
 

P R O G R A M 

DO REALIZACJI W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI 

BĘDĄC W SEJMIE 

 

     Głównym CELEM PIAST – JMENiŚ w jedności z całym narodem jest DOBRO 
Polski i jej obywateli, z przyszłością dla kolejnych pokoleń i wzorem dla 
Europy oraz świata.  PIASTOWIE rozpoczną cywilizację MIŁOŚCI płynącej z 
czystego serca, dobrego sumienia i wiary nieobłudnej, GDZIE CZŁOWIEK MA 
BYĆ PODMIOTEM NIE PRZEDMIOTEM I PRZYJACIELEM DRUGIEGO CZŁOWIEKA 
i wówczas w Polsce, w Europie i na świecie zapanuje POKÓJ!                                                                                                    

By w narodzie trwał ład i porządek społeczeństwo musi kierować się zasadami:                                                                                                                                        
1. Szacunek do osoby ludzkiej (jak na wstępie).                                                                 
2. Dobro wspólne - Polska.                                                                                                     
3. Zasada pomocniczości (szkoła, służba zdrowia, bezpieczeństwo, wojsko).              
4. Zasada solidaryzmu społecznego i narodowego.                                                            
5. Zasada sprawiedliwości.                                                                                                       
6. Rozwój gospodarczy i finansowy.                                                                                         
7.Rozwój rodzinnych gospodarstw rolnych.                                                                    
Wobec powyższego obywatele kraju nie mogą mieć wpływu na władzę raz na 
cztery lata, lecz na bieżąco. PIASTOWIE umożliwią bieżący udział w 
sprawowaniu władzy przez suwerena, poprzez wprowadzenie WIR (weto – 
inicjatywa – referenda) i instytucji odwołania posła. 

Aby wspólnie zrealizować CEL przedstawiony na wstępie zaczniemy od:                    
- nowelizacji Konstytucji z 1997 r., np. art. 220&2 który uniemożliwia rządowi 
pobieranie kredytu w NBP – co hamuje rozwój gospodarki, art. 104&1 
chroniący posła, a wprowadzimy instytucję odwołania posła, art. 85&3 chroni 
od obowiązku Obrony Ojczyzny, każdy obywatel ma ten obowiązek i &3 do 
usunięcia, itd.                                                                                                                             
- jasne, moralne, czytelne prawo napisane od nowa, bo w obecnym gąszczu 
ustaw itd. gubi się cały sektor prawniczy.  Przez co PRZYWRÓCIMY GODNOŚĆ 



PRAWU (hasło Solidarności na murze Sądu Kaliskiego „PRZYWRÓCIĆ GODNOŚĆ 
PRAWU”), usprawnimy funkcjonowanie urzędów zachowując sprawiedliwość 
dla obywateli.                                                                                                                      
-  jawność pochodzenia osób na stanowiskach państwowych do 5 pokolenia, 
suweren ma prawo i musi wiedzieć kto nim rządzi,                                                            
- regulacje prawne do stosowania WIR (weto – inicjatywa – referenda, 
przykład Szwajcaria), gdy społeczeństwo nie zgadza się z daną ustawą, mówi 
weto i wypowiada się w referendum, gdzie wynik jest obligatoryjny do 
stosowania przez rząd. Obywatele z własnej inicjatywy mogą wprowadzić 
ustawę w wyniku referendum i wynik również obligatoryjny dla rządu. 
Wówczas będzie na bieżąco pełna kontrola poczynań rządu i naród będzie 
decydował o swojej przyszłości, a nie kilku przekupnych polityków.                                                                      
- instytucja odwołania posła, gdy będzie postępował odwrotnie, jak obiecał 
wyborcom i czasie kampanii – skończą się oszustwa polityczne i kpina z 
wyborców.                                                                                                                               
- utrata mandatu posła, gdy przechodzi do innej partii w czasie trwania 
kadencji Sejmu, w to miejsce wchodzi kolejny kandydat z listy opuszczonej 
partii – skończą się oszustwa wyborców i członków z ugrupowania oraz 
matactwa posłami w Sejmie.                                                                                                    
- niezależność trójpodziału władzy: Ustawodawczej – Wykonawczej – 
Sądowniczej. Władza ustawodawcza – Posłowie, mają pracować w Sejmie i ze 
społeczeństwem. Wykonawcza – rząd, ma się składać z fachowców i 
specjalistów, a nie politykierów. Sądownicza – wolna od polityków, wydająca 
sprawiedliwe wyroki.                                                                                                                   
- Senat do likwidacji – do sprawdzenia ustaw jest Trybunał Konstytucyjny.                                                                                                                           
- decyzje suwerenne, tu nad Wisłą, bez dyktatu sił zewnętrznych.         
Powyższe regulacje są konieczne i diametralnie usprawnią funkcjonowanie 
państwa, a Polska stanie się krajem sprawiedliwym, nie zwykle silnym i 
bogatym.                                                                                                                        
KOLEJNE ZADANIA:                                                                                                                                   
- przywrócimy zasiłek pogrzebowy w kwocie 6.500,-zł. Okradanie rodzin, 
okradanie zmarłych to czyn, którego nie sposób ocenić słownikowymi słowami. 
Zostawiamy ocenę Polakom. Wierzymy, że Polacy nigdy nie oceniali decyzji PO-
PSL z 2011 roku właściwie. Rocznie ginie z kieszeni Polaków ok. 1 miliard 
złotych.                                                                                                                                             



