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                  Program gospodarczy Monarchii Narodowej

    

   

   Ważna informacja! 
 
  Wszelkie pomysły bądź poprawki do programu prosimy wysyłać na nasz adres mailowy: 
       
              MonarchiaNarodowa@protonmail.com

  Aktualnie nie posiadamy żadnej skrytki pocztowej, lokalu ani innego miejsca z którego mogli by Pań-
stwo odbierać bezpłatnie nasz program jak i nie mamy środków na kolportowanie go w formie fizycznej.

                     Inne formy kontaktu z nami:

                  Facebook:
    
  
                  facebook.com/MonarchiaNarodowa 
                  facebook.com/MateuszDziewięcki-Stop Bezprawiu 
   
 
                     Twitter: 
    
                                @MNarodowa
             @MD00

             Strony powiązane:

                     www.stopbezprawiu.com

                    facebook/Koronafobia POLSKA

                    facebook/Gdzie nie sprzedają bez masek #Stop_Bezprawiu

                   Twórcy dokumentu: Mateusz Dziewięcki, Daniel Jakielczyk.
                    Dokument napisał i opracował Mateusz Dziewięcki.
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 Uwolnienie Polskich przedsiębiorców z 
patologicznego lockdownu i bezprawnych 
obostrzeń.

         Nasi przedsiębiorcy są wyniszczani i przekupwani  
              przez syjonistyczny nierząd tak by ich firmy upa-
   dły i zostały przejęte za grosze na rzecz ogrom 
                 nych korporacji które zaostrzały zęby na nasz
                 rynek od dekad przejmując z roku na rok coraz 
                więcej przedsiebiorstw.
             Polscy przedsiębiorcy w szczególności z branż  
       usługowych są notorycznie zamykani bez jakiego-
kolwiek prawa i zezwolenia narodu przez co ich biznesy upadają na 
rozkaz Mateusza Morawieckiego.
Nasz rynek nie może istnieć bez mikro/małych i średnich firm które 
są kluczem do silnej i stabilnej gospodarki, czas uwolnić ich z terroru 
locdkownowego i pozwolić im pracować na własny sukces!
Wszystkich odpowiedzialnych za ten proceder odpowiednie organy 
ścigania pociągną do odpowiedzialności.
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 Uniezależnienie emisji pieniądza od ban-
ków centralnych.

         

            Tajemnicą poliszynela jest fakt, że wszystkie ban 
                           ki na świecie zarządzane są przez rodzinę Rot s- 
                child i im podwładnych. To właśnie owa rodzi 
     na kontroluje obieg pieniądza oraz jego warto- 
      ść poprzez spekulantów z Wall Street. 
   Jako niepodległe i niezależne państwo musimy  
           wyemitować własną walutę niezależną od bankst- 
                  erów i ich banków centralnych opierając tą walutę o 
parytet złota.
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Zmniejszenie podatków.

         

          Nierząd PiS to maniacy podatkowi, notorycznie  
             wprowadzają daniny, opłaty i inne tego typu po 
   datki które są celowo nie nazywane podatkami  
     by szary człowiek nie połapał się o co w tym  
     chodzi.

A).Należy obniżyć podatek VAT z maksymalnej stopy 23% na 8% tak 
by najwyższa stopa VAT wynosiła 8%

