
Program dla Polski po lockdownie





Wstęp

Ponad rok lockdownu to czas kryzysu całego życia społeczno-
gospodarczego. To czas dewastowania gospodarki, paraliżu ochrony 
zdrowia, niszczenia edukacji, wprowadzania kolejnych podatków i depta-
nia przez władzę wszelkich norm prawnych.

Ten czas narodowej katastrofy wymaga wielkich i odważnych działań, 
które pomogą odbudować nasze państwo!

Konfederacja jest jedyną w Polsce partią dążącą do zdecydowanych 
zmian systemowych. Okres lockdownu jeszcze uwypuklił i dodatkowo 
pogłębił lata zaniedbań. Najwyższy czas, by wyjść im naprzeciw. Dlatego 
prezentujemy program, którego realizacja pozwoli Polakom bogacić się, 
rozwijać i żyć w sprawiedliwym, silnym państwie. To plan odbudowy 
Polski po wielomiesięcznych obostrzeniach i zapaści społeczno-gospo-
darczej!

Pomóżmy Polakom po lockdownie, naprawmy błędy z minionych lat
i zbudujmy Polskę na nowo!
 

Polska na nowoProgram dla Polski po lockdownie
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Niskie i proste
podatki

Każdy pracujący Polak oddaje przeciętnie państwu około 40% 
swoich dochodów w formie PIT, ZUS i NFZ. Następnie płaci VAT, 
akcyzę oraz różne parapodatki, w wyniku czego ponad połowa 
dochodów pracującej części społeczeństwa trafia w ręce polityków 
i biurokratów.

W zamian za tak horrendalny haracz otrzymujemy wizję 
głodowych emerytur, niewydolny system ochrony zdrowia
i niedostosowaną do potrzeb rynku pracy edukację. Nie mówiąc już 
o tym, ile pieniędzy jest rozkradanych czy marnowanych.

Podczas toczącej się dyskusji nad „sprawiedliwością” polskiego 
systemu podatkowego często pomija się fakt, że 7% najbogatszych 
podatników płaci łącznie tyle samo podatku PIT co pozostałe 93%. 
Do tego podatki w Polsce są skomplikowane, a ich pobór bardzo 
drogi i nieefektywny. Metody działania aparatu fiskalnego są często 
o wiele gorsze w skutkach niż same podatki!

Zmienimy to! Podatki w Polsce muszą być niskie i proste, a Polacy 
muszą wreszcie mieć możliwość korzystania z owoców własnej 
pracy.

6



Likwidacja
15 podatków

Na polski system podatkowy oprócz kilku głównych danin składa się 
wielka liczba różnego rodzaju drobnych podatków i opłat. Większość 
Polaków o większości z tych podatków nigdy nawet nie słyszała - a tym-
czasem w swojej masie stanowią one poważne obciążenie finansowe
i biurokratyczne dla gospodarki.

Upraszczanie systemu podatkowego trzeba zacząć od zlikwidowania 
tego podatkowego bagna! Konfederacja - na dobry początek - jedną 
ustawą wprowadzi prawdziwą kwotę wolną od PIT i ZUS (12-krotność 
płacy minimalnej) oraz zniesie 15 podatków naraz:
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Podatek cukrowy (w cenie żywności)
Opłata paliwowa (w cenie paliwa)
Opłata emisyjna (w cenie paliwa)
Opłata mocowa (w cenie prądu)
Opłata przejściowa (w cenie prądu)
Opłata reprograficzna (w cenie elektroniki)
Opłata wodna (w cenie wody)
Opłata wpisowa i roczna w rejestrze BDO (obowiązkowe dla przedsiębiorców)
Opłata za korzystanie ze środowiska (w cenie wywozu odpadów)
Podatek od środków transportowych
Opłata targowa
Opłata uzdrowiskowa
Opłata miejscowa
Podatek od psa
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Polska na nowoNiskie i proste podatki

Dowiedz się więcej!
Zobacz wideo  

https://konfederacja.pl/polska-na-nowo/niskie-i-proste-podatki/likwidacja-15-podatkow/


Dobrowolny ZUS
dla przedsiębiorców

Rząd rzuca kłody pod nogi najbardziej pracowitym i przedsiębiorczym 
Polakom zabierając im większość owoców ich pracy. Najlepszym 
przykładem ucisku fiskalnego są składki na ZUS dla przedsiębiorców, 
które wynoszą ponad 1450 zł miesięcznie! 