- kwota wolna od podatku 25.000,- zł, niemoralne jest opodatkowanie kwot 
poniżej minimalnego wynagrodzenia.                                                                                                  
- emerytury wolne od podatku – również do kwoty 25.000,- zł.                                     
- powiązać system emerytalny z ilością posiadanych dzieci - zaliczyć do stażu 
pracy okres trzech lat wychowania dziecka w domu przez matkę lub ojca, 
zaliczając składkę minimalnego wynagrodzenia.                                                                 
- odszkodowania dla pracowników - zlikwidowanych PGR –ów i ich dzieci z 
funduszy państwowych.                                                                                                           
- zrekompensować przez Skarb Państwa - straty finansowe pracowników , 
spowodowane Ustawą Sejmu RP o możliwości spalenia dokumentacji składek 
pracowniczych w ZUS , z przed 1990 r..                                                                                                                                                                                                                                                                                     
- sprawiedliwy podział dóbr – dziś jeden chce oszukać drugiego, Państwo myśli 
jak przykrócić społeczeństwu, społeczeństwo jak oszukać Państwo. Czy nie 
możemy żyć w zrozumieniu, normalnie w myśl hasła „ uczciwą pracą Polacy się 
bogacą” ? Dlatego PIAST – JMENiŚ wprowadzi sprawiedliwe rozwiązanie:  
najwięcej w kraju zarabia Prezydent, następnie hierarchicznie coraz mniej w dół 
aż do robotnika, który musi zarobić na utrzymanie trzy osobowej rodziny. 
Wynagrodzenie właścicieli mikro przedsiębiorstw np. na poziomie 
wynagrodzenia prokuratora, mały przedsiębiorca – jak Premier rządu, średni 
przedsiębiorca – jak poseł, a pozostali przedsiębiorcy - jak Prezydent. Pozostałe 
zyski z poszczególnych działalności do budżetu Skarbu Państwa. Podwyżki 
solidarnie w zależności od możliwości Budżetowych Państwa –wszyscy albo  
nikt. Zlikwidujemy kominy płacowe. To zmobilizuje solidarnie całe 
społeczeństwo do zainteresowania się polityką i rozwojem gospodarczym 
generującym dochód do Budżetu Państwa, by w konsekwencji żyło nam się 
godnie.  Powyższe regulacje spowodują, że ograniczymy milionerów, 
oligarchów, a wyeliminujemy ubóstwo i biedę – a tym samym PIASTOWIE 
zaprowadzą sprawiedliwość społeczną.                                                                                             
– równe szanse – nie nadmierna pomoc socjalna, lecz stworzymy warunki do 
funkcjonowania różnych firm rodzinnych i uczciwego bogacenia się.                                                                                                      
- likwidacja Rad Nadzorczych, organ ten nie ma mocy decyzyjnej, zbędny balast 
do brania pieniędzy podatników.                                                                                             
- likwidacja NFZ, funkcję tą ma przejąć Ministerstwo Zdrowia.                                               
- likwidacja  Korporacji  Notarialnej – ona była potrzebna  gdy ludzie nie umieli 
czytać i pisać. Teraz obywatele spisują umowę kupna – sprzedaży danej 



