastrzeżenia i skargi związane z kampanią wyborczą 

kierowane są do właściwej Komisji Wyborczej, a jeżeli to nie wywoła 

skutku, do Komisji Wyborczej wyższego szczebla. 

4. Podczas kampanii wyborczej obowiązuje zakaz przeprowadzania, 

publikowania i ogłaszania jakichkolwiek sondaży przedwyborczych.  

Art. 510 

1. Wybory przeprowadzane są w wyznaczonych i podanych do 

publicznej wiadomości lokalach. 

2. Wybory trwają od godziny 8.00 rano do godziny 20.00 wieczorem. 

3. W dniu wyborów obowiązuje zakaz zgromadzeń publicznych, 

demonstracji i walki wyborczej. 

4. Obywatel RP głosując składa podpis na liście wyborczej oraz 

otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w wyborach. 

5. Możliwe jest głosowanie elektroniczne, pod warunkiem 

zabezpieczenia procesu wyborczego przed fałszerstwami. 

6. Obywatel RP, który nie wziął udziału w wyborach, ma obowiązek 

wpłacenia na fundusz wyborczy kwoty równej połowie ustawowej 

płacy minimalnej w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 511 

1. Do wieloosobowych wybieralnych organów państwa przeprowadza 

się wybory w jednej turze głosowania. 

2. Do wieloosobowego organu wybieralnego zostają wybrane te osoby 

spośród kandydatów, które otrzymały kolejno największą liczbę głosów:  

1) do Sejmu – trzy osoby z każdego okręgu wyborczego 



2) do Senatu – dwie osoby z każdego okręgu wyborczego 

3) do Centralnej Komisji Wyborczej – 25 osób, 

4) do Wojewódzkiej Komisji Wyborczej – każdorazowo 15 osób, 

5) do Sądu Najwyższego – 25 osób 

6) do Prezydium Sądu Okręgowego – każdorazowo 3 osoby, 

7) do Prezydium Sądu Rejonowego – każdorazowo 3 osoby, 

8) do Sejmiku Wojewódzkiego – dwie osoby z każdego okręgu 

wyborczego, 

9) do Rady Gminy – dwie osoby z każdego okręgu wyborczego 

10) do Rady Miasta – dwie osoby z każdego okręgu wyborczego 

11) do Rady Głównej Edukacji – 17 osób 

12) do Rady Polityki Pieniężnej – 17 osób 

13) do Naczelnej Rady Mediów – 17 osób 

3. Wybory do jednoosobowych organów państwa (Prezydent RP, 

Wojewoda, Burmistrz, Wójt, Rzecznicy) wybory przeprowadzane są w 

jednej lub dwóch turach głosowania. Jeżeli w pierwszej turze żaden 

kandydat nie uzyska 50% lub więcej ważnych głosów, przeprowadzana 

jest dwa tygodnie później druga tura głosowania, która także musi się 

odbyć w październiku, i w której startują dwaj kandydaci z największą 

liczbą głosów uzyskaną w pierwszej turze. 

4. Jeżeli wybory zostały rozstrzygnięte w pierwszej turze głosowania, 

wybrana zostaje osoba, która uzyskała 50% głosów lub więcej, jeżeli 

natomiast odbywa się druga tura głosowania, wybrana zostaje ta osoba 

spośród kandydatów, która otrzymała więcej głosów. 

Art. 512 

Kontrola wyborów przez Suwerena dokonywana jest poprzez: 

1. Nagranie przebiegu głosowania i liczenia głosów kamerami 

2. Stosowanie przezroczystych urn wyborczych 

3. Udział mężów zaufania w przebiegu głosowania 

4. Udział obserwatorów przy liczeniu głosów 



5. Wywieszenie Protokołu Wyników wyborów z danego obwodu 

głosowania (odpowiednio: z Gminy, Okręgu, Województwa) na 

drzwiach lokalu Obwodowej (odpowiednio: Gminnej, Okręgowej, 

Wojewódzkiej) Komisji Wyborczej natychmiast po zakończeniu 

liczenia głosów (odpowiednio: sumowania) w tym obwodzie 

(odpowiednio też: w Gminie, Okręgu, Województwie), przy czym 

Protokoły te mają pozostać na tych drzwiach przez 7 pełnych dni od 

końca dnia, w którym odbyły się wybory. 

