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 Przejściowa Rada Regencyjna.

 
                         Wiadomym jest iż po odbiciu państwa ze strony  
     szubrawców antypolskich jest powołanie nowe- 
     go ustroju oraz osób odpowiedzialnych za utrzy- 
    manie stabilności bytu państwa. Remedium na    
                                      bolączki widzimy w powołaniu Rady Regencyjnej                      
                                 z naczelnym Regentem odpowiedzialnym za powo-
łanie rady i publicznym oświadczeniu iż rada ta pełni funkcję rządu 
przejściowego do momentu obrania przez zasiadających w radzie Króla. 
Rada regencyjna do momentu obrania Króla stanowić będzie jedyną 
instytucję władczą. Aby nie tworzyć administracyjnego chaosu rada nie 
będzie mogła zmieniać obecnego aktualnie stanu politycznego woje-
wództw/powiatów/gmin/miast/wsi do czasu kiedy Król nie zostanie 
obrany gdyż to Król wraz z swoim gabinetem będzie mógł takie reformy 
wprowadzić w życie. Rada jednakowoż będzie mogła przygotowywać 
grunt pod wielkie reformy, lecz te przygotowania nie będą mogły doty-
czyć stanu prawnego przyszłych niezależnych okręgów, takie instrumen-
ty w rękach rady grożą demokracją i utratą suwerenności świeżo odro-
dzonego Królestwa Polskiego. 
Rada składać się będzie z ośmiu (8) członków, w tym naczelnego Regen-
ta.Członkowie Rady zostaną wybrani do pełnienia tej funkcji po całko-
witej lustracji, oddaniu się całkowitemu prześwietleniu majątkowemu ( 
w tym i całej rodziny, by uniknąć przepisywania własnosci na rodzinę) 
oraz sprawdzona zostanie całkowicie historia osoby chcącej zasiadać w 
radzie, opinia publiczna będzie miała do wszystkich dokumentów do-
stęp jawny w prawdziwych i wolnych mediach oraz w placówkach rządu 
tymczasowego. 
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 Zasada wyboru członków rady. 
Jako iż w Królestwie Polskim ustrój nie będzie miał żadnych znamio-
nów demokratycznych (prócz referendów,projektów obytelskich itd) 
członkowie rady zostaną wybrani nie poprzez kampanie wyborcze, lecz 
poprzez swoje zasługi względem ojczyzny jak i predyspozycje intelektu-
alne tak by każdy miał pewność, że ludzie w których dłoniach spoczywa 
przejściowo los państwa nie są niekompetetni oraz niezlustrowani. 
Zasiadający w radzie członkowie nie mogą być innej narodowości. Do 
rady mają prawo dostać się jedynie Polacy z udowodnionymi korzenia-
mi rodzinnymi oraz udowodnieniem iż przodkowie nie zmienili swo-
jego nazwiska z niemieckiego/rosyjskiego/żydowskiego/ukraińskiego/
angielskiego/amerykańskiego na polskie nazwisko w trakcie II Wojny 
Światowej, po wojnie czy chwilę przed. Do rady pod żadnym pozorem 
nie mogą wejść ludzie powiązani bezpośrednio lub pośrednio z tajny-
mi organizacjami spiskującymi (Illuminati,Masoneria (każdego rytu), 
Syjoniści, Byli/obecni członkowie zarządów korporacyjnych/ Osoby 
uwikłane w system PRL, III RP w pośredni lub bezpośredni sposób, 
byli lub obecni członkowie Habat Lubawicz, Zakonu Templariuszy oraz 
innych zakonów powiązanych w przeszłości z krzywmi kołami i świato-
wym wolnomularstwem. Każda wyżej wymieniona organizacja zostanie 
w Królestwie wpisana na listę organizacji internacjonalisycznych ter-
rorystów oraz zostanie zamknięta, a jej członkowie ukarani za zdradę 
narodu, dlatego też nie mają prawa wchodzić w skład rady. 
Utworzona rada musi jednogłośnie wybrać głównego Regenta którego 
obowiązki zostały wcześniej opisane. 
Główny regent nie będzie posiadał władzy autorytarnej, by uniknąć 
obcego działania regent bez zgody większości nie będzie mógł podjąć 
jednogłośnej decyzji, do momentu ustanowienia władzy Królewskiej 
i koronacji Króla taki system będzie jedynym legalnym i prawnie uza-
sadnionym rządem tymczasowym, po obraniu Króla i stworzeniu przez 
niego gabinetu rada formalnie zostanie zlikwidowana, a jej możliwości 
zostaną przedłożone Królowi.
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 Możliwości Rady Regencyjnej. 
Dopóki Król nie zostanie jednogłośnie wybrany przez radę, rada dopó-
ty ma wyznaczone możliwości wewnętrzne tak by zachować stabilność 
państwa i nie doprowadzić do możliwych aspektów chaosu administra-
cyjnego.Rada odpowiada przede wszystkim za utrzymywanie bezpie-
czeństwa obywateli jak i Państwa w tym wyznaczone przez nią osoby 
zostaną zmobilizowane do pełnienia kontroli nad organami porząd-
kowymi (Policja, Wojsko Obrony Terytorialnej, Wojsko Polskie oraz 
wszystkie inne podlegające wyżej wymienionym jednostkom organy). 
Rada wraz z wyznaczonymi przez nią ludźmi może ubiegać się o całko-
wity dostęp do kartotek akt tajnych, poufnych jak i jawnych w tym do-
kumentów operacyjnych służb tajnych począwszy od kartotek II RP,PRL 
kończąc na dokumentach III RP. Takowy zabieg jest niezbędny by 
zminimalizować do zera możliwości byłych informatorów oraz agentów 
wpływu, w razie eskalacji przez byłe służby tajne niepokojów społecz-
nych rada może w każdej chwili udostępnić dokumenty świadczące o 
działalności antypolskiej o znamionach polonofobii. 
Rada jest zmobilizowana powołać Sąd tymczasowy z uprzednio zlustro-
wanych sędziów tak by móc w czasie bezkrólewia prowadzić sprawnie 
problemy natury prawnej jak i procesy karne. Jednakowoż rada nie 
może ingerować w niezawisłość nowo narodzonej instytucji jaką jest 
Sąd tymczasowy, groziło by to nieobiektywnością oraz matactwem które 
znane jest i kultywowane w państwie okupacyjnym polin z ramienia 
wszystkich partii politycznych, których w Królestwie być nie może. 
Rada Regencyjna od momentu powstania ma od 7-30 dni(od siedmiu 
do trzydziestu dni) na podjęcie jednogłośnej decyzji dotyczącej wyboru 
Króla i ustąpienia z stanowisk oddając całkowitą swą władzę Królowi, 
wybranym przez Króla Ministrów i narodowi. 
Członkowie Rady mogą zostać mianowani przez Króla jako jego mini-
strowie, wola Króla nie jest w tym aspekcie uwiązana. 
Jeżeli którykolwiek z członków wyżej wymienionej rady przekroczy 
swoje uprawnienia bądź złamie prawo, będzie on tak samo sądzony jak 
zdrajcy z III RP. W Królestwie Polskim nie będzie miejsca dla zdrajców 
układu PRL,III RP oraz dla tych którzy z sobie znanych intencji będą 
chcieli szkodzić narodowi jak i państwu. 