Kwota ta jest dla nich ogromnym obciążeniem i stanowi trudną do prze-
kroczenia barierę dla rozwoju małych firm, a także częstą przyczynę ich 
bankructwa lub ucieczki w szarą strefę. Przymus ubezpieczeń sprawia, że 
nawet gdy przedsiębiorcy nie osiągają przychodów, to muszą zapłacić 
składki - czego doświadczyli podczas kolejnych lockdownów.

Chcemy, by w rękach polskich przedsiębiorców zostawało jak najwięcej 
zarobionych pieniędzy, dlatego wprowadzimy dla nich dobrowolny ZUS! 
To oni, a nie urzędnicy, najlepiej wiedzą jak spożytkować własne dochody. 
Przedsiębiorcy, wśród których jest wielu młodych i energicznych 
Polaków, powinni mieć wybór, czy korzystać z ubezpieczenia emerytal-
nego w ZUS, czy oszczędzać gdzieś indziej lub samodzielnie. 

Dzięki temu zmniejszymy także klin podatkowy i spowodujemy wzrost 
płac!
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Polska na nowoNiskie i proste podatki

Dowiedz się więcej!
Zobacz wideo  

https://konfederacja.pl/polska-na-nowo/niskie-i-proste-podatki/dobrowolny-zus-dla-przedsiebiorcow/


Tanie
paliwo

Jednym z najpoważniejszych obciążeń finansowych Polaków są wysokie 
ceny paliw. Ten problem dotyczy przede wszystkim milionów gospo-
darstw domowych, których budżety każdego miesiąca ponoszą straty. 
Cierpią na tym także przedsiębiorcy, zmuszeni wliczać w ceny towarów 
rosnące koszty transportu. 

Musimy zdać sobie sprawę, że winę za ten stan rzeczy ponosi państwo. 
Ponad połowa ceny benzyny to podatki. Składają się na nie: akcyza, VAT, 
opłata paliwowa i opłata emisyjna. Mimo wielokrotnych obietnic, żadna 
partia władzy nie zdecydowała się znieść tych obciążeń. 

Konfederacja proponuje obniżenie opodatkowania cen paliw. Zredukuje-
my podatek VAT oraz akcyzę. Zlikwidujemy opłatę emisyjną i paliwową. 
Dzięki tym decyzjom cena litra benzyny spadnie do 4 złotych.

Skorzystają na tym miliony obywateli, zarówno pracownicy jak i praco-
dawcy. Zaoszczędzone pieniądze będą napędzać polską gospodarkę 
poprzez wzrost konsumpcji i inwestycji.

Obniżka opodatkowania paliwa to prosta droga do sukcesu gospodar-
czego.
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Polska na nowoNiskie i proste podatki

Dowiedz się więcej!
Zobacz wideo  

https://konfederacja.pl/polska-na-nowo/niskie-i-proste-podatki/tanie-paliwo/


Epidemia COVID-19 okazała się śmiertelnym ciosem dla polskiego 
systemu ochrony zdrowia, już wcześniej źle zorganizowanego, 
fatalnie zarządzanego i chronicznie niedofinansowanego. W 2020 
roku byliśmy świadkami całkowitej zapaści systemu.