B).Należy zlikwidować podatek PIT dla osób fizycznych i CIT dla 
Przedsiębiorstw
Bezsensowne jest pobieranie pieniędzy od podatnika by później jakąś 
część zwrócić, należy wtedy opłacić kolejnych urzędników którzy 
tworzą kolejne stosy dokumentów i nie jest to nikomu na rękę gdyż 
Państwo musi opłacić takiego pracownika, musi stworzyć system by 
taki pracownik mógł na nim operować oraz musi wytworzyć stosy do-
kumentów które osoba fizyczna bądź przedsiębiorca jest zmuszony/a 
wypełniać raz do roku tracąc przy tym pieniądze i nerwy.
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C). Akcyza
Akcyza na paliwo jest horendalnie wysoka, paliwo 95 w dniu 01.05 
wynosiło 5,24 zł za jeden litr
Diesel był tańszy o zaledwie 8 groszy. Jest to zdzieranie pieniędzy z 
portfela każdego Polaka posiadającego pojazd mechaniczny zasilany 
standardową benzyną bądź dieslem.
Czas uregulwoać podatek akcyzowy tak by cena paliwa wynosiła mak-
symalnie 3,20 zł za litr.
Ponad 50% aktualnej ceny paliwa to podatek i jeżeli tego szaleństwa 
nie zatrzymamy to pojazdy mechaniczne będą coraz mniej używane z 
racji ceny ekspolatacji.
 Akcyzę na papierosy i alkohol należy także obniżyć gdyż tylko osoba 
niekompetentna może uznać, że nałóg jakim jest palenie papierosów 
można rzucić poprzez stopniowe zwiększanie ceny. Ponad 50% ceny 
danego artykułu to sam podatek akcyzowy.

D). Produkt może być opodatkowany tylko raz.

Paliwo, Alkohol, Papierosy to tylko parę przykładów zdzierania z kie-
szeni Polaka pieniędzy na namnożonych podatkach wzgledem jednego 
produktu co jest karygodne i godne potępienia.
W Królestwie Rzeczpospolitej Polskiej produkt będzie mógl zostać tyl-
ko raz opodatkowany bez możliwości podniesienia stopy procentowej 
danego podatku.
Upraszczając w Królestwie Rzeczpospolitej Polskiej kupując papierosy 
klient nie zapłaci podatku Vat tylko samą obniżoną akcyzę.

E). Zniesienie danin,opłat ustawnowionych od 1989 roku do dnia 
dzisiejszego.
Nierządy od 1989 roku notorycznie tworzyły nowe podatki które 



    
                              #Odzyskajmy_Niepodległość

zdzierały pieniądze z uczciwej pracy każdego Polaka, notoryczne 
opodatkowywanie już i tak drogich produtów nie poprawia sytuacji 
gospodarczej wręcz przeciwnie!
Im większe są podatki i im więcej ich jest tym gorzej dla każdego z nas.
Dlatego trzeba znieść bezsensowne podatki i ustanowić główne podat-
ki.
Polacy mają zarabiać godziwie i żyć na lepszym poziomie przez swoją 
ciężką pracę oraz dokształcanie się, by nie zostawać w tyle i poznawać 
siebie jak i nowe technologie które w przyszłości będą kluczowe do 
osiągnięcia dobrych przychodów.
Im więcej jest pieniędzy w kieszeni zwykłego obywatela tym więcej 
może wydać przez co gospodarka będzie rosnąć i umacniać się na are-
nie międzynarodowej, zwykli pracownicy którzy chcą zacząć z własną 
fimą nie będą się obawiać chorendalnie wysokich składek i ubezpie-
czeń zdrowotnych i w przyszłości wyrosną z ich ciężkiej pracy owoce 
które będą pozytywnym efektem wzwyżu gospodarczego dla przedsię-
biorcy jak i osoby fizycznej.
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Przywrócenie papierosów mentolowych.

         