Wszystkie możliwości prawne,administracyjne rady będą uzupełnione 
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odpowiednim dekretem głównego Regenta, tak by każdy Polak mógł 
zapoznać się z możliwościami rady, jak i w razie popełnienia przestęp-
stwa przez członka rady mógł oskarżyć go o zdradę stanu. 
Naród w razie zdrady otrzyma w osobnym dekrecie głównego Regenta 
Królestwa Polskiego realne możliwości prawne broniące całego państwa 
przed potencjalnym zdrajcą, w tym możliwość natychmiastowej dymisji 
członka Rady Regencyjnej, tak by nie powstał żaden dekret, bądź jawne 
prawo wiążące naród Polski przez radę. Członkowie wszystkich organów 
państwowych muszą czuć odpowiedzialność realizowania interesów pol-
skich gdyż będą odczuwali oddech narodu na swych plecach. 
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 Wytyczne dotyczące obrania Króla.
 
                      Kandydat na Króla musi spełniać określone nor- 
              my tak by nie został obrany farbowany lis, bądź  
    osoba totalnie niekompetętna na najważniejsze  
    stanowisko państwowe. Król na pierwszym miej- 
                 scu musi spełniać kluczowy warunek bez które- 
                                       go nie ma mowy by mógł być nawet kandydatem 
        na Króla, musi być Polakiem z krwi i kości, musi udo-
wodnić swoją polskość poprzez jawne udostępnienie dla opinii publicz-
nej informacji o jego rodzinie (Kim był ojciec, matka, babka, dziadek, 
pradziadek, prababka). 
Nie ma żadnej możliwości ubiegać się o kandydaturę na Króla człowiek 
którego nazwisko zostało zmienione przed/w trakcie lub po II wojnie 
światowej gdyż rodzi to uzasadnione obawy o powiązania jego przod-
ków z masonerią, syjonistami oraz innymi tego typu tajnymi ugrupo-
waniami które nienawidziły zawszę Polaków, a kandydat taki sam mógł 
w dzieciństwie przejąć po swojej rodzinie przejawy ukrytej polonofobii 
w związku z swoją przynależnością etniczną bądź przynależnością jego 
przodków do spiskowych ugrupowań. Jedynym wyjątkiem od reguły 
jest wykazanie iż rodzina nie zmieniła nazwiska by wtopić się w tłum 
i działać przeciwko państwu i narodowi, jeżeli nazwiska zostały zmie-
nione z powodów obawy o utratę życia ze strony politycznych wrogów 
Polski,zaborców,okupantów i zostanie to w rzetelny i prawdziwy sposób 
wykazane, wtedy uchyla się powyższy zakaz dla tej osoby.Kandydat na 
Króla nie mógł być pośrednio bądź bezpośrednio powiązany z korpora-
cjami będącymi w III RP oraz z układem polityczno-administracyjno-
-sądowym. 
Budując państwo od zera wyrzekamy się wszystkich tych którzy bezczel-
nie działali na niekorzyść narodu Polskiego i byli wmieszani w układ III  
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 RP (państwa okupacyjnego polin). 
 

Obranie Króla. 
 
