
 

 

 

Preambuła 

1. 

 

Wolność jest podstawową wartością dla każdego człowieka. W sensie politycznym, wolność 

każdego obywatela polega na możliwości wprowadzenia ustawy lub usunięcia jakiejś ustawy. 

Wiele ustaw, które zostały wprowadzone w ostatnim trzydziestoleciu pozwoliły na grabież 

polskiego majątku i całkowitą bezkarność tych, którzy tego dokonali.  

 

 

Dziesiątki ustaw uwłacza godności Polaka i działa na niekorzyść indywidualnych obywateli 

Polski czy też całego naszego Narodu. Wyrazem wolności każdego obywatela Polski byłaby 

możliwość usunięcia takich ustaw. To, w obecnym systemie jest jednak niemożliwe. W związku 

z tym, Polacy nie cieszą się wolnością na jaką zasłużyli. 

 

 

Od lat istnieją propozycje wprowadzenia nowych ustaw, które zabezpieczałyby interesy 

każdego Polaka indywidualnie jak też całego naszego Narodu polskiego. Tak istotne dla 

istnienia polskiego Narodu ustawy nie zostały wprowadzone w życie przez ostatnie 30 kilka lat. 

W związku z tym, szczególnie dzisiaj, szeroko pojętej wolności jako Naród nie mamy. 

 

 

Koalicja Ponad Podziałami gwarantuje wszystkim obywatelom polskim odzyskanie wolności. 

 

 



2. 

 

Elementem wykonawczym odzyskania wolności jest natychmiastowe wprowadzenie zasad 

funkcjonowania państwa polskiego określonych jako Demokracja Bezpośrednia. Innymi słowy, 

jest to pełna kontrola społeczna nad poczynaniami danego rządu. Inaczej mówiąc, każda 

strategiczna, ważna dla Państwa polskiego decyzja rządu może być wprowadzona w życie 

wtedy i tylko wtedy, kiedy Naród się na to zgodzi. 

 

Demokracja Bezpośrednia gwarantuje każdemu polskiemu obywatelowi praktyczny udział 

kontrolny nad poczynaniami rządu. 

 

Demokracja Bezpośrednia daje możliwość każdemu obywatelowi usunięcia szkodliwej dla 

obywateli lub dla państwa ustawy, jak też wprowadzenia nowej ustawy, która chroniłaby 

interesy obywateli polskich i całego państwa polskiego. 

 

3. 

 

Po wprowadzeniu zasad Demokracji Bezpośredniej do systemu politycznego 

/ parlamentarnego w Polsce, możliwe stanie się zabezpieczenie wszystkich dóbr narodowych 

przed ich rozkradaniem czy przekazywaniem w ręce obcych kapitałów czy państw. 

 

Zasady Demokracji Bezpośredniej, pozwolą w sposób konkretny uregulować sprawy związane 

z systemem sądownictwa, ekonomią np. powrót do "ustawy Wilczka", zdrowiem, korupcją, 

odpowiedzialnością urzędniczą, zapewnienia godnych emerytur czy innych świadczeń bez 

zaciągania kredytów wyniszczających Polaków itd... 

 

Wprowadzenie Demokracji Bezpośredniej zapewni Polakom udział finansowy we wszystkich 

dobrach narodowych stwarzając bezprecedensowe możliwości stworzenia silnego i bogatego 

w zasoby i energie Państwa. To z kolei, będzie gwarantem ogromnego bogactwa obywateli 

polskich. 

 

 


