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Wstęp
Rok 2020 zapisał się w historii jako rok światowej epidemii, zerwania
globalnych łańcuchów dostaw i międzynarodowej fali totalitarnych
praktyk segregacyjnych. Rok 2022 przyniósł pierwszą od 80 lat wojnę
w naszym regionie. Za tymi wydarzeniami podąża widmo
kontynentalnego kryzysu energetycznego. Na naszych oczach
skończyła się epoka oczywistego wzrostu gospodarczego, pokoju w
Europie i łatwej polityki.
Oszołomieni tymi wydarzeniami politycy obozu rządzącego zawiedli
na całej linii. Segregacja sanitarna i paraliż ochrony zdrowia
pogorszyły skutki epidemii, zamiast jej przeciwdziałać. Masowy
dodruk pieniądza i niepohamowane zadłużanie państwa
doprowadziły do wysokiej inflacji. Samobójcze decyzje o przyjęciu
unijnej polityki klimatycznej i Krajowego Planu Odbudowy uczyniły
Polskę praktycznie bezbronną wobec kryzysu energetycznego. Rząd
PiS nie potrafił przygotować Polski na trudne czasy, a rozwiązania
proponowane przez totalną opozycję byłyby jeszcze gorsze.
Polska potrzebuje nowego przywództwa, gotowego na zmierzenie się
z wyzwaniami trudnych czasów. Polacy zasługują na liderów
politycznych, którzy dzisiejsze wyzwania przewidywali już wiele lat
temu i wskazywali sposoby przygotowania się na nie.
Jako Konfederacja nie stoimy po stronie żadnego mocarstwa,
wielkich korporacji ani szalonych ideologii. Stoimy po stronie Polski!
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Gospodarka
POKONAMY INFLACJĘ!
SWOBODA PRODUKCJI ROLNEJ
DOŚĆ GNĘBIENIA ZMOTORYZOWANYCH!

Po stronie Polski

Po stronie PolskiGospodarka

Pokonamy inflację!
W maju 2022 r. inflacja wyniosła 14%, a wiele produktów podrożało
jeszcze mocniej (np. opał o 101,5%, gaz o 46%, pieczywo o 26,5%). To
skutek fatalnych działań rządu PiS: bezprawnych lockdownów, polityki
zerowych stóp procentowych i szalonego dodruku wirtualnego
pieniądza, niemal 50 podwyżek lub nowych podatków oraz zgody na
rujnującą politykę klimatyczną UE. To wszystko w połączeniu ze
skutkami wojny na Ukrainie skutkuje drożyzną, którą najbardziej
odczuwają najbiedniejsi Polacy.
Konfederacja ma całkowicie inne podejście do gospodarki. Obniżki
opłat i podatków zamiast kolejnych dopłat i programów
rozdawnictwa. Nasze projekty ustaw to prawdziwa ochrona przed
galopującą inflacją!
Projekt Tanie Paliwo radykalnie obniży ceny na stacjach
benzynowych! Zredukujemy VAT, akcyzę i opłatę paliwową oraz
zlikwidujemy opłatę emisyjną.
Projekt Prąd bez VAT obniży cenę energii elektrycznej.
Projekt Tani Węgiel zmniejszy podatki nałożone na ten surowiec,
skutecznie obniżając jego koszt.

Te trzy projekty to elementy największej w historii Polski
obniżki podatków, dzięki której rozbroimy bombę inflacyjną!
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Swoboda produkcji rolnej
Dzisiaj żaden rolnik w Unii Europejskiej nie może czuć się bezpiecznie. Za

oderwanymi od realiów pomysłami idą konkretne rozwiązania prawne, które
wchodzą w życie. Pomimo wojny i zagrożenia głodem w pewnych częściach
świata Bruksela nadal dąży do ograniczenia swobody działalności rolnej.

Odrzucamy ideologiczną politykę klimatyczną UE. To nie rolnictwo jest
głównym emitentem gazów cieplarnianych, a stało się celem ataków

ekologicznych aktywistów. Ograniczenia narzucane w postaci obowiązku

zmniejszenia stosowania nawozów i środków ochrony roślin doprowadzą do
braku podaży własnej żywności.

Konfederacja jest przeciwna przeznaczeniu 10% gruntów ornych na obszary

nieprodukcyjne oraz narzucaniu celu 25% produkcji rolnej z gospodarstw
ekologicznych.