                                   Interwencjonalizm w wydaniu obozu PiS przynosi  
   same szkody dla zwykłych konsumentów, nieu- 
               dolni politycy nie mają zielonego pojęcia o tym,  
      że nie można ograniczać wolności handlowej  
     pod byle pretekstem zwanym „dbaniem o   
                zdrowie Polaków”.
               jeżeli konsument chce palić to będzie palił i ża-  
         den zakaz nie zniechęci go do zaprzestania pale-
nia akurat tego typu wyrobów tytoniowych gdyż w sklepach już teraz 
można kupić zamienniki wkładane do paczek papierosów.
Człowiek jako istota samodzielnie myśląca powinien sam decydować o 
tym co chce kupić i w jakiej ilości. Państwo nie może regulować sprze-
daży takich wyrobów swoim widzi mi się dopóki dany produkt danej 
firmy faktycznie staje się wadliwy i ma widoczny wpływ na zdrowie, w 
takim wypadku nie można likwidować całej gałęzi handlowej tylko ten 
wadliwy produkt o czym nieudacznicy Pisowcy nie mają zielonego po-
jęcia. Jedynym wyjątkiem do tego sformuowania są produkty spożyw-
cze GMO oraz pasze dla zwierząt i trujące opryski stosowane na roli 
gdyż to cały segment odpowiada za sprzedaż trucizny w marketach.
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Zakaz sprzedaży produktów GMO.

         

                                 Produkty Genetycznie modyfikowane są szkodliwe  
             dla konsumentów i wywołują problemy nowot- 
   worowe, Zatruta żywność to przekleństwo Eur-
                 opejskiego handlu który należy zlikwidować a  
     w jego miejsce wprowadzić rodzimą produkcję 
    zdrowych produktów zaczynając od produktów  
             wyrobu mięsnego, nabiału, owoców, warzyw,   
         nawozów, paszy.
Rodzima produkcja nie ma najmniejszych szans z wielkimi korpora-
cjami posiadającymi nieludzkie farmy na których zwierzęta nie prze-
mieszczają się i są faszerowane sterydami zwiększającymi objętość ich 
ciał, przyśpieszają ich wzrost powodując problemy w przemieszczaniu 
się takich zwierząy gdyż kura po zaaplikowaniu takowych sterydów 
rośnie w bardzo szybkim tępie i w końcowym etapie takiego cyklu 
i spożywania paszy GMO nie jest w stanie się poruszać o własnych 
siłach przez nienaturalne zwiększenie objętości ciała.
Takie produkty spożywcze są wylęgarnią problemów zdrowtonych 
konsumenta i są przyczyną przyszłych problemów zdrowotnych.
Po powolnej liwkidacji takiej branży i wycofaniu niezdrowych produk-
tów polscy rolnicy przejmą cały rynek wewnętrzny i produkty jakie 
będą dostarczać spowodują podniesienie się gospodarcze rejonów 
rolniczych oraz będą pozytywnym efektem na zdrowie i żywotność 
polskich konsumentów.
Koniec z GMO!



    
                              #Odzyskajmy_Niepodległość

Odbudowa Przemysłu hutniczo-wydobyw-
czego.

         
         Kopalnie są od dekad zamykane przez agentów    
           wpływu rządu polin oraz fanatyków pseudo ekol- 
   ogii, nie możemy pozwolić na to by nasz skarb 
    narodowy upadł i nigdy się nie podniósł gdyż  
                 jesteśmy najbogatszym krajem Europy jeżeli 
    chodzi o kruszcze znajdujące się pod ziemią. 
   Ten skarb narodowy zostanie zapisany w konst-
          ytucji jako własność narodu Polskiego który będzie  
    sprawoał pieczę nad kontrolą tego arcy cennych dla 
naszego przemysłu kruszców.
Kopalnie zostaną na nowo odrestaurowane i odbudowane, otworzymy 
tym samym dostęp do tysięcy miejsc pracy i przestaniemy importować 
węgiel z Federacji Rosyjskiej.
Królestwo Rzeczpospolitej nie dopuści do wyprzedaży najcenniejszego 
skarbu narodowego.
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Legalizacja Marihuany.
         