Król jako najważniejsza osoba w państwie nie może zostać obrany bez 
wyżej wymienionych czynności, wszakże jest to głowa państwa od której 
będzie zależało bardzo wiele rzeczy poczynając od ostatniego głosu do 
ratyfikacji uchwał, ustanowiania dekretów kończąc na jedynym wodzu 
sił zbrojnych. Król zostanie obrany przez wspomnianą już radę która 
jako najważniejszy czynnik decydujący o tym czy kandydat zostanie 
Królem będzie brała pod uwagę zasługi dla ojczyzny, oddanie ojczyźnie 
oraz to ile dany kandydat zrobił i poświęcił dla odzyskania niepodle-
głości.Wliczają się w to także predyspozycje kandydata (znajomość 
języków, umiejętność prowadzenia polityki, światły umysł, oraz wiele 
innych cech świadczących o tym, że ten a nie inny kandydat na Króla 
najbardziej się nadaje). Pochodzenie rodowe oraz społeczne nie będzie 
miało znaczącej roli gdyż na wodza nadaje się ten i tylko ten który nie 
dostał wszystkiego na tacy, lecz wyłuskał to sam własnym umysłem i 
ciężką pracą. Takie osoby rozpoznaje się nie na pierwszy rzut oka, lecz 
przez ciągłą obserwację poczynań i efektów jego pracy w przeszłości/
teraźniejszości.
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 Król i jego gabinety ministerialne.
 
                      Król jako najważniejsza osoba w państwie będzie  
              odpowiedzialna za powołanie swojego gabinetu   
                                       ministerialnego w tym: Ministra Spraw Zagra ni- 
               cznych, Wielkiego Hetmana Koronnego, Ministra  
             Finansów i Gospodarki, Ministra Rolnictwa,  
           Ministra  Edukacji Narodowej, Ministra Spraw   
                Wewnętrznych i Administacji, Ministra Zdrowia. 
Owi Ministrowie muszą tak samo jak każdy Polak chcący zajmować się 
sprawami politycznymi poddać się sterylnej i dokładnej lustracji, tak 
by wykluczyć możliwość powołania na tak ważne stanowisko osoby: 
niekompetentnej, uwikłanej w szemrane interesy III RP, uwikłanej w 
tajne stowarzyszenia spiskujące (międzynarodowe bądź lokalne), osoby 
niepoczytalne. Siedziby Ministerstw zostaną wybrane tuż po ceremonii 
zaprzysiężenia rządu, a „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej” przestanie być 
budynkiem jakichkolwiek obrad i po decyzji Króla wraz z Ministrami 
zostanie podjęta jednogłośna decyzja o wyburzeniu, bądź pozostawieniu 
budynku splamionego zdradą i przemianowaniu go na obiekt turystycz-
ny. Wszystkie organy władzy najwyższej muszą udostępniać całkowitą 
kartotekę swych opłat, tak by naród miał możliwość rzeczowego zapo-
znania się z wydatkami danego sektoru ministerialnego. Niweluje to 
możliwość matactwa finansowego, oraz okłamywania opinii publicznej 
w aspekcie finansowym. Dokumenty te w ciągu każdego kwartału muszą 
być dostępne na stronach rządowych jak i w kancelariach ministerial-
nych w formie druku fizycznego dostępnego od ręki. 
Wyjątkami od tej reguły są zakupy oraz płatności które po wypłynięciu 
mogły by zaszkodzić segmentowi wojskowemu i agencjom wywiadow-
czym dekonspirując przed innymi państwami naszą technologię oraz 
kierunki pozyskwania informacji agencji struktur wywiadowczych. 
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 Król
 
                      Po elekcji wybrany kandydat zostanie korowany na  
             Króla nie dłużej niż 14 dni (czternaście dni) po  
               ukazaniu wyników głosowania Rady Regencyjnej. 
   Wyniki zostaną przedstawione opinii  
   publicznej  w formie telewizyjnej transmisji na  
            żywo, oraz do wglądu dla każdego na stronach  
        rządowych. Osobą  odpowiedzialną za przebieg i 
przedstawienie wyników będzie naczelny Regent Rady. Po koronacji 
i obraniu przez Króla swoich Ministrów Rada automatycznie przesta-
je pełnić rolę rządzącą, a jej członkowie tracą mandat członków rady. 
Osoby obrane przez Króla na Ministrów z Rady Regencyjnej nie muszą 
zrzekać się mandatu członka rady, gdyż ten w sposób natychmiastowy 
zostanie zamieniony na mandat ministerialny. Po zaprzysiężeniu rządu 
projekt Konstytucji Królestwa Polskiego musi zostać wdrożony w życie 
podpisany przez Króla. W wypadku niezwłocznych poprawek, termin 
podpisania Konstytucji może zostać zmieniony od 14 do 60 dni (od 
czternastu, do sześciedziesięciu dni). Kadencja Króla jest dożywotnia, a 
jego Ród zostaje namaszczony jako ród kontynuujący rządy po śmierci 
swego poprzednika. 
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 Władza Królewska (Prawa i Obowiązki) 
 
Osoba obrana na Króla jest najważniejszą personą w państwie, pierwszy 
Król Królestwa Polskiego zakłada pierwszą od prawie 200 lat dynastię 
Królewską która jak znane w Europie monarchie będzie nosiła znamio-
na dziedziczenia tronu. Król jako zwierzchnik narodu nie będzie rządził 
państwem tylko swymi rękoma, prócz Ministrów znaczna część władzy 
będzie spoczywała bowiem w rękach narodu tak by zminimalizować 
możliwość nadużyć i ustanowienia marionetki tak z Króla jak i z naro-
du. 
 

