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Wielka Koalicja - Zjednoczeni Ponad Podziałami grupująca już kilkadziesiąt organizacji poza parlamentarnych 

zwraca się z prośbą do wszystkich Polek i Polaków kochających swój Kraj, swoją rodzinę do tych którym na sercu 

leży dobro naszej Ojczyzny Polski o podjęcie niewielkiego wysiłku potwierdzającego uczucie miłości do tych 

wszystkich wartości jakie wyznaje nasza wspólnota. Mamy obowiązek uratowania naszych polskich zasobów 

naturalnych wartych biliony złotych byśmy my i nasi najbliżsi - dzieci, wnuki żyli godnie niezależnie od obcych 

wrogich nam od wieków nacji. 

 

Prosimy Was najpiękniej jak potrafimy, wypełnijcie załączoną ankietę wśród swojej rodziny, przyjaciół i prześlijcie 

pocztą na adres:   REFERENDUM - ZPP 

Skryt. Poczt. Nr 8 

00-001 Warszawa 1 

 

To nie wszystko by nasz i Wasz wysiłek nie poszedł na marne niniejsze pismo wraz z załączoną ankietą należy 

powielić / przed wypełnieniem / i wysłać do 3 lub więcej osób, dalszej rodziny, znajomych, przyjaciół itp. by tą całą 

procedurę tutaj opisaną powtórzyli. Można również powielić niniejsze pismo i rozdawać na ulicy, zakładzie pracy, 

sklepie, przychodni itp. Jeżeli nasza prośba zostanie spełniona, gdyż działa to jak znany „łańcuszek Św. Antoniego” 

to w krótkim czasie zbierzemy poparcie, które pozwoli na uruchomienie całej procedury i spowoduje, że każdy 

z Was również niepełnoletnie dzieci stanie się bezpłatnie posiadaczem akcji naszych zasobów -złoża węgla, miedzi, 

żelaza, tytanu i wielu innych jak również polskich wód, jezior, lasów itp. Jeżeli ten Sejm, który niejednokrotnie 

podejmował Ustawy antypolskie niszcząc Polaków nie uchwali wyniku referendum to z całą pewnością zrobimy to 

po wyborach. 

Ankietę można pobrać, wydrukować, wypełnić i zeskanowaną lub sfotografowaną wysłać jako załącznik poprzez 

link:  zjednoczeniponadpodzialami.pl/referendum 

Wszystkie potrzebne informacje uzyskasz na stronach organizatorów referendum: 

www.zjednoczeniponadpodzialami.pl  lub   www.okopzn.com.pl 

 

Bardzo szeroka akcja obejmująca miliony Polaków rodzi określone koszty. Jeżeli Was stać, jeżeli nie spowoduje to 

uszczerbku na Waszym poziomie życia prosimy i jednocześnie z góry dziękujemy za każde (nawet 1 zł.) wsparcia 

finansowego darowiznę na konto podane poniżej które należy do zarejestrowanego stowarzyszenia Zjednoczeni 

Ponad Podziałami. Tą prośbę kierujemy również do firm, organizacji, stowarzyszeń, fundacji. Na naszej stronie 

będziemy systematycznie informować o wpływach i wydatkach. Jednocześnie informujemy, że nie zamierzamy 

korzystać, jak to czynią niektóre inne organizacje z takich darczyńców jak np. Soros, Schwab, czy też wrogich 

korporacji. 

 

mBank konto nr 46 1140 2004 0000 3202 8288 6745, tytuł: darowizna, Stowarzyszenie ZPP 
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lp. IMIĘ (imiona), NAZWISKO
Ulica, nr domu, nr mieszkania, kod, miejscowość    

ADRES zamieszkania

Własnoręcznie złożony             

PODPIS
Numer ewidencyjny     PESEL

Udzielam poparcia wnioskowi o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy uwłaszczenia Polaków na zasobach naturalnych Polski.
Zawierającemu następujące propozycje pytań w tej sprawie: 

Czy jest Pani/Pan za bezpłatnym uwłaszczeniem każdego uprawnionego Polaka na Zasobach Naturalnych Polski, TAK / NIE. 

WYJAŚNIENIE Udzielenie odpowiedzi pozytywnej „TAK” oznacza zgodę, Udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” oznacza brak zgody: na powołanie 
Spółki Akcyjnej "Polskie Zasoby Naturalne", która wyemituje dla każdego Polaka bezpłatne akcje uwłaszczające na zasobach naturalnych Polski. Każdy 

uprawniony Polak z chwilą urodzenia otrzymuje niezbywalną akcję. Będzie ona umarzana po jego śmierci. Właściciel będzie korzystał z wszystkich 
uprawnień wynikających z posiadania akcji w szczególności z zysku bez podatku z wyłączeniem prawa do jej sprzedaży.

Wypełnij podpisz i wyślijna na adres: REFERENDUM - ZPP,  Skryt. Poczt. nr 8, 00-001 Warszawa 1                                                                               

Organizatorzy referendum:  www.zjednoczeniponadpodzialami.pl  i  www.okopzn.com.pl     Twoje dane są chronione