6. Opublikowanie Protokołów Wyników wyborów z danego obwodu 

głosowania (odpowiednio: z Gminy, Okręgu, Województwa) w 

Internecie natychmiast po zakończeniu liczenia (odpowiednio: 

sumowania) głosów w tym obwodzie (odpowiednio też: w Gminie, 

Okręgu, Województwie) i wywieszeniu Protokołu Wyników na 

drzwiach lokalu Obwodowej (odpowiednio: Gminnej, Okręgowej, 

Wojewódzkiej) Komisji Wyborczej. 

7. Wysłanie jednego z trzech egzemplarzy Protokołu Wyników 

wyborów posłańcem do Komisji Wyborczej wyższego szczebla i 

przekazanie go za potwierdzeniem na kopii. 

Art. 513 

1. Na zakończenie wyborów sporządzany jest natychmiast Protokół 

Wyników wyborów. 

2. Każda Komisja Wyborcza (obwodowa, gminna, wojewódzka, 

okręgowa, centralna) niezwłocznie po zamknięciu lokali wyborczych 

o godz. 20.00 przystępuje do sporządzania Protokołu Wyników 

wyborów na podległym sobie terenie. 

3. Protokół Wyników wyborów sporządzany jest jawnie, na oczach 

kamer, przez wszystkich członków Komisji Wyborczej, w trzech 

egzemplarzach. 

4. Protokół Wyników wyborów zawiera:  

1) liczbę głosów oddanych na każdego z kandydatów,  

2) skład Komisji Wyborczej,  

3) liczbę osób, które wzięły udział w wyborach,  

4) liczbę głosów nieważnych, 



5) udział procentowy głosów na poszczególnych kandydatów, 

6) Podpisy wszystkich członków Komisji Wyborczej. 

5. Protokół Wyników wyborów natychmiast po sporządzeniu jest: 

1) Wywieszany na drzwiach lokalu Komisji Wyborczej, dostępnych 

z ulicy (egzemplarz pierwszy). 

2) Przesyłany posłańcem do Komisji Wyborczej wyższego szczebla 

(egzemplarz drugi) 

3) Zabezpieczony razem z całą dokumentacją, w tym z kartami 

głosowania, przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej w 

szafie pancernej (egzemplarz trzeci). 

4) Publikowany w Internecie (skan protokołu). 

Art. 514 

1. Każdy Obywatel RP wybrany do organu państwa lub samorządu 

terytorialnego na każdym szczeblu składa publiczną przysięgę i 

podpis pod jej tekstem. 

2. Tekst przysięgi brzmi:  
„Uznając państwo za organizm służebny  
wobec Narodu Polskiego na zasadzie pomocniczości,  
w celu zapewnienia rozwoju wszystkich Jego sił duchowych i 
materialnych,  
a obywatelom Rzeczypospolitej poszanowania ich pracy, należnych 
im praw i opieki państwa, i aby chronić warunki życia pokoleń, które 
przyjdą po nas,  

    w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub własnym 
sumieniem, przysięgam:  
- służyć Polsce i jej Suwerenowi,  
- zachować wysokie standardy etyczne i zawodowe,  
- przedkładać interes wspólny, polski, nad interes prywatny,  
- przestrzegać Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.” 

