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         Warszawa, dn. 22.02.2022r. 

    

DEKLARACJA 

 

Zasady organizacyjne i programowe powołania wspólnej reprezentacji partii i ugrupowań 

politycznych na wybory parlamentarne 2023r. przy założeniu powołania wspólnego klubu 

w Sejmie i Senacie na całą kadencję. 

Komitet Wyborczy będzie nosił nazwę – Zjednoczeni Ponad Podziałami. Przyjęcie innych 

organizacji następuje poprzez głosowanie i uzyskanie 50% +1. 

I. Komitet Wyborczy oraz po wyborach klub parlamentarny tworzą następujące partie, 

ugrupowania, stowarzyszenia, fundacje itp. które są założycielami Komitetu: 

1. Akcja Zjednoczonych Emerytów Rencistów Lider Wojciech Kornowski 

2. Krajowy Związek Rolników, kółek i Organizacji Rolniczych Prezes Władysław Serafin 

3. Wolni i Solidarni Lider Jan Miller. 

4. Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych Lider Krzysztof Tytko. 

5. Wspólnie dla Zdrowia dr. Włodzimierz Bodnar 

6. Zjednoczeni dla Polski Morkisz Bogdan 

7. Janusz Dąbrowski Demokracja Bezpośrednia 

8. Stronnictwo „Piast” Prezes Romuald Zgrzywa 

9. Partia – Stronnictwo Patriotyczne Polski i Polonii oraz Stowarzyszenie Ogólnopolski 

Komitet Interwencji Społecznych – Lider Zenon Miller 

10. Stowarzyszenie Siła Ponad Podziałami – Lider Dariusz Kowalczyk 

11. Partia Przebudzeni Konsumenci Lider Bustowski Maciej 

12. Rada Ojcowie RP Narodowy Front Ojców Nadolski Sebastian 
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13. Urząd Cywilnej i Demokratycznej Kontroli Przewodniczący Rady Markowski Robert 

14.  Stowarzyszenie Pokrzywdzonych przez System Bankowy i Prawny- Roman Sklepowicz 

15. Fundacja Narodowy instytut Studiów Strategicznych -Wojciech Dobrzyński 

16. Stronnictwo Narodowe im Dmowskiego Romana -Ludwig Wasiak 

17. Prawo do życia Pełnomocnik Maria Koźmińska 

18. INNI 

19. Do Koalicji włączona zostanie organizowana partia -Akcja Zjednoczonych 

Przedsiębiorców 

Powyższe organizacje są założycielami KW i każda z nich ma 1 głos przy głosowaniu na temat 

wszelkich postulatów, rozwiązań, układania list wyborczych itp.  Decyzje zapadają większością 

głosów. W przypadku równej ilości głosów przeważa głos prowadzącego posiedzenie Rady. 

Podstawą funkcjonowania Koalicji powinna być jednak zasada konsensusu przy podejmowaniu 

najważniejszych decyzji. 

Sygnatariusze Rady uznają, że przewodnim programem wyborów w 2023 r. będzie poprawa bytu 

emerytów, rencistów oraz niepełnosprawnych, tworzenie jak najlepszych warunków działalności 

dla rolników i przedsiębiorców. Przyjęcie KONSTYTUCJI dla Polskiej WSI z zapisem, 

że podstawową strukturą państwowości Polski są wspólnoty rodzinne wolnych rolników polskich 

wykonujących bez ograniczeń działalność rolniczą na rzecz wszystkich Polaków. 

I. Zasady organizacyjne. 

1. Kampanię wyborczą wszystkie partie i ugrupowania prowadzą według własnego uznania 

przedstawiając własne programy i zgłaszają swoich kandydatów do oceny Rady na listy do 

parlamentu krajowego. /Sejmu, Senatu/ 

2. Komitet Wyborczy zostanie zarejestrowany pod nazwą wspólną przedstawioną powyżej. 

Pełnomocnikiem wyborczym Komitetu będzie wspólnie uzgodniona przez szefów partii 

i organizacji osoba wytypowana z jednego z tych ugrupowań. Osoba Pełnomocnika 

uzgodniona nie podlega głosowaniu, a więc zmianie. 
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3. Obsada w Okręgach Wyborczych na poszczególne miejsca będzie naprzemienna. 