Zakaz wykonywania zabiegów planowych, zamykanie placówek 
medycznych dla pacjentów innych niż chorzy na COVID-19, 
wysyłanie personelu medycznego na absurdalnie długie kwaran-
tanny - to tylko niektóre z decyzji rządu PiS, które w połączeniu 
z wieloletnimi zaniedbaniami doprowadziły w samym 2020 roku 
do ponad 70 tysięcy nadmiarowych zgonów, z których tylko nie-
wielką część można przypisać zachorowaniu na COVID-19. Skutki 
lockdownu w ochronie zdrowia będą nam towarzyszyć jeszcze 
przez długie lata.

Jedyne rozwiązania, jakie widzą partie starego układu, to "więcej 
pieniędzy", "więcej szczepień" i "oby nie przyszła kolejna epidemia". 
Tymczasem ochrona zdrowia wymaga głębokiej, strukturalnej 
reformy z wykorzystaniem najlepszych światowych wzorców. 
Wiemy, jak to zrobić.
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Sprawna i dostępna
ochrona zdrowia



Odblokowanie
ochrony zdrowia

Okres epidemii zaciągnął ogromny dług zdrowotny u Polaków, który 
będziemy spłacać przez najbliższe lata i dekady. Drastycznie spadła diag-
nostyka chorób onkologicznych, w części województw w początkowej 
fazie nawet o 90%! W kardiologii liczba zabiegów planowych spadła 
nawet o 70%!

Już w pierwszych miesiącach epidemii, pomimo niewielkiego obłożenia, 
szpitale przestały normalnie funkcjonować. Zdarzało się, że nie przyjmo-
wano pacjentów w trakcie nocnych dyżurów. Lekarze rodzinni, pod 
pretekstem teleporad, zabarykadowali się w przychodniach. NFZ usan-
kcjonował ten chory stan poprzez zawieszenie planowanych zabiegów!

Pacjent może dowolnie i subiektywnie ocenić swoje objawy
i dolegliwości. Dlatego podstawową praktyką przy diagnozie muszą być 
badania fizykalne, osłuchanie pacjenta, badanie palpacyjne, obejrzenie 
pacjenta. Teleporada sprawdza się głównie w przypadku przedłużenia 
recept.

Już nigdy nie pozwolimy zdezorganizować systemu ochrony zdrowia 
pod pretekstem epidemii!
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Polska na nowoSprawna i dostępna ochrona zdrowia

Dowiedz się więcej!
Zobacz wideo  

https://konfederacja.pl/polska-na-nowo/sprawna-i-dostepna-ochrona-zdrowia/odblokowanie-ochrony-zdrowia/


Bon
zdrowotny

Lista strukturalnych problemów polskiego systemu ochrony zdrowia jest 
bardzo długa, a większości z nich nie da się rozwiązać prostym dosypy-
waniem pieniędzy do niewydolnego systemu. Brak sensownych reform 
po 1989 roku doprowadził do sytuacji, w której nasza opieka zdrowotna 
należy do najgorszych w Europie.

Fundamentalną słabością naszego systemu jest monopolizacja przez 
jeden podmiot (NFZ) i niewykorzystywanie naturalnego mechanizmu 
konkurencji. Właściwe wzorce znaleźć możemy już za zachodnimi grani-
cami - zarówno w Niemczech, jak i w Czechach obywatele mogą wybie-
rać spośród wielu publicznych i prywatnych ubezpieczalni. Opieka 
zdrowotna obu tych państw jest od dekad oceniana znacznie lepiej niż 
polska.

Reformowanie ochrony zdrowia należy zacząć od dopuszczenia na rynek 
prywatnych i samorządowych ubezpieczycieli, do których Polacy 
mogliby kierować swoje składki zdrowotne - w postaci bonu zdrowotne-
go finansowanego z budżetu państwa i przysługującego każdemu 
Polakowi. Rozbicie monopolu NFZ i zmuszenie ubezpieczycieli do 
konkurowania o pacjentów stworzy warunki do dalszych reform.