Nie zgadzamy się na pełzającą likwidację hodowli i chowu zwierząt w Polsce!
Polska ma ogromny potencjał w kontekście produkcji żywności. Należy

wzmacniać krajową produkcję rolną, ograniczać gigantyczne koszty
ponoszone

przez

polskich

rolników

oraz

zamknąć

rynek

polski

na

niekontrolowany napływ żywności z państw trzecich. Do zadań rządu powinno
należeć

utrzymanie

bezpieczeństwa

żywnościowego,

rozwijanie

i zdywersyfikowanie eksportu, zmniejszenie biurokratyzacji rolnictwa oraz
uproszczenie procedur.

Celem Konfederacji jest budowa globalnej marki polskiej żywności
i uczynienie polskiego rolnictwa rozpoznawalnym na całym świecie.
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Dość gnębienia zmotoryzowanych!
Jedną z najbardziej gnębionych grup społecznych w Polsce są
zmotoryzowani. Z jednej strony posiadaczy samochodów
wykorzystuje rząd, utrzymując wysokie opodatkowanie paliw czy
drastycznie podnosząc stawki mandatów. Z drugiej strony coraz
więcej do powiedzenia mają lewicowi aktywiści, wypychający
kierowców z miast.
Ponadto Unia Europejska wprowadza zakaz sprzedaży nowych aut
spalinowych od 2035 roku, wymaga ustanowienia podatku od
rejestracji takich aut oraz nałożenia opłat za drogi ekspresowe.
Konfederacja odrzuca absurdalne pomysły Brukseli! Sprzeciwiamy
się zakazowi sprzedaży aut spalinowych i postulujemy likwidację
opłat za autostrady.
Kluczem
do
poprawy
bezpieczeństwa
na
drogach
jest
przeprowadzenie generalnego audytu oznakowania i modernizacji
infrastruktury, a nie podnoszenie kar finansowych. Postulujemy
szereg ułatwień dla zmotoryzowanych: OC/AC na kierowcę lub na
pojazd, zniesienie podatku od kupna auta czy zniesienie opłat za
wjazd do centrów miast.

Mówimy stanowcze NIE lewicowej ideologii komunikacyjnej!
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Energetyka
SUWERENNOŚĆ ENERGETYCZNA POLSKI
POLSKIE ELEKTROWNIE JĄDROWE
INNOWACYJNE TECHNOLOGIE W ENERGETYCE

Po stronie Polski
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Suwerenność energetyczna Polski
Wojna zmieniła perspektywę dostaw surowców nie tylko w Polsce, ale w całej

Unii Europejskiej. Już przed wojną mieliśmy w Europie do czynienia z kryzysem
energetycznym i możliwymi blackoutami. Polska i Polacy potrzebują

bezpieczeństwa i suwerenności energetycznej oraz dywersyfikacji dostaw
surowców energetycznych.

Światowa energetyka węglowa urosła w zeszłym roku o 9%. Tymczasem

polski rząd, zamiast zwiększać krajowe wydobycie, grzebie polskie górnictwo
i importuje surowiec, którego mamy złoża i który gwarantuje Polsce
bezpieczeństwo dostaw energii.

Mimo zmiany sytuacji politycznej Unia dalej prowadzi samobójczą politykę

klimatyczną, choć cały świat (w tym wiele krajów UE) wraca właśnie do

energetyki węglowej. Ofiarami podległości wobec unijnej polityki klimatycznej
są Polacy, których portfele są już dziś wydrenowane rachunkami za prąd,
węgiel, gaz.

42% eurodługu i europodatków z KPO zostanie przeznaczone na „zieloną
transformację”, czyli na niestabilne źródła energii z OZE, blackouty oraz
likwidację przemysłu i kopalń.

Polska powinna jak najszybciej wypowiedzieć unijny pakiet klimatyczny,
zablokować „Fit for 55” i Europejski Zielony Ład. Musimy włączyć pełną
moc elektrowni węglowych!