Pełnomocnik będzie dążył do tego by partie chłopskie miały głównie przedstawicieli 

w Okręgach z przewagą ludności wiejskiej, pozostali w aglomeracjach miejskich. Obsada 

dotyczy wszystkich 41 Okręgów Wyborczych do Sejmu RP oraz w 100 Okręgach 

Wyborczych Jednomandatowych do Senatu RP.  Rada może zadecydować by dane 

organizacje w całości obsadzały okręgi wyborcze swoimi kandydatami po uzgodnieni ich 

z Radą 

4. Zasady powoływania senatorów zostaną opracowane poprzez wspólne negocjacje, jednak 

przyjmuje się jeden kandydat wspólny na jeden Okręg Wyborczy 

I. Cel powołania wspólnego Komitetu 

1. Celem jest zdobycie takiego poparcia w wyborach / minimum 15-20 %/ by żaden 

z komitetów wyborczych po lewej i prawej stronie nie uzyskał możliwości samodzielnego 

rządzenia. Wychodzimy z założenia, że system daje możliwość rządzenia samodzielnie 

przez jakąś partię jednak jak wskazuje praktyka taki system deprawuje, łamie często zasady 

Państwa Prawa i dąży do władzy autorytarnej bez żadnej kontroli Suwerena. Będziemy w 

kampanii wyborczej przekonywać Polaków by dali szansę tym którzy chcą likwidować 

wręcz wrogie podziały w Narodzie i są zdolni tworzyć koalicje, które będą odrzucać złe, 

niedemokratyczne pomysły dominującej partii. 

2. Drugim celem jest utworzenie koalicji z partią lub blokiem, który uzna program 

opracowany przez nas za konstruktywny gospodarczo, prospołeczny i zadeklaruje jego 

realizację. 

3. Będziemy prowadzić merytoryczną kampanię wyborczą. Siła wyborcza to nasz program. 

Chcemy poważnie ograniczyć wpływ partii pookrągłostołowych wzgl. wysłać ich poza 

nawias decyzji politycznych. Wprowadzimy system demokracji pryncypialnej. 

I. Ustalenia organizacyjne. 

1. Przewodniczący, prezesi, szefowie organizacji które podpisały deklaracje tworzą RADĘ . 

Radzie przewodniczy Lider wybrany przez założycieli tj. Wojciech Kornowski 
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2. Decyzje Rady zapadają większością głosów. Przy równej ilości głosów, głos decydujący 

ma Lider Rady. 

3. Organizacja opuszczająca po wyborach wspólny Klub nie otrzymuje pieniędzy z dotacji 

powyborczych. 

4. Podział środków z budżetu które otrzyma Komitet Wyborczy występujący jako koalicja 

będzie podzielony między organizacje procentowo w zależności od uzyskanych 

mandatów do Sejmu. W tym celu będą podpisane umowy cywilne. 

I. Klub Parlamentarny. 

1. Sygnatariusze Rady zgadzają się by pierwszą ustawą nowo powołanego Sejmu było 

uchwalenie zasad zapobiegania przechodzenia posłów i senatorów z jednego klubu do 

drugiego. Tego rodzaju zachowanie skutkowałoby wykluczeniem posła z klubu i byłoby 

równoznaczne z pozbyciem się przez niego mandatu. Wyborcy nie mogą być oszukiwani 

przez wybieranych przez siebie parlamentarzystów, oddając na nich swój głos muszą być 

pewni, że nie zostaną zdradzeni. Wszyscy kandydaci na posłów i senatorów w tym celu 

podpiszą odpowiednie umowy cywilne. Dotyczy to również realizacji programu, którzy 

wszyscy kandydaci muszą przyjąć. 