Władza Szczebla Centralnego. 
 
Siedzibą Króla będzie Zamek Królewski w Warszawie. 
Król jako najważniejsza persona ma decydujący głos w podpisywaniu 
bądź odrzucaniu dekretów/ustaw/rozporządzeń swych ministrów. W 
obawie o działanie na szkodę Królestwa w osobnym dokumencie za-
znaczymy odstępy od tej normy tak by Król bądź Ministrowie nie mogli 
pisać/ustanawiać uchwał godzących w interes narodu Polskiego i Króle-
stwa Polskiego. Uchwały ustanowione przez Króla oraz jego Ministrów 
nie są obligujące dla niezależnych od Króla okręgów wojewódzkich/
miejskich/gminnych. Każda Rada jest odpowiedzialna za dbanie o inte-
resy swojej okolicy i staranne dyskutowanie na temat danego dekretu/
ustawy/rozporządzenia. 
Król jest jedynym naczelnym Wodzem podczas konfliktu zbrojnego, 
zwierzchnikiem Hetmana jest Król. Hetman poprzez swoje kompetencje 
ma obowiązek podczas wojny przedyskutowywać natarcia bądź obro-
ne granic z Królem i jego doradcami. Hetman odpowiada za struktury 
wojskowe, w tym całkowitą funkcjonalność sił zbrojnych jak i wywiadu 
po stronie nieprzyjaciela w czasie konfliktu. 
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 Król bez Referendum nie ma możliwości ubiegać się o pożyczkę kosz-
tem Polaków, możliwość zorganizowania i wzięcia kredytu bądź pożycz-
ki jest realna wtedy i tylko wtedy kiedy w referendum narodowym więk-
szość zadecyduje pozytywnie. Wszystkie osoby liczące/sprawdzające 
głosy muszą być podane na stronach rządowych by uniknąć możliwych 
oszustw i fałszerstw. Przy każdej komisji musi być jeden obserwator z 
nadania Króla bądź jego gabinetu oraz jeden niezależny wybrany przez 
ludność danego miasta/wsi. 
O kierunku polityki zagranicznej decyduje Król wraz z Ministrem 
Spraw Zagranicznych.  
Król reprezentuje Królestwo Polskie za granicami Państwa. 
Król jako jedyna osoba w Państwie ma możliwość zastosowania prawa 
łaski, jak i nadzwyczajnego dekretu o natychmiastowej karze śmierci 
za udowodnione najgorsze przewinienia (morderstwo/gwałt/pedofilia/
zdrada stanu/działanie szkodzące państwu). 
Król wraz z Ministrami nie może oddać drukowania pieniądza oraz 
Insytucji Bankowych w obce ręce. 
Król nie może sprzedać/wymienić wód i lasów państwowych w formie 
spłaty długu/wymiany osobom fizycznym/przedsiębiorcom/grupom/
instytucjom/państwom o charakterze zagranicznym, wody jak i lasy są 
pod jursydykcją Narodu Polskiego. 
Król wraz z Ministrami nie może ustalać norm cen rynkowych, jak i 
wpływać na przedsiębiorców którzy drastycznie podnoszą ceny swoich 
towarów. 
Władza Centralna ma za obowiązek nie dopuszczać żadnych firm/
koncernów w tym i rodzimych do tworzenia monopolu w danej niszy 
rynkowej. 
Król ma obowiązek zdelegalizować organizację/stowarzyszenie/fundację 
której uczestnicy są sądzeni za działanie wywrotowe/szkodliwe Króle-
stwu Polskiemu. 
Król jest zobowiązany do przestrzegania parytetu złota wraz z swoimi 
Ministrami i nie może dekretem/ustawą/rozporządzeniem zlikwidować 
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 parytetu złota jako gwarancji trwałości waluty. 
W razie wykorzystaniu przez Naród odpowiedniego dekretu o natych-
miastowej dymisji danego Ministra, Król ma obowiązek zdymisjonować 
swojego Ministra poprzez narodowe rządanie o dymisję, ustanowione i 
przestrzegane za pomocą odpowiedniego dekretu. 
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 Władza Ministerialna.
 
                      W tym zagadnieniu nie możemy spłycać władzy  
             odpowiednich ministrów tj. Wielki Hetman  
   Koronny, Minister Spraw Zagranicznych,Minister  
                           Zdrowia, Minister Finansów i Gospodarki,  
              Minister  Spraw Wewnętrznych i Administracji,  
            Minister   Rolnictwa, Minister Edukacji Narodowej.  
       Każdy poszczególny Minister wraz ze swoim gabine-
tem będzie miał ustawowo rozpisane swoje możliwości oraz obowiązki. 
Stawiamy przede wszystkim na przejrzystość oraz zrozumiałość funkcji 
politycznych w przyszłym Królestwie Polskim tak by Naród pełniący 
w przyszłym Królestwie Polskim znaczącą sekcję władczą był świadom 
tego co może władza centralna, a czego nie może zrobić bez Narodu. 
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Wielki Hetman Koronny. 
 