 

Art. 515 

1. Nadzwyczajne wybory do Organów Państwa przeprowadzane są w 

następujących sytuacjach: 

1) odwołanie osoby wybranej przez wyborców na drodze referendum 

lub sądowej 



2) rezygnacji osoby wybranej z mandatu 

3) powołania osoby wybranej do innego Organu Państwa i 

automatycznego wygaśnięcia mandatu 

4) śmierci osoby wybranej 

5) prawomocne orzeczenie sądu o winie osoby wybranej w sprawie 

karnej  

6) paraliż polityczny (np. brak uchwalenia budżetu Państwa)  



Suweren, tj. ogół 
obywateli polskich 

Rozdział 6 

Struktura państwa 
 

Art. 600 

1. Struktura Państwa opiera się o dziesięcio-podział organów państwa. 

Każdy z dziesięciu pokazanych na poniższym rysunku organów 

wybierany jest przez Suwerena w wyborach powszechnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Istnieje całkowity rozdział personalny organów Państwa wskazanych 

w ust.1, co oznacza, że żaden Przedstawiciel Suwerena nie może być 

członkiem lub pracownikiem dwóch lub więcej organów równocześnie. 

Art. 601 

1. Organem legislacyjnym Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącym 

prawo na poziomie Ustaw, jest Parlament, składający się z Sejmu i 

Senatu. 

2. Sejm jest Izbą Poselską (posłów terytorialnych), która uchwala 

Ustawy. 

Sąd Najw., 
KRS i 

prezydia 
sądów 

Sejm (repre-
zentacja te-
rytorialna) 

Prezydent 

stojący na 

czele rządu, 

powołujący 

Ministrów 

Rada 
Główna 

Edu-
kacji 

Rada 
Polityki 
Mone-
tarnej 

Naro-
dowa 
Rada 

Mediów 

Senat (izba 
gospodar-
czo-samo-
rządowa) 

Rzecznicy 
(rodziny, 
rolników, 

…) 
 

Centralna 
i Wojew. 
Komisje 

Wyborcze 
 

Samo-
rząd 
tery-

torialny 



3. Senat jest Izbą Gospodarczo-Samorządową (przedsiębiorców 

polskich i samorządowców polskich), która zgodnie z zapisami w 

rozdziale 7: 

1) opiniuje wszelkie projekty ustaw,  

2) wprowadza poprawki do ustaw uchwalonych przez Sejm oraz 

odrzuca bądź akceptuje ustawy: z dziedziny gospodarki i 

finansów, samorządu terytorialnego oraz wszystkie te, które 

dotyczą lub wpływają na funkcjonowanie gmin i województw. 

Art. 602 

1. Rzeczpospolita Polska jest Państwem o ustroju rządów 

prezydenckich, co oznacza, że na czele Rządu stoi Prezydent, który 

powołuje skład Rządu, tj. Ministrów, i osobiście odpowiada za pracę 

Rządu. 

2. Prezydent, startując w wyborach, wskazuje uprzednio osobę 

kandydata na wiceprezydenta, który w przypadku wygranych wyborów 

będzie zastępcą Prezydenta jako szefa Rządu.  

Art. 603 

1. Wybieralni Rzecznicy, o których mowa w art. 600 ust.1, reprezentują 

interesy określonej grupy społecznej (nie dotyczy to grupy 

terytorialnej, etnicznej, zawodowej oraz wyznaniowej).  

2. Rzecznik obligatoryjnie kontrasygnuje dekrety Prezydenta i 

zarządzenia Ministrów, związane merytorycznie z zakresem 

działalności tegoż Rzecznika. 

3. O powołanie swojego Rzecznika ma prawo wnioskować grupa 

społeczna, która:  

1) Spełnia kryteria określone w ust. 1 

2) Jest duża liczebnie i przekracza dwa procent uprawnionych do 

głosowania Obywateli RP 

3) Reprezentuje wartości zgodne z duchem i zapisami Konstytucji 

4. Utworzenie organu danego Rzecznika następuje po uchwaleniu 

odpowiedniej Ustawy przez Sejm RP, co musi zostać poprzedzone 

referendum ogólnokrajowym lub wnioskiem zainteresowanej grupy 



społecznej, która zbierze wśród swoich członków minimum 150 

tysięcy podpisów. 