2. Partia czy też ugrupowanie polityczne, które chciałoby wyprowadzić swoich posłów 

z klubu traciłoby mandaty tych posłów, a ich miejsce zajmowaliby następni kandydaci 

z listy wyborczej. W tej sprawie niezbędne byłoby uchwalenie stosownej ustawy, względnie 

podpisanie umowy cywilnej z kandydatem przed jego umieszczeniem na liście wyborczej. 

Wyprowadzenie partii czy organizacji z Klubu skutkuje również pozbyciem się wypłat 

z przyznanego budżetu. 

3. Wszystkie ustalenia w klubie przegłosowuje się zwykłą większością głosów. Odwołanie 

Przewodniczącego Klubu wymaga ¾ głosów przy obecności przynajmniej 50% liczby 

składu osobowego tworzących klub. 

I. Niektóre zasady programowe. 
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1. Poprzez swoich posłów i senatorów przedstawimy do uchwalenia ustawy dotyczące 

zasady, iż wszelkie istotne sprawy dotyczące Polaków będą podejmowane przez 

ogólnokrajowe referenda.  Wprowadzimy „Demokrację Bezpośrednią” po przystosowaniu 

jej do warunków polskich na wzór podobny do demokracji mającej miejsce w Szwajcarii. 

2. Uznajemy, że na dzisiaj dla polskiego zagrożenia jest federalizacja Unii Europejskiej oraz 

opanowywanie gospodarki, handlu i finansów przez obce lub z większościowym udziałem 

koncerny powodujące niszczenie polskich małych i średnich firm oraz polskie rodzinne 

gospodarstwa rolne. 

3. Wszelkie propozycje ideologiczne wnoszone przez inne partie w ramach prac Sejmu lub 

Senatu są wyłączone z decyzji klubu i podlegają ewentualnemu głosowaniu przez posłów 

i senatorów wg ich własnego uznania i w zgodzie z własnym sumieniem szczególnie 

ochrony prawnej każdego życia od poczęcia do naturalnej śmierci zgodnie z zasadami 

Prawa Naturalnego. 

4. Uwłaszczenie wszystkich uprawnionych Polaków na strategicznym majątku tzn. polskiej 

ziemi, zasobów naturalnych, wody, lasów itp. W tym celu powołamy Spółkę „Polskie 

Zasoby Naturalne”, która wyemituje bezpłatne akcje uwłaszczające bez możliwości obrotu 

nimi by zabezpieczyć je przed obcym kapitałem. 

5. Uznajemy, że będziemy wszelkimi możliwymi sposobami prawnymi chronić i wspierać 

rodzinę, która jest podstawowym czynnikiem pomyślnego rozwoju kraju, bogacenia się 

Obywateli, zachowania tożsamości Polaków i suwerenności Polski. 

6. Zachowamy bez jakichkolwiek zmian oraz będzie się starać w ramach możliwości 

budżetowych państwa zwiększać nakłady przeznaczone dla rodzin wspierając istniejący 

program 500+ i pozostałe jemu podobne. 

7. Uznajemy, że emeryci, renciści i niepełnosprawni stanowią najbardziej zaniedbaną przez 

Państwo grupę społeczną, którą przez ponad 30 lat okłamywano, wykorzystywano 

finansowo, traktowano jako łatwy i liczny „towar”, który przy pomocy składanych obietnic 

i zapewnień miałby swoimi głosami dokonać wsparcia dla rządzących ubiegających się 

o mandaty przy wyborach do Sejmu i Senatu RP. Polepszymy sytuację materialną tej grupy, 

zlikwidujemy barierę życia poniżej stanu ubóstwa. Przywrócimy właściwe relacje 

międzypokoleniowe. 
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8. Uznajemy, że relacje między Obywatelem a Państwem są niewłaściwe wręcz w wielu 