Wielki Hetman Koronny jest odpowiedzialny za: 
(W czasie pokoju) 
 -Utrzymywanie Wojska Polskiego w stanie dobrego uposażenia zbroj-
nego, oraz dobrze rozdysponowanej logistycznie armii. 
 -Wyznaczanie Generałów (za zgodą Królewską). 
 -Dobre rozeznanie sytuacji militarnej w Europie. 
 -Skonstruowanie i dbanie o wywiad wojskowy (wszystkie arcy tajne 
doniesienia muszą zostać przedłożone Królowi). 
 -Ustanawianie możliwych schematów wojennych i doktryn obronnych 
państwa. 
 - Wzmocnienie zaplecza zbrojnego w postaci stworzenia nowych fabryk 
wojskowych na rynek cywilny i wojskowy. 
- W razie nadchodzącego konfliktu zbrojnego może ów hetman ogło-
sić natychmiastową mobilizację do Wojska Polskiego i podległych mu 
organów. 
(W czasie konfliktu zbrojnego) 
- Hetman zostaje Doradcą Królewskim w sprawie posunięć ofensyw-
nych/defensywnych Wojska Polskiego, z którym to Król ma obowiązek 
się liczyć. 
- W razie wojny na więcej niż jeden front po odpowiednim dekrecie 
Królewskim Hetman zostaje dowódcą sił zbrojnych frontu wyznaczone-
go przez Króla, tak by zminimalizować możliwość fatalnych w skutkach 
posunięć. 
 
Hetman w razie nadużyć, działań mających w teraźniejszości bądź 
przyszłości zaszkodzić Królestwu, dezercji odpowiada przed naczelnym 
sądem wojskowym jak i swoim zwierzchnikiem Królem i Narodem. 
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 Minister Spraw Zagranicznych. 
 
Minister Spraw Zagranicznych jest odpowiedzialny przede wszystkim za 
dobre rozpoznanie geopolityczne krajów ościennych (sąsiadujących) jak 
i Państw mających duże znaczenie na arenie międzynarodowej. 
Minister spraw zagranicznych jest odpowiedzialny za wysłanie do każ-
dego kraju godnego Ambasadora i jego gabinetu, tak by mógł godnie 
reprezentować Królestwo Polskie na obczyźnie. Minister Spraw Zagra-
nicznych wraz z Królem odpowiedzialny jest za pracę dyplomatyczną 
i poszerzanie kontaktów zagranicznych w celu zaciskania więzów po-
litycznych jak i w przyszłości potencjalnych sojuszy na arenie między-
narodowej. W kwestii Ministra Spraw Zagranicznych należy dbałość o 
pozyskiwanie informacji i przekładanie ich w logiczną całość umożli-
wiającą nakreślenie możliwych planów geopolitycznych innych państw. 
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Minister Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji. 
 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji jest odpowiedzialny 
za utrzymywanie w porządku i przejrzystości podporządkowane mu 
organy w tym zhańbioną i skorumpowaną w III RP Policję której bar-
dzo dużo brakuje do Policji z prawdziwego zdarzenia. Przyszły Minister 
będzie musiał zreformować Policję oraz przywrócić godność służby i 
munduru Policjanta. Odpowiada on także za działanie służb specjalnych 
które podlegają mu w myśl zarządzania administracyjnego, wszystkie 
działania służb muszą zostać przedłożone Królowi, gdyż to Król będzie 
sprawował nad nimi prawdziwą władzę. Minister wraz z swym gabine-
tem odpowiada także za rozeznanie i walkę z antypolskimi ośrodkami 
które na celu mają polaryzację opinii publicznej i dzielenie Polski. 
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Minister Zdrowia 
 
Ministerstwo Zdrowia szczególnie w czasach plandemii pokazało swoją 
skorumpowaną i antyludzką twarz, mając za nic wolności i dobro Po-
laków. Najwyższy czas to zmienić i przywrócić Ministerstwu Zdrowia 
prawdziwą dobrą twarz, której nie będą się obawiać Polacy. 
Najważniejszą kwestią odbudowy Ministerstwa Zdrowia jest oddanie 
pod to Ministerstwo władzę całkowitą nad grupami odpowiedzialnymi 
za rejestrację leków/szczepionek oraz innych preparatów farmaceutycz-
nych, gdyż to w tych grupach są największe dowody na przestępczą gru-
pę mającą za zadanie przyjmować łapówki i „darowizny” w zamian za 
dopuszczenie leku/szczepionki do legalnego obiegu. Ponad to Minister 
Zdrowia musi oddać całkowitą dokumentację z lat 1989- Do momentu 
powołania Królestwa tych grup do wglądu poprzez opinię publiczną.
Jeżeli takowe dokumenty są poufne i niezbędne do rozpoczęcia proce-
sów sądowych w sprawie członków grup lekarskich, wtedy do momentu 
zapadnięcia wyroku takowe dokumenty nie mogą zostać (z wiadomego 
względu) podane do opinii publicznej. Po procesie Minister jest zobo-
wiązany do upublicznienia tych dokumentów, nie zważając na to czy 
postępowanie zostało zakończone pozytywnie, czy też nie. Wszystkie 
te dokumenty muszą być dostępne w kancelarii Ministra jak i na stro-
nie rządowej. Minister Zdrowia odpowiadać będzie także za naprawę 
i funkcjonowanie tymczasowego aparatu medycznego, do momentu 
prawdziwej uczciwej konkurencji medycznej. Po wprowadzniu w legal-
ność prywatnych placówek medycznych Minister będzie zobligowany do 
zmiany NFZ na Królewski Fundusz Zdrowotny, który nie będzie miał 
znamionów przymusu comiesięcznego odciągania pieniędzy z pensji 
pracownika na rzecz „Ubezpieczenia Zdrowotnego”.  
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Minister Rolnictwa 
 