        

                               
          Marihuana dla wszystkich nierządów jest najwięk- 
             szym złem i niedopuszczalnym produktem do  
    obiegu dla polskich konsumentów.
     Czas to zmienić!
     Naukowo udowodniono, że marihuana ma 
   zalety lecznicze jak i była stosowana przez wieki  
                         w wielu krajach i na wielu kontynentach  jako   
         środek medyczny.
Zdelegalizowano marihuanę by można było umocnić bighpharmę 
Rockefellera i skazywać niewinną młodzież na kontakty z dealerami 
którzy mogą sprzedawać produkt szemranej jakości z dosypaną prze-
różną masą trujących dla człowieka substancji.
Tacy dealerzy mogą na zachętę dać młodemu człowiekowi narkotyki 
które faktycznie są trucizną by uzależnić od swojego produktu takiego 
czlowieka i stworzyć z niego otumanionego proszkami konsumenta 
który zrobi wszystko by kupić koleny woreczek.
Legalizując marihuanę otworzymy nowy segment legalnej działalności 
gospodarczej dając tysiące miejsc pracy, nową uprawę dla rolników 
oraz dbamy o to by młodzież nie musiała kupować marihuany u deale-
ra tylko w sprawdzonym sklepie który sprzedaje tylko dobrej jakości 
marihuanę zaczynając od marihuany do palenia kończąc na prawdzi-
wych suplementach diety i aspektach leczniczych które mogą uratować 
życie wielu Polaków.
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Uwolnienie rynku rolniczego z uwięzi kor-
poracji.
         
                                     
     Nie od dziś wiadomo, że korporacje trzymają na   
           uwięzi rolników płacąc im mało oraz wymagają  
               spełniania okropnych dla konsumenta warunk- 
                 ów.
    Korporacje wyznaczyły masową i nie zdrową  
    produkcję żywności, trując rośliny oraz zwie- 
   rzęta sztucznymi specyfikami zwiększającymi  
           ich walory estetyczne oraz gramaturgiczne szko-
   dząc milionom ludzi. Ten proceder wiecznie trwać nie 
może gdyż jest on nie korzystny dla ekonomii państwa, sytuacji rolni-
ków oraz dla konsumenta.
Czas by to Polscy rolnicy kreowali standardy zdrowego rynku spo-
żywczego i by to Polscy rolnicy zaopatrywali sklepy w półprodukty do 
lodówki każdego Polaka.
Stawiamy na Polskich rolników!
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Utworzenie pierwszej od dekad wyłącznie 
Polskiej Fabryki Samochodów.
         
                                     
     Polskich fabryk samochodów nie ma, zostały znisz- 
          czone i rozkradzione poprzez nierządy lat 90 tych.
   Nie produkujemy żadnego pojazdu mechanicz- 
    nego na nasz rodzimy rynek jak i nie produku- 
                 jemy nic na eksport.
    Polski rynek motoryzacji nie istnieje i w prze- 
   ciągu następnych 20 lat trzeba to zmienić!
           Musimy wkroczyć na rynek motoryzacyjny tak   
                aby stworzyć na nasze potrzeby oraz na eksport samo-
chód który będzie skonstruowany przemyślanie oraz nie będzie ceno-
wo odbiegał od renomowanych marek zachodnich.
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Opodatkowanie korporacji.
         
                                     
    

        Korporacje nie mogą bezkarnie nie płacić podatków  
             i przelewać zarobionych pieniędzy na zagranicz- 
   ne konta tak by nie wykazać przychodu. 
     Czas pokazać korporacjom, że nie będziemy  
     tolerować ich przestępstw podatkowych, opo 
               datkowywując ich tak by to mikro/małe oraz 
             średnie firmy mogły mieć jakąkolwiek szansę 
          konkurowania z ogromnym zagranicznym kapita-
łem. Rodzime przedsiębiorstwa wygrywają jakością lecz to koncerny 
mają większy kapitał i poprzez wrogie przejęcia niwelują konkurencję 
bądź wyniszczają takie przedsiębiorstwo nazistowskimi technikami.
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Repolonizacja kapitału.
         