przypadkach następuje łamanie prawa na niekorzyść Obywatela oraz osób prowadzących 

działalność gospodarczą. W sposób bardzo dotkliwy odczuwa się brak skutecznie 

działającej instytucji, która by te wszystkie patologie wykluczyła z naszego życia. Dzisiaj 

każda nawet prosta sprawa wymaga ze strony Obywatela poświęcenia czasu nawet 

w wymiarze lat by ją załatwić. Dlatego też powołamy w oparciu o specustawę Biuro 

Interwencji Państwa, które będzie miało za zadanie przywrócić właściwe relacje i naprawić 

wiele krzywd wyrządzonych Obywatelom. 

9. Uznajemy, że Służba Zdrowia wymaga ogromnych zmian by mogła w pełni, profesjonalnie 

i bezpiecznie zapewniać obywatelom dostęp do usług medycznych. Realizacji profilaktyki 

i leczenia chorób ogólnie występujących w społeczeństwie także z tymi o charakterze 

rzadkim. Niezbędna jest racjonalna ocena stanu obiektów służby zdrowia i jej 

infrastruktury oraz wyposażenia medycznego. Ustalenia właściwych poziomów 

wynagrodzeń dla poszczególnych zawodów występujących w służbie zdrowia 

i ratownictwie medycznym. Rzetelne określenie wielkości nakładów na służbę zdrowia 

w budżecie państwa i zagwarantowanie jej wzrostu w kolejnych latach. Zlikwidujemy Izby 

Lekarskie. 

10. Nie zgadzamy się z dotychczasowym drugoplanowym traktowaniem polskiej wsi, rolników, 

hodowców, producentów owoców i warzyw, a także ogólnie pojętego przemysłu rolno – 

spożywczego. Tworzenie i uchwalanie mało skutecznego prawa ochrony polskiej ziemi 

i lasów, a także własności gospodarstw rodzinnych na obszarach wiejskich. Mało skuteczne 

starania na forum Unii Europejskiej w sprawie równego traktowania polskiego rolnictwa 

z rolnictwem państw Europy Zachodniej. Braku wsparcia dla rozwoju przestawiania 

produkcji rolnej na bardziej ekologiczną. 

11. Edukacja w Polsce jest na najniższym poziomie od 30 lat. Na szkolnictwo przeznacza się 

zbyt niskie nakłady finansowe, brak zmian programowych, strukturalnych, organizacyjnych 

i kadrowych. Zaniedbania w tworzeniu instrumentów pozwalających na zmianę pozycji 

i autorytetu nauczyciela, wykładowcy w szkolnictwie. Brak stabilności w ocenie statutu 

nauczyciela i jego wynagrodzenia. 
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12. Nie zgadzamy się z zasadami prowadzonej od wielu dziesiątków lat polityki zagranicznej 

władz polskich. Niezbędnym działaniem jakie będzie podejmowane, to odbudowanie 

należnej międzynarodowej pozycji Polski w Europie i na Świecie. Wypracowanie zasad 

współpracy z wszystkimi sąsiadami w szczególności w zakresie wymiany handlowej. 

Wprowadzimy zasadę współpracy z państwami budującymi trwały pokój, Polska nie będzie 

wasalem podżegaczy wojennych konfliktując nas z naszymi naturalnymi 

sprzymierzeńcami. 

13. Doprowadzimy do odrodzenia Wspólnoty Narodowej Polaków w kraju i na obczyźnie. 

14. Jeżeli do czasów wyborów dalej będziemy mieli ograniczenia obojętnie jakiego typu 

niszczące Polskę i Polaków to w pierwszej kolejności przywrócimy normalność, przepisy 

prawa zgodne z Konstytucją. Ze wszelkich możliwych sił nie pozwolimy na stosowanie 

jakiejkolwiek segregacji sanitarnej, nie pozwolimy na ograniczenie wolności i zniewalanie 

Polaków. W tym zakresie będziemy stosować własną politykę a nie narzuconą przez innych 

obcych nam ideologicznie Rządów. Wprowadzimy przepisy, które doprowadzą do 

rozliczenia zbrodni COVID-owej. 