Art. 604 

Rada Główna Edukacji jest organem niezależnym od innych organów 

państwa, sprawującym – w ramach Porządku Prawnego 

Rzeczypospolitej Polskiej - rolę instytucji wspierającej proces edukacji 

oraz ustanawiającej standardy edukacyjne. 

Art. 605 

Rada Polityki Monetarnej jest organem niezależnym od innych organów 

państwa, sprawującym – w ramach Porządku Prawnego 

Rzeczypospolitej Polskiej – kontrolę nad Narodowym Bankiem Polskim, 

emisją pieniądza i obiegiem pieniądza. 

Art. 606 

Narodowa Rada Mediów jest organem niezależnym od innych organów 

państwa, sprawującym – w ramach Porządku Prawnego 

Rzeczypospolitej Polskiej – kontrolę nad rynkiem mediów, 

ustanawiającym standardy etyczne obowiązujące media elektroniczne i 

prasowe oraz rozpatrującą skargi na media. 

Art. 607 

1. Sądy są trójstopniowe: rejonowe, wojewódzkie i Sąd Najwyższy. 

2. Wyborcy wybierają Prezydium Sądu Rejonowego, Prezydium Sądu 

Okręgowego i cały skład Sądu Najwyższego. 

3. Sądy są niezawisłe, wydają wyroki zgodnie z Porządkiem Prawnym 

RP. 

4. Sądy składają się z sędziów, którymi mogą być Rezydenci RP z 

ukończonymi studiami prawniczymi, w wieku co najmniej 38 lat, z 

minimum 10-letnią praktyką prawniczą, niekarani. 

Art. 608 

1. Centralna Komisja Wyborcza organizuje i nadzoruje proces wyborów 

do centralnych organów państwa oraz do Wojewódzkich Komisji 

Wyborczych – od ogłoszenia terminarza i podziału na okręgi 

wyborcze oraz obwody głosowania, przez kampanię i przygotowanie 



kart do głosowania, po nadzór przebiegu wyborów, zliczenie głosów i 

ogłoszenie wyników.  

2. Wojewódzkie Komisje Wyborcze organizują i nadzorują proces 

wyborów do wojewódzkich, gminnych i miejskich organów 

samorządowych państwa, a także do prezydiów sądów okręgowych i 

rejonowych – od ogłoszenia terminarza i podziału na okręgi 

wyborcze oraz obwody głosowania, przez kampanię i przygotowanie 

kart do głosowania, po nadzór przebiegu wyborów, zliczenie głosów i 

ogłoszenie wyników.  

Art. 609 

1. Terytorium RP podzielone jest na 50 Województw, podzielonych z 

kolei na Gminy. 

2. Organami Województwa są wybierane przez Suwerena: Sejmik 

Wojewódzki, Wojewoda, Wojewódzka Komisja Wyborcza, Sąd 

Okręgowy i Sądy Rejonowe. 

3. Organami Gminy są wybierane przez Suwerena: Rada Gminy, Wójt, 

Gminna Komisja Wyborcza. 

4. Organami Miasta są wybierane przez Suwerena: Rada Miasta i 

Burmistrz. 

5. Rzeczpospolita Polska jest państwem, w którym wszędzie – w 

każdym Województwie i w każdej Gminie – obowiązuje Porządek 

Prawny. 

Art. 610 

1. Struktura Państwa spełnia zasadę jednoznacznego 

przyporządkowania uprawnień, obowiązków i prerogatyw 

poszczególnym Organom. 

2. W sytuacji braku jednoznaczności, o której mowa w ust. 1, Prezydent 

formułuje wniosek do Parlamentu o ustawowe doprecyzowanie 

uprawnień i obowiązków poszczególnych Organów Państwa. 

3. Sytuacje sporne między Organami Państwa, które nie mogą czekać 

na rozstrzygnięcia, o których mowa w ust. 2, rozwiązywane są przez 

Sąd drugiej instancji, następnie przez Izbę Konstytucyjną Sądu 

Najwyższego, a ostatecznie przez Suwerena w drodze referendum. 