nieruchomości i rejestrują w Urzędzie Skarbowym opłacając podatek i koniec.                
- likwidacja Korporacji Komorniczej – wystarczą Komornicy Skarbowi.                             
- likwidacja Podatku CIT, PIT – a proponujemy Podatek Obrotowy do 2,6 %.                                                                                                                                                             
- zmniejszenie zatrudnienia w administracji do 50 % - nie będzie zwolnień, 
tylko naturalne przejścia na emeryturę i przez „X” lat nie będzie zatrudnień. Jest 
to możliwe przy wprowadzeniu nowego prawa jw., uproszczonych podatków, 
zlikwidować zbyteczny obieg dokumentów, zbyteczne urzędy państwowe, itp..                                                                    
-  KRUS włączyć do ZUS, KRUS będzie działał jako oddział w ZUS, zyskamy na 
mniejszym zatrudnieniu osób zarządzających – ograniczenie biurokracji.                            
- znieść korupcyjny podatek VAT, a wprowadzić prosty podatek obrotowy – to 
rozmowy i decyzyjność w Unii Europejskiej.                                                                           
- kolej Polska  - zarządzana przez jedną spółkę państwową.                                         
- musimy spełnić patriotyczny obowiązek - przyjęcia do Polski swoich 
obywateli przymusowo wywiezionych w głąb Rosji.                                                     
- oświata -  bezpłatne przedszkola i szkolnictwo –  ile lat trwa edukacja, tyle lat 
pracy w Polsce.  Nauka przyjacielem uczniów – prawda historyczna, kultura, 
wartości , nowoczesność, kreatywność, informatyzacja, cyfryzacja, postęp.                
- wymiar sprawiedliwości – Sądy wolne od polityki, wydające sprawiedliwe 
wyroki.   Obligatoryjne zadośćuczynienie dla pokrzywdzonych – warunkiem 
sprawiedliwości społecznej.  Wprowadzimy równość stron: pokrzywdzony – 
podejrzany, w procesie przygotowawczym, co bez nakładów finansowych 
przyspieszy procesy sądowe.   Po nowelizacji prawa zmniejszymy stan 
sędziowski z ok. 10.000 - do 5.000.                                                                                                                     
- służba zdrowia - dofinansowanie w wysokości 7,5 % z Budżetu Państwa.           
Wyeliminować szkodliwe szczepionki, technologie 5G, glifosat, GMO, 
elektrosmog, nadmierną chemizację, opakowania wchodzące w reakcję z 
żywnością itd.– to zwiększa zachorowalność na : raka , białaczkę, serce, choroby 
układu trawiennego, problemy neurologiczne, bezpłodność i inne.               
Wobec powyższego PASTOWIE zastosują rozwiązania likwidujące przyczyny 
chorób, profilaktyka zdrowotna, naturalne metody leczenia, zdrowa żywność, 
dbanie o naturalną odporność człowieka, stosować nowoczesne urządzenia 
diagnostyczne - wówczas służba zdrowia spełni oczekiwania społeczne.             
– w biogazowniach mają być przerabiane - wyłącznie odpady, a nie zdrowe 
rośliny. To nie humanitarne, nie po chrześcijańsku, by „spalać” zdrową żywność 
na energię! Żywność, jak sama nazwa wskazuje służy do ŻYWIENIA i nie 