Minister Rolnictwa w swym resorcie będzie miał za obowiązek dbać 
o interes rolników Polskich. Przede wszystkim Minister Rolnictwa 
w swym początkowym etapie sprawowania gabinetu po odzyskaniu 
niepodległości będzie miał za zadanie stopniowo wyłączać i likwidować 
fermy zwierząt trute sterydami odpowiedzialnymi za ich nienaturalny 
wzrost, oraz inne tego typu przestępcze procedery mające na celu osła-
bianie wartości odżywczych w wyrobach. 
Minister Rolnictwa będzie miał także za zadanie przywrócenie rynku 
rolniczego do łask, promując i podnosząc wartość rodzimej hodowli 
zwierząt oraz upraw rolnych. 
Ministerstwo Rolnictwa w pierwszych latach swojego istnienia będzie 
stopniowo odbudowywać rolnictwo na poziomie mikro/małych i śred-
nich gospodarstw, tak by rolnicy nie byli nigdy już zmuszeni do wyzby-
cia się swych zwierząt w skali całej wsi, jak i pól uprawnych. 
Jednakże nie będą tolerowane uprawy szczycące się opryskami szkodli-
wymi dla zdrowia w krótszym bądź dłuższym etapie życia człowieka. 
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Minister Finansów i Gospodarki. 
 
Minister Finansów i Gospodarki będzie odpowiedzialny za likwidację 
banku centralnego, oraz w przyszłości wypieranie zagranicznych kon-
cernów bankowych, oraz pożyczkowych. 
Minister Finansów i Gospodarki wraz ze swoim gabinetem będzie odpo-
wiedzialny za przywrócenie gospodarki Polskiej i odwrócenie tragedii 
którą zapoczątkowali zbrodniarze III RP. Będzie on dbał o to żeby nie 
było na rynku monopolistów, oraz za to żeby w wolnym rynku jedyną 
formą konkurencji firm, była rzetelna oraz sprawiedliwa konkurencja 
na zasadzie pozyskiwania klientów poprzez dobrej jakości towary, a nie 
reklamowy PR. 
Minister ten będzie odpowiedzialny także za ochronę systemu finan-
sowego i gospodarczego przed niecną speuklacją i próbami wywołania 
kryzysu finansowo/gospodarczego w kraju. 
Ministerstwo będzie miało za obowiązek kontrolować banki, a przede 
wszystkim te zagranicznego kapitału, tak by nie mogły one żerować na 
Polakach i żeby nie mogły tworzyć fundacji/ stowarzyszeń mających za 
zadanie prać brudne pieniądze, bądź finansować wrogie narodowi jak i 
władzy zalążki ruchów anty państwowych, które dały się we znaki pod-
czas okupacji zwanej III RP. 
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Minister Edukacji Narodowej. 
 
Minister Edukacji Narodowej będzie odpowiedzialny za wyzbycie się ze 
szkoły polityki, oraz ukierunkowanie placówek oświaty na zmniejszenie 
nakładu godzinowego nauki, oraz uszczuplenie już i tak nagiętego do 
granic możliwości programu edukacyjnego. 
Szkoła nie jest miejscem do ideologizowania młodych, najważniejszym 
zadaniem szkoły jest przystosowanie najmłodszych do dorosłego życia, 
oraz do nauczenia logicznego myślenia i poszerzania swych horyzontów 
myślenia w kierunku takim jakim chce podjąć uczeń a nie szkoła. 
Minister Edukacji Narodowej musi przygotować program rzetelny, oraz 
przystępny dla uczniów tak godzinowo jak i tematycznie, tak by nie 
przeciążać umysłu ucznia nadmierną dawką informacji, oraz by nauczyć 
go tego co jest zgodne z prawdą, a nie z masońską doktryną. 
Uczniowie narzekają na okropny system godzinowy, oraz makabryczną 
wręcz ilość zadań domowych i egzaminów sprawdzających ich wiedzę. 
Najwyższa pora na to by uczniowie zmienili postrzeganie edukacji i nie 
posądzali oświaty za system opresji intelektualnej, a za system nauki po-
żytecznej, gdzie nauczyciele nie mogą ideologizować uczniów i tworzyć 
komunistycznych związków jak Związek Nauczycieli Polskich. 
W przyszłości system edukacyjny zostanie zmieniony stawiając w więk-
szości na nauczanie prywatne by odciążyć budżet i zwiększać poziom 
nauczania w skali całego Królestwa. 
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 Władza Narodu Polskiego
 