  



Rozdział 7 

Opis organów państwa z uprawnieniami i 

obowiązkami 

 

Art 700 

Organ Państwa nie jest władzą, lecz służy Rzeczpospolitej, 

Suwerenowi i Obywatelom RP, będąc jednostką wykonawczą 

Suwerena, czyli prawowitej i jedynej władzy. Organowi Państwa 

delegowane są określone obowiązki i uprawnienia, wynikające z 

niniejszej Konstytucji. 

Organy Państwa wybieralne 

Art. 701 

Sejm 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 702 

Senat 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 703 

Prezydent (Kontrasygnata) 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 704 

Główna Rada Edukacji 

1. Obowiązki 



2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 705 

Narodowa Rada Mediów 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 706 

Narodowa Rada Polityki Monetarnej 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 707 

Sąd Najwyższy 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 708 

Sąd Okręgowy 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 709 

Sąd Rejonowy 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 710 



Rzecznik …. 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 711 

Centralna Komisja Wyborcza 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 712 

Wojewódzka Komisja Wyborcza 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 713 

Gminna Komisja Wyborcza 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 714 

Sejmik Wojewódzki 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 715 

Wojewoda 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 



3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 716 

Rada Gminy 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 717 

Wójt 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 718 

Rada Miasta 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 719 

Burmistrz 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

 

Organy Państwa nie wybieralne 

Art. 730 

Rząd  

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 



Art. 731 

Minister 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 732 

Narodowy Bank Polski 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 740 

Policja  

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 741 

Straż Pożarna 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 742 

Służba Celna 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 743 

Biuro Ochrony Rządu 

1. Obowiązki 



2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 744 

Służba Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 745 

Służba Bezpieczeństwa Finansowego 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 746 

Centralne Biuro Antykorupcyjne 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 747 

Służba Bezpieczeństwa Komunikacji Drogowej i Szynowej 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 748 

Służba Bezpieczeństwa Komunikacji Powietrznej i Lotniczej 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 749 



Służba Bezpieczeństwa Komunikacji Wodnej i Morskiej 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 750 

Służba Więzienna i Penitencjarna 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 751 

Centralny Inspektorat Sanitarno-Epidemiologiczny 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 752 

Centralny Inspektorat Ochrony Środowiska 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 753 

Centralny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

 

 

  



Rozdział 8 

Sytuacje nadzwyczajne, kryzysowe  

oraz zagrożenia Suwerena i Państwa 

 

Art. 801 

1. Wszelkie Organa Państwa są zobowiązane zapewnić ciągłość 

funkcjonowania Państwa poprzez przyjęcie jednoznacznych, 

zatwierdzonych przez Prezydenta RP regulaminów i procedur, 

wskazanie osób ewentualnie zastępujących osoby kierujące Organem 

oraz poprzez zabezpieczenie rezerwowych systemów łączności.  

2. W przypadku jednoznacznie stwierdzonej niemożności wykonywania 

swojego mandatu przez Prezydenta, na czele Rządu staje, po 

zaprzysiężeniu, Wiceprezydent. 

3. W przypadku zaginięcia, śmierci lub utraty poczytalności przez 

Prezydenta i Wiceprezydenta, w sytuacji zagrożenia lub do czasu 

nadzwyczajnych wyborów prezydenckich na czele Rządu i Państwa 

staje Tymczasowa Rada Prezydencka składająca się z Marszałka 

Senatu, szefa Centralnej Komisji Wyborczej, szefa Rady Głównej 

Edukacji, szefa Rady Polityki Monetarnej, szefa Narodowej Rady 

Mediów, ministra-sekretarza Rządu lub osoby mu równorzędnej oraz 

ministra delegowanego przez rząd spośród ministrów związanych z 

bezpieczeństwem Państwa . 