                                     
    

        Kapitał wewnątrz nie jest Polski gdyż znaczną więk- 
             szość rynku stanowią wielkie korporacje które  
    wyniszczają przedsiębiorców którzy mogli by z
      nimi konkurować  w uczciwy sposób.
    Wiekszość znanych nam korporacji należy do 
   małej garstki parudziesięciu osób i owe korpo-
              racje nie mogą dyktować standardów rynko-  
         wych! Czas by Polski przedsiębiorca dyktował war-
unki Polskiego rynku i wieloktrotnie zmniejszył siły korporacji z po-
mocą Królestwa Rzeczpospolitej Polskiej.
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Repolonizacja banków.
         
                                     
    

        Banki należą do rodziny rotshild w tym PKO i   
             wszystkie inne kłamliwie zwiące się polskimi   
                            bankami, jeżeli mamy uniezależnić emisję got-
     ówki od banksterskiej kliki z banków i speku- 
    lantów Wall Street musimy uniezależnić banki 
   tworząc lokalne niezależne podmioty które    
              będą ze sobą konkurowały w imię dobra klienta  
          i kapitału którym dysponują. W Rzeczpospolitej 
nie ma miejsca dla banksterów syjonistycznego domu Rotshild.
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Repolonizacja mediów.
         
                                     
    

        
         Media (telewizja,radio,gazeta i ich internetowe   
            odpowiedniki) w większości sa kontrolowane   
               przez zachodni kapitał i rodziny powiązane z  
    tajnymi ugrupowaniami spiskowców. 
    Amerykańskie koncerny wykupują Niemieckie  
   gazety i telewizje siejące propagandę i polaryz- 
           ujące społeczeństwo tak by naród nigdy nie stał się  
      monolitem.
 W Rzeczpospolitej nie ma miejsca na monopol zagranicznego kapi-
tału, gazety, telewizje, radia mają należeć do polaków i mają działać 
uczciwie i przejrzyście po lustracji mediów.

    
    

   

   

 



    
                              #Odzyskajmy_Niepodległość

Budowa fabryk czołgów i samolotów.
         
                                     
    

       
         Po ocknięciu się z kryzysu i gruntownej stabilizacji  
             gospodarczej musimy wybudować na przestrzeni 
   dekady nowe fabryki samolotów które będą   
                tworzyły dla nas dobrej jakości samoloty kon-
   kurujące jakością z zagranicznymi skrzydłami.  
   W razie kryzysu militarnego nie mamy na co  
            liczyć względem innych państw i umów leand lese  
        na samoloty i inne tego typu maszyny, jak historia 
pokazała słaba gospodarka wojskowa zmusza nas do zakupów drogich 
i słabych samolotów które nie nadają się do niczego. Jeżeli konflikt 
zbrojny by wybuchł nasze państwo nie jest w stanie obronić się dłużej 
niż tydzień z słabo wyposażonym wojskiem zaczynając od dywizji/
batalionów/pułków piechoty kończąc na batalionach powietrznych i 
zmechanizowanych.
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Likwidacji umów tymczasowych (śmiecio-
wych).
         
                                     
  
    Pracownicy pracujący na takzwane umowy śmieciowe  
           nie są traktowani przez pracodawcę dobrze, ich  
              umowy w większości nie uwzględniają realnego 
    okresu wypowiedzenia a taki pracownik może 
   zostać zwolniony z dnia na dzień i pozostać z  
               niczym. Umowy śmieciowe są wykorzystywane  
             by nie zatrudniać pracownika na lepszych waru-
        nkach pod firmą dla której pracuje poprzez pośred- 
  nika. Pracownik pracując na umowie śmieciowej nie 
ma pewności czy biorąc l4 nie zostanie on zwolniony z dniem nastę-
pującym po zakończeniu zwolnienia chorobowego. Pracownik taki 
wykonuje pracę identyczną co jego koledzy na umowie o pracę z firmą 
a ich płace się różnią, ponad to pracownicy na umowie tymczasowej 
mają dokładane więcej obowiązków z których podczas zmiany mu-
szą się wywiązać co jest nieuczciwe względem pracownika gdyż płaca 
nie zostaje należycie zwiększona a pracownik taki nie ma wyjścia w 
strachu o utratę pracy i musi wykonywać wszystkie polecenia przeło-
żonego godzące w treść umowy. Umowy tymczasowe powinny zostać 
zlikwidowane tak by pracownicy nie byli wykorzystywani przez paze-
rych pośredników i firmy wynajmujące.
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Przywrócenie rynku pracy pracownika.
         