12

Polska na nowoSprawna i dostępna ochrona zdrowia

Dowiedz się więcej!
Zobacz wideo  

https://konfederacja.pl/polska-na-nowo/sprawna-i-dostepna-ochrona-zdrowia/bon-zdrowotny/


Stabilna produkcja
leków w Polsce

Polska już od kilkudziesięciu lat jest zależna od dostaw leków i substancji 
czynnych z Chin i Indii. Wynika to przede wszystkim z wielokrotnie 
niższych cen, co jest efektem dużego wsparcia lokalnych rządów, niskich 
kosztów pracy i braku nacisku na ochronę środowiska.

W sytuacji takiej zależności każda epidemia rodzi dla nas zagrożenie 
zerwania łańcuchów dostaw i ograniczenia naszego dostępu do leków.

Polska musi stworzyć warunki do rozwoju przemysłu farmaceutycznego 
opartego o firmy zdolne konkurować z monopolami azjatyckich potęg. 
Musimy ustalić listę strategicznych leków i substancji czynnych, które 
powinny być produkowane w Polsce.

Unijna polityka ochrony zdrowia w dobie epidemii skompromitowała się. 
W chwili obecnej polegamy niemal całkowicie na unijnych atestach
i certyfikatach na leki, szczepionki, czy sprzęt medyczny. Rekomendacje 
Europejskiej Agencji Leków dotyczące innowacyjnych produktów 
leczniczych nie powinny być w Polsce jedynym czynnikiem nadzoru nad 
ich produkcją. Nowoczesne państwo powinno prowadzić suwerenną
i świadomą politykę lekową.
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Polska na nowoSprawna i dostępna ochrona zdrowia

Dowiedz się więcej!
Zobacz wideo  

https://konfederacja.pl/polska-na-nowo/sprawna-i-dostepna-ochrona-zdrowia/stabilna-produkcja-lekow-w-polsce/


Polski system edukacji od lat przeżywa poważny kryzys. Wprowa-
dzane zmiany są jedynie kosmetycznymi zabiegami, które nie- 
odpowiadają na problemy szkół, uczniów oraz nauczycieli. Pogłę-
biająca się biurokracja czy przepełnione programy nauczania to 
tylko pierwsze z brzegu przykłady obnażające realia oświaty. Lock-
down i forsowana przez rząd nauka zdalna pogłębiły ten stan 
rzeczy.

Dzisiaj stoimy przed wyzwaniem przeprowadzenia kompleksowej 
reformy systemu polskiego szkolnictwa. Musimy zdać sobie sprawę 
z konsekwencji, które poniesie w przyszłości nasze państwo, jeżeli 
nie zareagujemy na potrzebę realnych zmian w sposobie kształce-
nia dzieci i młodzieży, zarządzania placówkami edukacyjnymi
i funkcjonowania aparatu nauczania. 

Konfederacja jest tego świadoma, dlatego przedstawiamy 
rozwiązania, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom nowoczes-
nego społeczeństwa i potrzebie efektywnej edukacji przyszłych 
pokoleń.
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Efektywna
i nowoczesna

edukacja



Nigdy więcej
lockdownu w edukacji

Ostatni rok pokazał ogromną niewydolność systemu edukacji. Pilny 
powrót do normalnego nauczania stacjonarnego jest niezbędny dla 
rozwoju dzieci i młodzieży.

Nieprzygotowane i nieprzemyślane nauczanie zdalne wprowadziło wiele 
chaosu zarówno do szkół, jak i do wielu polskich domów. Po pierwszym 
lockdownie wiosną 2020 roku rząd przez okres wakacyjny nie wyciągnął 
żadnych konstruktywnych wniosków. Nie przygotował ani szkół, ani 
nauczycieli, ani uczniów na nowy rok szkolny. Skutki zaniedbań w tym 
zakresie można było obserwować gołym okiem.