                       W Królestwie Polskim naród nie będzie trzymany w  
             dybach jak za czasów II RP (1926-1939) PRL (1944 
               -1989), III RP (1989-?). W Królestwie Polskim  
   naród będzie pełnił kluczową funkcję zarządzania  
              państwem. Naród w sferze władzy centralnej ma  
            obowiązek interesować się sytuacją polityczną    
                             i dekretami gabinetów ministerialnych. Naród otrzyma 
 w oddzielnych dekretach możliwości kontrolowania Ministrów jak 
i Króla tak by w razie dobitnych dowodów na zdradę, naród mógłby 
zdymisjonować w trybie natychmiastowym Ministra. Jeżeli mowa zaś 
o Królu to dymisja jego jest możliwa, lecz przed tym Król musi złożyć 
referendum narodowe, w którym prócz Królewskich obserwatorów mu-
szą być obserwatorzy wyznaczeni przez większość narodową w danym 
województwie/ gminie/ mieście/ wsi. Bez niezależnych obserwatorów 
liczenie głosów referendalnych nie może zostać rozpoczęte, w obawie o 
matactwo na rzecz Króla i jego gabinetu. Obserwatorzy niezależni będą 
mieli za obowiązek wykazać brak powiązań politycznych/finansowych/
gospodarczych/rodzinnych z Królem. Prócz takich narzędzi naród bę-
dzie pełnił główną władzę nad niezależnymi okręgami Wojewódzkimi. 
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Rozdysponowanie władzy w wersji graficznej 
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Niezależne okręgi wojewódzkie. 
 
Niezależne okręgi wojewódzkie są to jak sama nazwa wskazuje okręgi 
(Województwa, gminy, miasta, wsie). Okręgi te będą podlegały pod 
władzę narodową, składającą się z zwykłych Polaków wybranych do rad 
wojewódzkich, gminnych, miejskich, oraz jeżeli tego sytuacja wymaga 
rad wiejskich. Tacy Polacy zostaną obrani pod te funkcje w ten sam 
sposób w jaki zostanie wybrany Król oraz ministrowie. Muszą ci Polacy 
wykazać iż nie byli powiązani w żaden sposób z jakąkolwiek instytucją 
III RP oraz muszą wykazać swe sprawozdanie finansowe wraz z udoku-
mentowaną historią rodzinną. 
Rady te będą funkcjonowały w sposób niezależny od Króla by polityka 
nie dotyczyła tylko Warszawy, ale by przede wszystkim kierowała się na 
interesy narodu Polskiego i skrupulatne realizowanie interesu Polaków. 
Niezależne okręgi Wojewódzkie, gminne będą zobligowane współpra-
cować z innymi okręgami oddolnie poprzez odpowiedni zapis konstytu-
cyjny Królestwa Polskiego. Wszystkie osoby wybrane do rad które będą 
realizowały sprzeczne, bądź wrogie cele względem narodu Polskiego, 
będą mogły zostać zdymisjonowane natychmiastowo poprzez decyzję 
Polaków mieszkających na terenie okręgu w skład którego wchodzi taki 
jegomość. 
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Skład Rady Wojewódzkiej, 
Miejskiej,Wiejskiej. 
 
Każda rada poprzez wyznaczoną przez naród grupę będzie składała się 
z: 
-Głównego Radnego 
-Radnych 
- Niezależnych obserwatorów obrad. 
 
W zależności od charakteru rady liczebność będzie następująca: 
Rada Wojewódzka: 
-Jedna osoba z powiatu/miasta/gminy podlegającej województwu. 
-Minimum trzy osoby odpowiedzialne za niezależną i obiektywną ob-
serwację obrad. 
 
Dla przykładu w samym województwie Śląskim aktualnie jest zarejestro-
wanych miast 71 (siedemdziesiąt jeden). 
Z każdego miasta naród wybiera jedną osobę odpowiedzialną za dbanie 
o interesy swojego miasta, na wniosek miast można wybrać jedną osobę 
odpowiedzialną za realizowanie ich wspólnych interesów. 
Miasta także mogą za zgodą mieszkańców wystąpić z wnioskiem de fac-
to, o wprowadzenie jednej osoby realizującej założenia powiatu, w której 
skład wchodzą owe miasta. Ta sama sprawa tyczy się małych podmiotów 
które nie mogą z powodów terytorialnych realizować wspólnych celów 
jako powiat, jeżeli takowe gminy swój wspólny interes widzą tylko jako 
współpracujące w myśl gmina z gminą, to mogą zastosować taki sam 
dokument jak struktury powiatowe. 
Jeżeli każde miasto oddeleguje jedną osobę do rady Wojewódzkiej, to 
sama rada będzie składała się z 71 członków, z tego tych 71 członków 
rady wybiera jednego Głównego radnego, odpowiedzialnego za zwo-
ływanie rady, nakreślania harmonogramu debat i przeprowadzania 
uchwał.  
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Obrady nie mogą mieć formy tajnej, wszystkie informacje, oraz uchwa-
lane dokumenty muszą mieć formę jawną, wraz z transmisją na żywo 
obrad. Wszystkie transmisje muszą być zarchiwizowane i dostępne na 
stronie internetowej rady. 
Dla dodatkowego bezpieczeństwa na każdym zjeździe rady obowiązko-
wo będą musiały pojawić się minimum trzy osoby nadzorujące obrady. 
Osoby te nie mogą być spoufalone z radnymi w tym; nie mogą być 
powiązane finansowo, rodzinnie, koleżeńsko, ani w żaden inny sposób 
umożliwiający celowe zatajanie prawdy, oraz możliwych malwersacji 
finansowych mających pokazywać obrady w sposób nierzetelny, oraz nie 
mający nic wspólnego ze stanem faktycznym. 
W razie gdyby takowe osoby ukryły przed opinią publiczną swoje relacje 
z radnymi, opinia owa może taką osobę w ciągu jednego dnia pozbawić 
możliwości pokazywania obrad, oraz wytoczyć powództwo w sprawie 
odebrania urzędowego pozwolenia na prowadzenie działalności  
dziennikarskiej. 
 