15. Obrona dobrego imienia Narodu, walka z antypolonizmem. 

16. Propagowanie środowisk i koncepcji promujących Polskość Górnego Śląska. 

To z regionalizmów i ich wzajemnego przenikania wyrasta miłość do Polski jako całości. 

Tylko Polska jest w stanie zapewnić Śląskowi rozwój przy zachowaniu tradycyjnych 

wartości. Współpraca ze środowiskami kresowymi na Litwie, Białorusi, Ukrainie, Rumuni. 

17. Odsuniemy na ile wynik wyborczy pozwoli od wpływów na władzę w Polsce ugrupowania 

powstałe na podstawie zmowy Okrągłego Stołu. 

18. Każdy Polak będzie miał prawo do posiadania broni. 

19. Wprowadzimy zasady karne i finansowe dla sędziów, prokuratorów, którzy rażąco łamią 

prawo. Rozliczymy tych, którzy nie zasługują na miano sędziów, prokuratorów RP. 

zlikwidujemy art. 60 kk, który daje możliwość fałszywych oskarżeń ludzi niewinnych. 

Wprowadzimy amnestię / zasady są w opracowaniu przez prawników. / 
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20. Zlikwidujemy cenzurę, która dziś jest gorsza i bardziej bezwzględna niż w czasach PRL. 

Rozliczymy te media, które kłamią, manipulują, wprowadzają obywateli w błąd, narzucają 

postawy antypolskie, gloryfikują wrogów ojczyzny. 

21. Będziemy łączyć pokolenia. Przywrócimy Służbę Cywilną. Na stanowiska Ministrów, 

Prezesów firm, spółek Skarbu Państwa itp. będziemy rekomendować najlepszych 

by realizowali program naszego parlamentarnego klubu, uchwalającego dobre ustawy dla 

Polaków. Zlikwidujemy możliwie wszelkie ograniczenia dotyczące Obywateli uchwalane 

przez 32 lata pookrągłostołowych partii dbających jedynie o siebie. Wyślemy do „kosza” 

przeszło 30 różnych podatków i obciążeń, które zafundowali nam obecnie rządzący. 

Przywrócimy „Konstytucję” Gospodarczą Min. Wilczka i zasadę co nie jest zabronione jest 

dozwolone. Wprowadzimy wolność gospodarczą, uprościmy podatki, pozwolimy ludziom 

się bogacić. Wprowadzimy odpowiedzialność karną i finansową wobec urzędników, 

prokuratorów, sędziów za rażące łamanie prawa. W tym zakresie będziemy bezwzględni. 

 

Pragniemy zapewnić, że współrządząc względnie rządząc naszym krajem zawsze będziemy     

przeciwstawiać się działaniom, które będą dążyć do okłamywania czy zniewalania Obywateli. 

Będziemy mówić prawdę nawet tę najgorszą. Nie będziemy również manipulować opinią 

społeczną, nie będziemy stosować mechanizmu przekupstwa i obietnic by w sposób amoralny, 

nieetyczny poniżać Naród i tym sposobem zdobywać głosy wyborcze. Możemy zapewnić, 

że wszelkie dotychczasowe niekorzystne umowy międzynarodowe albo zmienimy, albo 

odstąpimy od nich. Z całą pewnością będziemy dbali o dobre stosunki ze wszystkimi sąsiadami 

szczególnie dotyczącymi współpracy ekonomiczno-gospodarczej. Żadna poprawność polityczna 

nie przesłoni nam zasady nadrzędnej tj. POLSKA jest najważniejsza. 

 

 

Za zgodność z oryginałem 

Lider Zjednoczeni Ponad Podziałami 

Wojciech Kornowski 

 

 