Obniżenie progów zdawalności egzaminów końcowych nie jest żadnym 
sposobem na wyjście z tej sytuacji. Skutki braku właściwego modelu 
nauczania będą niestety długotrwałe. Miniony rok szkolny był dla 
większości uczniów praktycznie rokiem straconym. Przyznają to nauczy-
ciele, rodzice i sami uczniowie.

Jako Konfederacja przywrócimy normalność do systemu edukacji 
w Polsce. Tak aby nauczyciele mogli się skupić na nauczaniu, a uczniowie 
na zdobywaniu wiedzy.
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Polska na nowoEfektywna i nowoczesna edukacja

Dowiedz się więcej!
Zobacz wideo  

https://konfederacja.pl/polska-na-nowo/efektywna-i-nowoczesna-edukacja/nigdy-wiecej-lockdownu-edukacji/


Odbiurokratyzowanie
szkolnictwa

Dzisiaj bardzo dużą część pracy nauczycieli stanowi spełnianie 
wymogów biurokracji. Zamiast przygotowywać się do lekcji, większość 
pedagogów musi wypełniać formularze i po godzinach siedzieć 
w tabelkach. Czas poświęcony uczniom ma coraz mniejsze znaczenie 
w obliczu narastającego formalizmu.

Musimy odbiurokratyzować polską edukację. Zlikwidujmy kuratoria, 
które odpowiadają za nakładanie największej ilości dodatkowych obo-
wiązków na nauczycieli - pomiędzy ministerstwem a szkołami nie po-
winna funkcjonować zbędna administracja. Znieśmy relikt poprzedniego 
systemu w postaci Karty Nauczyciela - pensje dydaktyków powinny 
podlegać mechanizmom rynkowym.

Sposobem na podniesienie poziomu edukacji jest także odchudzenie 
programów nauczania. Przerośnięte podręczniki sprawiają, że nauczy-
ciele nie są w stanie wyrobić się z przekazaniem całego materiału ucz-
niom.

Przekażmy więcej kompetencji w ręce dyrektorów. Szkołami powinni 
zarządzać prawdziwi menedżerowie.

Mniej biurokracji w szkolnictwie to więcej czasu na naukę i edukację 
młodzieży.
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Polska na nowoEfektywna i nowoczesna edukacja

Dowiedz się więcej!
Zobacz wideo  

https://konfederacja.pl/polska-na-nowo/efektywna-i-nowoczesna-edukacja/odbiurokratyzowanie-szkolnictwa/


Bon
opiekuńczo-edukacyjny

System finansowania i organizacji szkolnictwa w Polsce jest niejasny
i nieefektywny już od wielu lat. Lockdown i zamknięcie szkół pokazały 
niewydolność systemu i brak przygotowania do nowych wyzwań. Szkoła 
powinna przekazywać wiedzę i kulturę, uczyć kreatywności i samodziel-
nego myślenia.

Postulujemy zatem wprowadzenie bonu opiekuńczo-edukacyjnego, 
który uruchomi mechanizm zdrowej konkurencji i zwiększy zróżnico-
wanie w organizacji nauki dzieci. Droga do szkół prywatnych nie będzie 
dla nikogo zamknięta - ponieważ wszystkie placówki edukacyjne będą 
objęte jednolitym systemem finansowania edukacji dziecka poprzez 
bon. Rodzice będą też mieli większy wpływ na wychowanie dzieci 
w duchu konserwatywnych i tradycyjnych wartości dzięki większej 
swobodzie wyboru, która przełoży się na większy wpływ na sposób 
zarządzania szkołą.