                                     
  
             

         Rynek pracy będzie wydajny i dobry tylko i wyłącz 
             nie gdy to pracownik będzie na pierwszym miej- 
   scu. Od 2020 roku sytuacja zmieniła się diame- 
    tralnie, ogromne bezrobocie sięgające niebo  
    tycznych danych nie podawanych rzecz jasna  
   przez nierząd by nie pokazywać prawdy.
            Rynek pracy nie może być zarządzany przez firmy  
       które będą wtedy ustalały normy rynku gardząc 
potencjalnym pracownikiem. Rynek pracy będzie dobry dla pracowni-
ka tylko i wyłącznie wtedy kiedy korporacje stracą otrzymane w 2020 
roku poprzez sztuczny kryzys przywileje kapitałowe otrzymane od 
nierządu. Korporacyjny nazizm nie może panować na rynku pracy!
Jeżeli nie przywrócimy rynku pracy pracownika to korporacje zaczną 
władać bytem społeczeństwa.
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obnażanie mitów pseudo ekologów szkodzą-
cych przemysłowi.
         
                                     
 
         Globalne ocieplenie... te bzdurne teorie z roku na  
                         rok zbierają co raz więcej zwolenników, ci ludzie  
   nie zdawają sobie sprawy, że są prowadzeni   
                przez dom Rothschild,Rockefeller, Soros i z   
   roku na rok żądają coraz to większych idiotycz- 
   nych ustępstw względem „ekologii” i „klimatu”
             Rzeczpospolita gdyby osiągneła złotą erę prze  
          mysłu nie truła by co2 w większej skali niżeli RFN,   
  Indie oraz Chińska Republika Ludowa. jednakże to ci 
agenci wpływu próbują wmawiać fałszywą propagandę mającą na celu 
uzależnić naszą energię od kliki gangsterskiej wyzbywając się elek-
trowni węglowych a na ich miejsce wstawiajac „ekologiczne” elektrycz-
ne elektrownie które zatruwają bardziej niżeli elektrownie węglowe. 
Nie pójdziemy na ustępstwa z eko terrorystami dla dobra gospodarki 
i niezależności energetycznej. O środowisko można dbać w zupełnie 
inny sposób niżeli podają to zwolennicy Nowego Zielonego Ładu 
światowego forum ekonomicznego. Naszym nadrzędnym celem jest 
prawdziwe informowanie społeczeństwa o stanie naszego zielonego 
terenu oraz trzeba pokazać prawdziwe dane dotyczące otrzymywania 
energii z fotowoltaiki, wiatraków, elektrowni węglowych itd.
Prawda jest zupełnie inna niżeli to podają lewicowe tuby propagando-
we!
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likwidacja rozdawnictwa.
         
                                     
 
      

             Człowiek jako istota samodzielna i indyiwudalna  
   powinien sam zapewnić sobie byt finansowy,
     nie można zachęcać ludzi do pobierania dat- 
                ków socjalnych na rzecz ich braku chęci do 
               osobistego rozwoju i zwyczajnego lenistwa. Roz 
            dajac pieniądze zniechęcamy mało ambitnych do  
      pracy o swój własny byt i wymuszamy na reszczie 
społeczeństwa finansowanie pazernych jednostek.
    
    

   

   

 