„gwałćmy” przyrody, bo ona broniąc się może zniszczyć człowieka na ziemi! Już 
mamy ostrzeżenia: susze, powodzie, tornada, wirusy itd. PIASTOWIE obrońcami 
prawa natury.                                                                                                                     
– obrona wartości - dziś wobec narodu Polskiego stosowana jest sztuka wojny 
polegająca na zniszczeniu naszych zasad moralnych, religii, kultury i tradycji. 
Kiedy kraj jest osłabiony ekonomicznie i zdemoralizowany, to można go 
przejąć bez jednego wystrzału – to ogromne dla nas niebezpieczeństwo i 
musimy się temu zdecydowanie przeciwstawić w jedności z PIAST – JMENiŚ.                                                                                                                      
– bezpieczeństwo wewnętrzne – Policja, Prokuratura i inne służby na straży 
przestrzegania PRAWA, a nie wskazań polityków.                                                              
– bezpieczeństwo zewnętrzne - armia gwarantująca obronę Polskich granic. 
Nie nadmiernych zbrojeń nam trzeba, lecz pracy i chleba.  Pokojowe misje 
zagraniczne WP za zgodą Sejmu i tylko na prośbę danego państwa, 
pokrywającego w pełni koszty pobytu. Wojska obce tylko na czas ćwiczeń w 
ramach zawartych sojuszy. Zgodnie z drugą częścią nazwy partii PIASTOWIE za 
pokojem wewnętrznym, w Europie i na świecie. Dlatego w pierwszej kolejności 
dialog ze wszystkimi sąsiadami, w tym z Rosją, bo wielki czas, by panowała 
zgoda wśród narodów słowiańskich. W cywilizowanym 21 wieku, czas 
przerwać brutalność życia, wszelkie zamachy, wojny, wszelkie ZŁO.  
PIASTOWIE będą propagować cywilizację MIŁOŚCI, wzajemnego szacunku, 
jedności i pokojowej współpracy gospodarczej.   

 Jako SUWEREN musimy wiedzieć – skąd brać pieniądze ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
NARÓD ZDOBYWA MAJĄTEK Z :                                                                                                    
1. Rodzimej produkcji w zakładach - fabrykach, w wyniku przemian 
ustrojowych dziś mamy system gospodarki kolonialnej i większość zysków 
ucieka nam na zachód. Teraz musi być wysiłek całego narodu, by odbudować 
wszelkie marki Polskie. Rozwój gospodarczy będziemy prowadzić o nowoczesną  
myśl ekonomiczną tj. o cztery filary : 1. Działy strategiczne i banki w zasobach 
Skarbu Państwa, 2. Działalność prywatna, 3. Polska Spółdzielczość, 4. 
Rolnictwo.                                                                                                                                                                
Zakłady strategiczne w kooperacji z prywatną działalnością gospodarczą i 
spółdzielczą będą motorem napędowym rozwoju kraju. Gospodarka będzie 
oparta na rodzimych surowcach: węgiel itd. do ostatniego kilograma z 
zastosowaniem technik sprzyjających środowisku. Zastosujemy nowoczesne 
rozwiązania tworząc Giełdy – dla Start-Apów. Zastosujemy jednakowe 