Sfinansowanie edukacji poprzez bon umożliwi otwieranie niewielkich 
lokalnych szkół prowadzonych przez osoby prywatne czy samorządy. 
Pozwoli także na budowanie nowoczesnych placówek edukacyjnych 
przy ośrodkach akademickich czy przedsiębiorstwach, a także odciąży 
budżety lokalnych samorządów w kwestii finansowania systemu eduka-
cji
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Polska na nowoEfektywna i nowoczesna edukacja

Dowiedz się więcej!
Zobacz wideo  

https://konfederacja.pl/polska-na-nowo/efektywna-i-nowoczesna-edukacja/bon-opiekunczo-edukacyjny/


Rząd PiS doprowadził do tego, że inflacja w Polsce jest jedną 
z najwyższych w całej Unii Europejskiej. Zerowe stopy procentowe 
oraz skupowanie obligacji BGK i PFR przez Narodowy Bank Polski 
skutkuje „dodrukiem” wirtualnego pieniądza na olbrzymią skalę. 
Dodruk pieniądza skutkuje wzrostem cen, a proceder ten w prak-
tyce jest równoznaczny z nakładaniem ukrytego podatku – podat-
ku inflacyjnego!

Ta forma ukrytego opodatkowania to kolejne narzędzie w rękach 
partii rządzącej służące do łupienia Polaków.

Dodatkowe kredyty w sektorze bankowym powinny pochodzić ze 
wzrostu oszczędności w społeczeństwie. Wszelkie formy dodruku 
pieniądza zawsze źle się kończą! Stabilny pieniądz jest podstawą 
stabilnej gospodarki, dlatego jako Konfederacja sprzeciwiamy się 
łupieżczej polityce monetarnej PiS. Zakażemy dodrukowywania 
pieniędzy poprzez skup aktywów przez NBP.

Nie można również zapomnieć o nowych podatkach i opłatach, 
które wprowadził rząd, takich jak podatek cukrowy. To wszystko 
prowadzi do wzrostu cen!
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Niższe koszty
życia



Tani
prąd

Niskie ceny prądu stanowią podstawę rozwoju gospodarczego kraju. 
Największy wpływ na ceny energii w Polsce mają sztuczne unijne mecha-
nizmy karania za emisję CO2, które wcale nie przyczyniają się do zmniej-
szenia globalnej emisji CO2, a powodują szereg negatywnych skutków: 
wypychanie przemysłu energochłonnego poza granice Unii, wyższe ceny 
prądu, obniżanie konkurencyjności całej gospodarki.

Polska energetyka w ponad 70% oparta jest na węglu. Wymagane przez 
Unię błyskawiczne przestawienie się na bezemisyjną energetykę będzie 
zabójcze dla polskiej gospodarki i gospodarstw domowych. Jeśli nie 
zbudujemy stabilnych źródeł zasilania w miejsce węgla, zagrożenie 
spadkiem konkurencyjności i niestabilnością dostaw energii będzie 
narastało, a Polska stanie się importerem surowca energetyczneg
i prądu. 

Błyskawiczny proces dekarbonizacji nie jest możliwy, a Polska powinna 
pójść swoją drogą transformacji energetycznej, wypowiadając unijny 
Europejski Zielony Ład. Inwestycja w elektrownie jądrowe to przyszłość 
stabilnych, bezpiecznych, niskoemisyjnych dostaw energii i pewność 
ceny energii oraz gwarancja bezpieczeństwa energetycznego.
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Polska na nowoNiższe koszty życia

Dowiedz się więcej!
Zobacz wideo  

https://konfederacja.pl/polska-na-nowo/nizsze-koszty-zycia/tani-prad/


Niższe rachunki
za wywóz odpadów

Zdajemy sobie sprawę z tego jak rozległym problemem dla Polski są 
odpady. Brak sprawiedliwych i jasnych przepisów skutkuje chaosem
i zanieczyszczeniem środowiska. 

Recykling odpadów może być opłacalny. Dziś za sortowanie nie przysłu-
guje żadna gratyfikacja, ale za niesortowanie można otrzymać wysokie 
kary. Zmienimy tę logikę: poprzez system kaucji za opakowania oraz 
działalność punktów i automatów skupowych umożliwimy Polakom 
drobne zwroty finansowe za sortowanie śmieci. Bardziej skupimy się też 
na ograniczaniu masowej produkcji niepotrzebnych odpadów.