Odrzućmy szantaż ekoterrorystów, finansowanych przez Kreml
i lobbujących za rosyjskimi węglowodorami w Brukseli i Berlinie.
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Polskie elektrownie jądrowe
Stopień samodzielności energetycznej kraju precyzyjnie określa jego
pozycję na arenie międzynarodowej – zwłaszcza w czasie wojny.
Import niezdywersyfikowanych surowców energetycznych oraz
uległość wobec polityki UE czyni z Polski zakładnika cudzych
interesów.
Polska racja stanu domaga się przebudowy polskiego systemu
elektroenergetycznego i pilnej budowy elektrowni jądrowych w Polsce.
Elektrownia jądrowa to nie tylko rentowna, prestiżowa profesjonalizacja
dziedziny związanej z energetyką, pozwalająca na rozwój branżowych
kadr inżynierskich. To projekt geostrategiczny, prowadzący do
energetycznej niezależności i zmniejszenia cen energii.
Trzeba zacząć traktować inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne
tak samo jak inwestycje w bezpieczeństwo militarne. Rozwój
energetyki jądrowej gwarantuje nam nie tylko stabilizację dostaw
energii, tańszy prąd, ale też będzie stymulować wiele procesów
gospodarczych i rozkwit nowoczesnych technologii.

Czas na elektrownię jądrową dla Polski!
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Innowacyjne technologie w energetyce
Zabezpieczenie

suwerenności

energetycznej

Polski

wymaga

od

nas

uczestnictwa w rozwoju nowoczesnych technologii w sektorze energii. Postęp

techniki i innowacyjność w tym zakresie dają szansę do wykształcenia
szerokich

kadr

naukowców

i

inżynierów,

najlepszymi zespołami eksperckimi na świecie.
Obok

wiodącego

modelu

energetycznego

mogących

opartego

konkurować

na

z

symbiozie

węglowo-jądrowej, akcentujemy innowacyjne metody zaopatrywania Polski
w surowce energetyczne. Zarówno pod kątem roztropnej dywersyfikacji

dostaw z zewnątrz, wydajnych i bezpiecznych sposobów wydobycia, jak i
przetwarzania surowców rodzimych.

Światowe i polskie rezerwy ropy naftowej oraz gazu ziemnego są wyraźnie

mniejsze niż rezerwy kopalnych paliw stałych, a koszty ich wydobycia,
poszukiwań oraz zbytu wciąż rosną. W tej perspektywie węgiel może stać się

uzupełniającym źródłem produktów otrzymywanych z ropy naftowej i gazu
ziemnego. Inwestujmy w upłynnianie i zgazowanie węgla! Polska posiada

już doświadczenie w tej materii.

Postawmy na unowocześnienie technik wydobywczych rodzimego gazu

ziemnego! To ważny krok w kierunku efektywnego uzupełnienia polskiego
miksu energetycznego.

Postulujemy również badania nad ponowną eksploracją złóż uranu na terenie
Polski. Trzeba sprawdzić wszystkie możliwości pozyskiwania własnego paliwa
dla przyszłych elektrowni jądrowych.
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Obronność
SILNA I NOWOCZESNA ARMIA
ROZWIŃMY POLSKI PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY!
PODNIEŚMY ZDOLNOŚCI MILITARNE POLAKÓW
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Silna i nowoczesna armia
Przez ostatnie 30 lat rządzące Polską pseudoelity żyły w przekonaniu,
że historia dobiegła końca, a żadna wojna nam nie grozi. Jedynym
priorytetem było uczestniczenie w zagranicznych misjach, z reguły
zresztą w interesie sojuszników, a nie Polski. Siły zbrojne popadły w
zaniedbanie i stały się polem korupcji oraz marnotrawstwa. Paraliż
decyzyjny skutecznie uniemożliwiał działania ambitnych oficerów
i reformatorów.
Wojna na Ukrainie przypomniała, że niepodległe państwo musi mieć
siły zbrojne zdolne do obrony granic. Polska potrzebuje licznej armii
złożonej z dobrze wyszkolonych i zmotywowanych żołnierzy,
dowodzonych przez kompetentnych oficerów i wyposażonych
w najlepsze uzbrojenie.
Nasze siły zbrojne trzeba budować nie na potrzeby parad,
propagandy i misji zagranicznych, ale w celu skutecznej obrony
naszych granic - dlatego musimy rozwijać obronę przeciwlotniczą
i przeciwrakietową oraz artylerię.
Nie możemy oszczędzać na inwestycjach w nowe wyzwania
technologiczne: drony, nowoczesny sprzęt pancerny, broń rakietową
i obronę cyberprzestrzeni.