traktowanie dla podmiotów zagranicznych, a krajowych. Bezwzględny rozwój 
lekkiego przemysłu spożywczego. Fabryki produkujące tani, drobny sprzęt 
rolniczy – na wzór Ursusa itd.. Kredyty nisko procentowe dla budujących nowe 
zakłady. Polska produkcja na potrzeby naszego wojska. Czas zacząć politykę 
gospodarczą dla społeczeństwa Polskiego, a nie dla korporacji.                                                                                                                    
2. Rolnictwa - rolnictwo to koło zamachowe całej gospodarki. Rozwój 
przetwórstwa rolno-spożywczego w formie Spółdzielczości lub prywatnie – 
przetwarzające wyłącznie surowce Polskiego rolnika. Sklepy wieko 
powierzchniowe, co najmniej 60% w sprzedaży artykuły rolne Polskiego 
pochodzenia, to samo w zakładach przetwórczych zagranicznych. Zwierzęta 
mają służyć człowiekowi z zachowaniem humanitarnych warunków - dlatego 
nie będziemy likwidować wszelkiej produkcji przynoszącej dochód dla Budżetu 
Państwa. PIASTOWIE nie przedłużą umowy na sprowadzanie roślin GMO. 
Jednakowe dopłaty w rolnictwie w całej Unii Europejskiej.                                                                           
2.Zasobów geologicznych, narodowe dobra ziemskie będą przez PIASTÓW 
wydobywane do ostatniego kilograma, przetwarzane - dające egzystencję dla 
nas wszystkich. Uważamy, że likwidowanie kopalń i wydawanie koncesji na 
kopaliny dla obcego kapitału –jest zdradziecką polityką wobec SUWERENA – 
POLSKI!. Mimo, że sąsiad z zachodu daje nam przykład dobrego gospodarza, 
gdzie otwiera nowe kopalnie i buduje nowe elektrownie węglowe, zamykając 
atomowe.  Polski rząd robi dokładnie odwrotnie. Rodacy!, gdy utracimy dobra 
ziemskie to już będzie po naszej Ojczyźnie.  Dlatego SUWEREN – PIASTOWIE 
muszą zarządzać swoim krajem, jak najszybciej.                                                                                               
3. Własnych banków, mężczyzno jak się czujesz nie mając własnego portfela z 
kasą – tak samo czuje się naród – państwo bez BANKÓW!. Rozwiązaniem jest 
jak najszybsze utworzenie nowych Polskich banków z niskim oprocentowaniem 
kredytów i korzystnymi lokatami. Rozwój sieci banków lokalnych Samorządowo 
– Spółdzielczych. Koniecznie musimy uwolnić Polską złotówkę zmieniając art. 
220 & 2 Konstytucji. Wówczas Polskie państwo będzie wreszcie mogło 
zarabiać na kredytowaniu własnej gospodarki i swoich własnych obywateli, a 
Budżet Państwa będzie otrzymywać te dochody, które teraz są 
wyprowadzane za granicę.  NBP podporządkować Sejmowi.   Obecne 
zadłużenie Skarbu Państwa sięga do 1,1 biliona zł i rośnie na dobę ok. 732 mln 
zł. Konieczna jest restrukturyzacja długów – negocjacje z wierzycielami, by 
zacząć spłacać dług bez procentowych odsetek. To wręcz pilne, by uchronić 



naród przed bankructwem. PIASTOWIE będą domagać się w UE realizacji 
zapewnień – nisko % kredytów, gdy sprywatyzujemy banki - co miało 
spowodować szybszy rozwój gospodarczy. Kolejne rządy wyzbyły się banków, a 
oprocentowania kredytów wzrosły. Kolejne oszustwo Unii Europejskiej, które 
PIASTOWIE muszą naprawić.                                                                                                                          
4. Handlu – dziś Polskiego handlu detalicznego praktycznie nie ma, dlatego 
będziemy zabiegać, by Polskie towary, co najmniej 60 % były obecne w 
sprzedaży w sklepach z kapitałem zagranicznym. Jeśli będą trudności, 
pozostanie nam odbudować własną sieć handlową. Promocja Polskich marek 
na świecie i rozwój handlu zagranicznego.                                                                                           
5. Postępu, bezwzględnie będziemy wdrażać Polską myśl techniczną, wszelkie 
wynalazki. Całkowita informatyzacja i cyberdemokratyzacja wszystkich działów 
Polskiej gospodarki, nowe otwarcie dla wiedzy, innowacji, myślenia. W tym celu 
musimy wybudować własne platformy informatyczne, by jednocześnie 
pozostać oazą wolności słowa, gdyż Google, Twitter, Facebook, Apple stosują 
cenzurę. Przestrzegać zasady pluralizmu medialnego, równy dostęp do mediów.   
WIĘCEJ ZAGADNIEŃ PROGRAMOWYCH, PATRZ : PROGRAM STRATEGICZNY DLA 
POLSKI PIAST – JMENiŚ. 

PREZES 

PIAST – JMENiŚ 

Eugeniusz Maciejewski 