Polska nie może być śmietniskiem Europy i świata. Postulujemy 
ustawowy zakaz wwożenia odpadów z zagranicy. 

Posiadacze kompostowników i pieców niewytwarzających popiołu będą 
częściowo zwolnieni z opłat.

Stworzymy szersze możliwości wyboru przez gminy sposobu naliczania 
opłat za odbiór odpadów, a także ułatwimy działalność przedsiębiorców 
odbierających odpady poprzez jeden system zezwoleń na działalność.

20

Polska na nowoNiższe koszty życia

Dowiedz się więcej!
Zobacz wideo  

https://konfederacja.pl/polska-na-nowo/nizsze-koszty-zycia/nizsze-rachunki-za-wywoz-odpadow/


Tanie mieszkania
Mieszkaniowe Konta
Oszczędnościowe

Ceny mieszkań w Polsce rosną jak oszalałe. Wzrost kredytowania
w sektorze finansowym niepodparty wzrostem oszczędności prowadzi 
do wzrostu cen mieszkań, w związku z czym Polacy muszą brać jeszcze 
większe kredyty. Do tego osoby z niższymi dochodami mają coraz 
słabszą zdolność kredytową lub w ogóle nie mogą dostać kredytu.

Zatrzymamy wzrost cen nieruchomości poprzez bardziej konserwa-
tywną politykę monetarną oraz wzrost oszczędności.

Wprowadzimy mieszkaniowe konta oszczędnościowe, które będą zwol-
nione z jakiegokolwiek opodatkowania, a środki na nie wpłacane będą 
mogły być odpisane od podstawy opodatkowania podatkiem PIT.

W celu obniżenia cen mieszkań przeprowadzimy ponadto głęboką syste-
mową deregulację prawa budowlanego oraz ułatwimy proces odrolnie-
nia ziemi w miastach. Zbędne procedury skutkują powstaniem sporych 
kosztów pozafiskalnych po stronie przedsiębiorców, które następnie 
przerzucane są na nabywców mieszkań. Czas z tym skończyć!
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Dowiedz się więcej!
Zobacz wideo  

https://konfederacja.pl/polska-na-nowo/nizsze-koszty-zycia/tanie-mieszkania-mieszkaniowe-konta-oszczednosciowe/


Nie wolno zarządzać państwem jak prywatną korporacją, za 
pomocą rozporządzeń. Polska ma Konstytucję, która musi być 
szanowana.

Przez ostatni rok doświadczyliśmy nagminnego łamania praw 
obywatelskich - zabraniano Polakom zarabiania na życie, utrud-
niano dostęp do lekarza, zmuszano do noszenia masek i udziału 
w eksperymentach medycznych, szafowano aresztem domowym 
zwanym kwarantanną.

Jednocześnie władza z pełną pokorą słucha wyroków i wytycznych 
Unii Europejskiej oraz chroni zagraniczne koncerny medialne. 
Prawo musi wynikać ze sprawiedliwości utrwalonej pokoleniami
i być w zgodzie z prawem naturalnym, w tym zasadą ochrony ro-
dziny i narodu, prawem do życia, swobodnej działalności i włas-
ności.

Bezkarność urzędnicza i produkowanie tysięcy stron nowego 
prawa rocznie mają odwrotny skutek i wystawiają na śmieszność 
słuszne niegdyś zasady „nieznajomość prawa szkodzi” i „twarde 
prawo, ale prawo”.
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Państwo
prawa



Nie dla paszportów
covidowych

Konfederacja stanowczo sprzeciwia się wprowadzeniu tzw. paszportu 
covidowego.