Zbudujmy polską moc obronną!
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Rozwińmy polski przemysł zbrojeniowy!
Polskie siły zbrojne od dekad nie mogą doczekać się konsekwentnej,
spójnej i zgodnej z interesem narodowym polityki zakupowej
i produkcyjnej. Zakupy zagraniczne dokonywane przez kolejnych
ministrów są z reguły odpowiedzią na potrzeby propagandy sukcesu
albo wyrazem wasalnego stosunku do tego czy innego sojusznika.
Nawet kiedy kontrakty zbrojeniowe odpowiadają realnym potrzebom
polskiej obronności, to często zaniedbuje się przy nich dopilnowania
tak kluczowych spraw jak transfer technologii do polskiego przemysłu
zbrojeniowego, możliwość dokonywania w Polsce serwisu i napraw
sprzętu albo produkowania amunicji.
Błędne decyzje polityczne i stare korupcyjne układy cały czas
powstrzymują nas przed rozwinięciem pełnego potencjału polskiego
przemysłu zbrojeniowego. Polska musi dawać priorytet zakupom od
krajowych firm.
Rząd powinien wspierać eksport polskiej broni i stworzyć przyjazne
warunki do rozwoju prywatnych firm w sektorze zbrojeniowym.

A politycy decydujący o zakupie zagranicznego sprzętu mają zadbać,
by przy jego produkcji i serwisie swoją rolę miały polskie firmy!

Konfederacja będzie pilnować, by rozwój polskich sił zbrojnych
odbywał się w oparciu o polski przemysł zbrojeniowy!
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Podnieśmy zdolności militarne Polaków
Okres pacyfizmów dobiegł końca. Wojna na Ukrainie pokazała, że
istnieje poważna potrzeba podniesienia zdolności obronnych
naszego społeczeństwa. Obecnie rząd niczego nie proponuje
dorosłemu obywatelowi, który chciałby rozwinąć swoje kompetencje
militarne.
Konfederacja zapewni każdemu Polakowi powyżej 16 roku życia
możliwość wzięcia udziału w podstawowym, bezpłatnym szkoleniu
wojskowym. Jego celem byłaby nauka obsługiwania podstawowych
rodzajów broni, zachowania w sytuacji kryzysowej (np. ostrzału
rakietowego) czy udzielania pierwszej pomocy.
Polacy są rozbrojonym narodem w centrum Europy. W naszym kraju
na 100 obywateli przypada jedynie 1 sztuka broni. To dramatyczna
statystyka, potwierdzająca, że należy zliberalizować prawo do
posiadania broni.
Polacy powinni traktować broń jako podstawowe narzędzie do obrony
siebie, swojej rodziny oraz Ojczyzny. Dorosły obywatel może być
pozbawiony prawa do posiadania broni jedynie wyrokiem sądu.
Za ułatwieniem dostępu do broni powinno iść zapoznawanie Polaków
z bronią oraz nauka jej bezpiecznej obsługi. W tym celu należy
promować budowę strzelnic, na których obywatele będą mogli
podnosić swoje zdolności militarne.

Inwestujmy w bezpieczeństwo Polaków!
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Polityka
zagraniczna
KRAJOWY PLAN ODBUDOWY DO KOSZA!
PODMIOTOWE STOSUNKI Z UKRAINĄ
NIE DLA IMIGRACJI SOCJALNEJ!
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Krajowy Plan Odbudowy do kosza!
PiS chętnie używa patriotycznej i antyunijnej retoryki, ale praktyka działania
partii rządzącej jest dokładnie odwrotna. Poparcie dla unijnego długu

i unijnych podatków, realizowanie unijnej polityki klimatycznej i akceptacja
Krajowego

Planu

Odbudowy.

Ta

seria

decyzji

pokazuje,

że

rząd

Morawieckiego we wszystkich ważnych sprawach zajmuje wobec Unii
Europejskiej stanowisko uległe i tchórzliwe.

Konfederacja jako jedyna partia konsekwentnie sprzeciwiała się tym
decyzjom i głosowała zawsze przeciwko nim!