4. W przypadku odwołania Prezydenta RP przez wyborców, zgodnie z 

art.133, urząd tracą zarówno Prezydent RP jak i Wiceprezydent, a w 

ciągu 7 dni od dnia odwołania ogłaszane zostają nadzwyczajne wybory 

prezydenckie z zastosowaniem art. 602 ust. 2. 

Art. 802 

1. Sztab Antykryzysowy jest stałym Organem Państwa, 

odpowiedzialnym za koordynowanie działań wszystkich Organów i 

służb Państwa w czasie zagrożenia bądź kryzysu. 

2. Na czele Sztabu Antykryzysowego stoi Prezydent RP, a w przypadku 

niemożności - minister delegowany przez rząd spośród ministrów 

związanych z bezpieczeństwem Państwa. 



3. W skład Sztabu Antykryzysowego wchodzą: Prezydent RP, 

Wiceprezydent, szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego, dwaj 

ministrowie delegowani przez rząd spośród ministrów związanych z 

bezpieczeństwem Państwa, Wódz Naczelny Sił Zbrojnych RP, 

Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Pożarnej, szef 

Biura Ochrony Rządu, szef Służby Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, 

szef Służby Bezpieczeństwa Komunikacji Drogowej i Szynowej, szef 

Służby Bezpieczeństwa Komunikacji Powietrznej i Lotniczej, szef 

Służby Bezpieczeństwa Komunikacji Wodnej i Morskiej, szef 

Centralnego Inspektoratu Sanitarno-Epidemiologicznego, Szef 

Wywiadu, Szef Kontrwywiadu. 

4. … 

Art. 803 

Procedury bezpieczeństwa państwa 

Art. 804 

Napaść zewnętrzna 

Art. 805 

Ataki terrorystyczne 

Art. 806 

Stan wyjątkowy 

Art. 807 

Klęska żywiołowa 

Art. 808 

Epidemie i pandemie 

Art. 809 

Inne nieprzewidziane sytuacje 

 



Rozdział 9 

Zapisy końcowe 

Art. 900 

1. Zmiana konstytucji może nastąpić na wniosek złożony równocześnie 

do Marszałka Sejmu i do Prezydenta przez: 

- grupę minimum ….. Obywateli RP, którzy złożyli podpisy pod 

wnioskiem 

- grupę minimum 2/3 posłów i 2/3 senatorów RP 

2. Po prawidłowym i ważnym złożeniu wniosku o zmianę konstytucji 

Prezydent w terminie 7 dni zarządza konsultacje społeczne, które 

trwają 6 miesięcy od dnia zarządzenia. 

3. W terminie najpóźniej 14 dni po zakończeniu konsultacji zostają 

opublikowane alternatywne zapisy i pytanie, które postawione będzie w 

referendum konstytucyjnym. 

Art. 901 

Obowiązuje okres niezmienialności Konstytucji, który wynosi 10 lat po 

jej uchwaleniu i zatwierdzeniu w referendum powszechnym. 

Art. 902 

Wejście w życie uchwalonej i zatwierdzonej w referendum Konstytucji 

następuje po 90 dniach od dnia referendum. W okresie 60 dni po dniu 

referendum każdy obywatel ma prawo zaskarżyć tekst Konstytucji jako 

wewnętrznie sprzeczny lub obarczony błędem. Skargi takie rozpatruje 

w terminie 14 dni Sąd Najwyższy lub – o ile został powołany – Trybunał 

Konstytucyjny. Jeżeli skargi te zostaną oddalone, Konstytucja wchodzi 

w życie z upływem 90-go dnia po referendum. Jeżeli choć jedna ze 

skarg zostaje uznana za zasadną, treść Konstytucji podlega poprawce i 

procedura zatwierdzenia zostaje powtórzona. 

Art. 903 

Jeżeli Konstytucja weszła w życie, to tego samego dnia, tj. w dniu 

następującym po 90 dniach po referendum konstytucyjnym, zostaje 

opublikowana na stronach internetowych Prezydenta, Rządu, Sejmu i 

Senatu. 
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