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Partia Polska chce sprawować władzę w Rzeczypospolitej Polskiej. I jako wierna chrześcijańskim
oraz polskim narodowym tradycjom uczestniczy w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym
kraju. Partia Polska chce rozwiązywać praktyczne problemy Państwa Polskiego i jego Obywateli. Program Partii Polskiej to zatem nic innego jak cele oraz misja Partii rozpisane na zagadnienia i problemy
do praktycznej realizacji. Oto one:
1. Obrona i rozwój konstytucyjnych praw Polaków
Dotychczasowa Konstytucja nie przystaje do warunków egzystencji Polaków w XXI wieku, gdzie
żyjemy w dobie Internetu i technologii informacyjnych. Dlatego warto i trzeba przewidzieć nowe
zapisy ustawy zasadniczej normujące nowe prawa i zapisy realizowane poprzez sieć Internet.
2. Demokracja bezpośrednia we wszystkich wyborach powszechnych i referendach na wszystkich
szczeblach władzy
Demokrację bezpośrednią należy realizować wszędzie tam, gdzie jest to możliwe stosując także
głosowanie przez Internet.
Aby zrealizować ust. 1-2 potrzeba i wystarcza przyjąć Ustawę o europejskim podpisie elektronicznym
oraz Ustawę o komunikacji elektronicznej.
3. Zapewnienie bytu socjalnego każdej polskiej rodzinie
Każdą rodzinę Państwo Polskie musi mieć w stałej opiece, a w szczególności opieka ta winna być
kierowana do młodych rodzin, w których jest dwoje i więcej dzieci. Socjalne aspekty tej opieki, to
nie tylko realizacja programu 500+ ale również stworzenie takich mechanizmów, aby tego typu
programy w pewnej części były przedsięwzięciami samofinansującymi się. Jest to możliwe i tu
bezprzedmiotowym staje się aspekt pejoratywnego finansowania socjalnego przed wyborami.
4. Oddłużenie Polaków i polskiej rodziny
Około 2,7 mln Polaków posiada ponad 47mld PLN różnych długów, na które złożyły się nieprawne
działania kredytodawców, spółdzielni mieszkaniowych, zarządców lokali mieszkalnych i usługowych, dostawców energii elektrycznej i cieplnej, wody, itp. Po wielokroć Ci Dłużnicy popadli też w
spiralę długów poprzez nieprawną działalność banków i firm windykacyjnych. Stąd istnieje potrzeba wykupu takich długów za godziwą cenę przez Państwo Polskie w celu ich odsprzedaży
dłużnikom na dogodnych warunkach.
5. Redukcja długu publicznego poprzez:
1) dochody pozabudżetowe RP,
2) umocnienie polskiego złotego,
3) stworzenie polskiej kryptowaluty,
4) ustanowienie w RP stałej reguły wydatkowej polegającej na skupowaniu polskich długów zagranicznych i rolowaniu najstarszych zobowiązań,
5) skupowanie długów zagranicznych innych państw.

-26. Uwłaszczenie Polaków na:
1) zasobach naturalnych Rzeczypospolitej Polskiej.
2) nieruchomościach internetowych polskich i zagranicznych.
7. Wdrażanie reform gospodarczych, których celem jest:
1) pomnażanie majątku RP poprzez dochody pozabudżetowe, kreowane w sferze usług nowych
technologii,
2) utworzenie i rozwijanie nowego rynku kapitałowego opartego na nieruchomościach internetowych oraz narodowych papierach uwłaszczeniowych,
3) technologiczny rozwój polskich przedsiębiorców i komunikacji między nimi oraz ich udział w
kreowaniu i finansowaniu potrzeb edukacyjnych i naukowych w systemie oświaty, nauki i
szkolnictwa wyższego,
4) rozwój narzędzi komunikacji w tym europejskiego podpisu elektronicznego,
5) stworzenie mechanizmów migracji pracowniczej do systemu usług technologicznych,
6) budowa nowego systemu emerytur i rent na instrumentach uwłaszczeniowych, oraz wdrożenie nowego systemu ubezpieczeń socjalnych w oparciu o firmy ubezpieczeniowe i zasoby naturalne Polski,
7) deregulacja prawa cywilnego i gospodarczego oraz innych kodeksów, które szkodzą rozwojowi Polski.
8. Reforma podatkowa w podatkach pośrednich i bezpośrednich
Prawo podatkowe w Polsce musi być powszechne, czytelne i proste. Dlatego trzeba stworzyć mechanizmy zwyczajowe do stosowania prawa podatkowego wg potrzeb. Nadmierny fiskalizm jest
niekiedy głównym hamulcem rozwoju gospodarczego. Trzeba zatem powrócić do powszechnego
1% podatku obrotowego zamiast podatku VAT, zaś podatki dochodowe PIT i CIT jako powszechne
winny być nie większe jak 10% podstawy opodatkowania. W podatku PIT kwota wolna od podatku nie powinna być większa od ustawowej płacy minimalnej i nie mniejsza od 50% tej płacy. Reforma podatkowa powinna także dookreślić zasady obsługi tych podatków, co w dobie Internetu
wygeneruje redukcję administracji podatkowej i przesunięcia tych pracowników do sfery usług
technologicznych lepiej płatnych niż w administracji.
9. Reforma wymiaru sprawiedliwości
Kadra wymiaru sprawiedliwości:
1) sędziowska,
2) prokuratorska
winna być zastąpiona kadrą, pochodzącą z bezpośredniego wyboru społecznego, a sądy należy
przeorganizować tak, by Polakom przywrócić podstawowe prawo do niezawisłego sądu i elementarne poczucie sprawiedliwości.
10. Rozdzielenie władz
Władza ustawodawcza musi być odrębną od władzy wykonawczej, a te z kolei muszą być odrębne
od sądów i trybunałów. Odrębność tą gwarantują powszechne i bezpośrednie wybory do tych
władz realizowane również w głosowaniu przez Internet. W myśl niniejszego zapisu np. poseł, senator nie może być ministrem.