Krajowy Plan Odbudowy ogranicza suwerenność i przyznaje Brukseli

kompetencje, które nie wynikają z traktatów. Cały program nakłada na Polskę
mnóstwo obowiązków, a o przeznaczeniu pożyczonych Polsce pieniędzy w
praktyce decyduje Komisja Europejska, a nie polski rząd. Beneficjentem KPO

będzie biurokracja, która obsługuje i rozlicza programy, a nie polska
gospodarka.

KPO przewiduje nowe podatki i utrudnienia dla kierowców, konieczność
przejścia

na

niestabilną

i

nieopłacalną

“zieloną”

energię,

pełne

oskładkowanie umów cywilnoprawnych, i ponad 200 stron innych zmian
prawnych z najróżniejszych dziedzin, które należy wprowadzić do 2026 r.!

Przez ponad rok Komisja Europejska szantażowała Polskę, nie zatwierdzając

planu. Po akceptacji nadal nie wiadomo, czy i kiedy pierwsze pieniądze
popłyną do Polski.

Konfederacja zatrzyma szaleństwo unijnych biurokratów
i odrzuci szkodliwy dla Polski Krajowy Plan Odbudowy!
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Podmiotowe stosunki z Ukrainą
Od wielu lat polska klasa polityczna nie zdaje egzaminu z budowania

podmiotowych relacji z Ukrainą. Wojna za wschodnią granicą obudziła
u czołowych polityków wizje utworzenia państwa polsko-ukraińskiego. To

nierealne koncepcje nieuwzględniające kosztów, które musieliby ponieść
Polacy.

Odrzucamy mrzonki o unii polsko-ukraińskiej. Czas

skupić

się

na

formowaniu partnerskich stosunków z naszym sąsiadem, w których interes
Polski stanowi priorytet dla rządu. Obecna sytuacja geopolityczna jest ku
temu dobrą okazją.

Istotnym punktem relacji polsko-ukraińskich jest polityka historyczna.

Ukraina powinna kategorycznie odrzucić kult Stepana Bandery i uznać rzeź
wołyńską za ludobójstwo.

Oczekujemy od strony ukraińskiej pełnego poszanowania praw polskiej

mniejszości, w tym prawa do szkolnictwa z polskim językiem nauczania
i zapewnienia możliwości pielęgnowania polskiej kultury.

Przed wybuchem wojny Ukraina wprowadziła blokadę tranzytu kolejowego

z Azji, narażając naszą gospodarkę na miliardowe straty. Nigdy więcej nie

może się to powtórzyć. Ukraina musi pokazać otwartość na współpracę
gospodarczą. A pierwszym krokiem powinno być zagwarantowanie polskim
firmom udziału w odbudowie Ukrainy na preferencyjnych warunkach.
Polacy pokazali, że Ukraińcy mogą na nich liczyć. Mamy pełne prawo
oczekiwać od nich tego samego.
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Nie dla imigracji socjalnej!
Polska wzięła na siebie olbrzymi ciężar wsparcia kilku milionów

obywateli Ukrainy uciekających przed agresją Rosji na swój kraj.
Polacy dzięki swojej bezinteresownej ofiarności zdali egzamin z
człowieczeństwa w tych tragicznych dla naszych sąsiadów chwilach.

Nie możemy jednak zapominać, że uchodźcy z Ukrainy są w naszym

kraju gośćmi, którym życzymy jak najszybszego powrotu do wolnej
i niepodległej ojczyzny. Nie godzimy się na to, by nasi rządzący czuli
się bardziej “sługami narodu ukraińskiego’’ niż stali po stronie Polski.

Ucząc się na błędach państw Europy Zachodniej musimy zrobić

wszystko, aby nie dopuścić do powstania w Polsce zjawiska imigracji

socjalnej. Obcokrajowcy powinni mieć możliwość pracy, ale nie mogą
być zachęcani do pozostawania w naszej ojczyźnie poprzez rozdęte
programy rozdawnicze!

Konfederacja sprzeciwia się rozszerzaniu programów socjalnych
na obywateli Ukrainy. Koszty świadczeń rodzinnych, 500+, 300+,
rodzinnego kapitału opiekuńczego czy dofinansowania do pobytu w
żłobku to ogromne koszty dla Polski, w których nie zamierza

partycypować UE ani USA. To prosta droga do katastrofy finansowej!
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Bądź na bieżąco!
Śledź profile Konfederacji i jej liderów
w mediach społecznościowych!

konfederacja.pl

konfederacja.pl