Zdaniem unijnych i rządowych ekspertów paszport ten miałby umożli-
wić swobodne podróżowanie po krajach Unii Europejskiej. W praktyce, co 
oczywiste, będzie jednak stanowił barierę dla osób niezaszczepionych. 
Stąd wszelkie hasła gloryfikujące równość obywateli wobec prawa,
a zarazem potępiające wykluczenie i segregację ludzi ze względu na 
przekonania, rasę, płeć czy wyznanie pozostają jedynie pustymi slo-
ganami.

Paszport covidowy stanie się dokumentem różnicującym ludzi na dwie 
kategorie: lepszych (zaszczepionych) i gorszych (niezaszczepionych).

Przypominamy, że polska Konstytucja w art. 32 mówi, że „wszyscy są 
wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez 
władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycz-
nym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.”

Konfederacja będzie broniła poszanowania prawa i wolności osobistej.
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Dowiedz się więcej!
Zobacz wideo  

https://konfederacja.pl/polska-na-nowo/panstwo-prawa/nie-dla-paszportow-covidowych/


Rolnictwo
bez ideologii

Rolnictwo jest nieodłącznym ogniwem łańcucha bezpieczeństwa 
każdego narodu. Niepokoi nas, że polityka rządzących obejmuje działa-
nia, które zagrażają bezpieczeństwu żywnościowemu Polski. Wystarczy 
wspomnieć nieudolność rządu w walce z ASF czy ptasią grypą, oraz 
sztuczne narzucanie lewicowej ideologii pod nazwami ,,Piątki dla zwie-
rząt” czy ,,Zielonego ładu” - projekty, które polskiego rolnika traktują jak 
dewastatora przyrody.

Konfederacja - w myśl rodzimych tradycji - rolnictwa i przyrody ze sobą 
nie antagonizuje. Rolnika i naturę postrzegamy jako współpracujących ze 
sobą w harmonii. Współpraca ta nie potrzebuje specjalnej pomocy, ale 
też nie można jej nieustannie przeszkadzać.

Proponujemy między innymi:
dążenie do zrównania dopłat rolniczych w UE;
ukrócenie samowoli organizacji „ekologicznych”;
całkowite zwolnienie rolników z akcyzy na paliwo;
wypłatę emerytury rolniczej bez pozbywania się gospodarstwa;
likwidację skarbowo-urzędowych barier utrudniających zakładanie    
    polskich punktów handlu produktami rolnymi.
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Dowiedz się więcej!
Zobacz wideo  

https://konfederacja.pl/polska-na-nowo/panstwo-prawa/rolnictwo-bez-ideologii/


Stop urzędniczej
bezkarności

Od wielu lat jesteśmy świadkami bezprawnych decyzji urzędników
i funkcjonariuszy publicznych, za które nikt nie odpowiada. Rozrost 
biurokracji i brak indywidualnej odpowiedzialności paraliżuje rozwój 
polskiej przedsiębiorczości i podważa zaufanie do działania organów 
państwowych. Czas to zmienić!

Zagwarantujemy odszkodowania - analogicznie jak w czasie stanu 
nadzwyczajnego, nawet gdy formalnie go nie wprowadzono, ale 
uniemożliwiono czasowo wykonywanie pracy.

Wprowadzimy jasne i przejrzyste zasady odpowiedzialności Skarbu 
Państwa oraz urzędników odpowiedzialnych za wydanie bezprawnych 
lub oczywiście błędnych decyzji. Jednocześnie umożliwimy szybką 
ścieżkę odwoławczą do sądu w formie elektronicznej, aby rozstrzygnięcie 
zostało wydane w ciągu 72 godzin od złożenia odwołania.

W celu wyeliminowania nadużyć wyposażymy funkcjonariuszy w kamery 
na mundurach, które będą rejestrować przebieg służby. Zwiększy to 
bezpieczeństwo samych policjantów oraz zapewni transparentność 
podejmowanych interwencji.
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Dowiedz się więcej!
Zobacz wideo  

https://konfederacja.pl/polska-na-nowo/panstwo-prawa/stop-urzedniczej-bezkarnosci/
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Bądź na bieżąco!
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