Rada Miejska 
 
Rada Miasta składa się z: 
 
-Głównego Radnego 
-Radnych 
-Niezależnego/Niezależnych obserwatorów obrad 
 
Jak miała by działać taka rada? 
W zależności od liczebności dzielnic w mieście, na każdą jedną dzielnicę 
przypadał będzie jeden Radny. 
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-Radnym może zostać jedna osoba wyznaczona przez mieszkańców 
danej dzielnicy (Osoba ta musi mieszkać w dzielnicy którą ma reprezen-
tować). 
-Na każdych obradach musi przebywać minimum jedna osoba odpo-
wiedzialna za niezależną i obiektywną obserwację obrad. 
 
Małe dzielnice mające mniej niż 2-3% mieszkańców miasta mogą 
wspólnie obrać jednego mieszkańca swoich dzielnic na Radnego wcho-
dzącego w skład Rady Miasta. 
 
Małe dzielnice na obrzeżach miast nie mają dużej liczebności zamiesz-
kałych na jej terytorium mieszkańców, jak i gęstość zaludnienia jest 
drastycznie mniejsza niżeli w centrach miast, bądź ościennych dużych 
dzielnicach. Takie dzielnice mogą mieć o wiele większy problem w arty-
kułowaniu swoich potrzeb, oraz pomysłów jak oddzielne człony Rady. 
Takim dzielnicom będzie łatwiej pracować razem, a co idzie za tym 
skonsolidować możliwości i obrać jednego Radnego który będzie reali-
zował założenia tychże dzielnic. W antypolskim tworze zwanym III RP 
mniejsze dzielnice (kiedyś wsie) nie są w stanie artykułować swoich po-
trzeb, a mieszkańcy latami muszą prosić się o zainteresowanie sprawami 
dzielnicy miasto co jest niedopuszczalne. 
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Rada Gminna (Wsi) 
 
Polskie wsie od lat są traktowane jak zło konieczne poprzez swoją 
produkcję towarów spożywczych (owoce,warzywa,przetwory, hodowla 
zwierząt itd). 
W Królestwie Polskim wsie odzyskają swe należne miejsce w państwie, 
poprzez utworzenie rad gminnych składających się z wsi związanych ze 
sobą geograficznie. 
Skład Rady Gminnej nie będzie różnił się zbytnio od Rady Miejskiej 
oraz Wojewódzkiej. 
Rada Gminna składać się będzie z : 
- Głównego Radnego 
- Radnych (jeden na wieś) 
- Jednego niezależnego obserwatora 
Rada Gminna będzie tworzona poprzez małe wsie oraz wieś mającą sta-
tus gminy, siedziba Rady będzie mieściła się w największej wsi mającej 
status gminy. 
 
 
 
 
  

   

    
    

   

   

 



    
                              #Odzyskajmy_Niepodległość

 Sędziowie.
 
                      Organ sędziowski w Królestwie Polskim będzie   
             instytucją niezależną od władzy, gdyż według nas  
              jest rzeczą godzącą w niezawisłość i niezależność  
              sądownictwa. Sędziowie jako osoby niezależne  
             odpowiadają tylko i wyłącznie przed Sądem,   
                Sedzią Najwyższym (Królem), oraz Trybunałem  
                            Stanu za swoje przestępstwa oraz niedociągnięcia  
procosowe w tym zasądzenie błędnego wyroku. Sędziowie otrzymają 
mandat kandydata na sędziego z ręki Króla, lecz to naród będzie miał 
decydujący głos w sprawie powołania zapropowanego przez Króla czło-
wieka na funkcję sędziego. 
Jeżeli sędziowie będą działali wbrew niezawisłości, niezależności tego 
organu Król w odpowiednim dekrecie będzie miał możliwość wraz z 
narodem zdymisjonować krąbrnego sędziego. 
Wszystkie możliwości prawne Narodu jak i Króla będą usytuowane w 
naszym projekcie Konstytucji Królestwa Polskiego, oraz w dekretach 
prawnych Królestwa Polskiego, sygnowanych pieczęcią Królewską. 
  
 

   

    
    



    
                              #Odzyskajmy_Niepodległość

 Kadencje.
 
                      Kadencje w Królestwie Polskim będą dożywotnie,  
           ze względu na rygorystyczną selekcję, oraz brak  
                         kumoterstwa i układów pokroju co czteroletnich  
             „zmian” parlamentarnych. W wypadku udowod- 
           nienia dowodów mających ukazywać agenturalność,  
         bądź działanie na szkodę tak Królestwa jak i narodu  
      Król wraz z narodem będzie miał możliwość zdymisjo-
nować takiego człona organu władzy centralnej, jak i władzy zdecentra-
lizowanych okręgów. Monarchowie natomiast kończąc swój żywot oddaj 
władzę w ręce swoich nastpców z prawowitej linii rodowej (Najstarszy 
syn zostaje Królem, jeżeli poprzedni Król w testamencie nie zawarł swej 
woli o tym by władzy swego najstarszego syna pozbawić, w obawie o złe 
intencje potencjalnego następcy. 
Jeżeli ród Królewski, bądź monarcha nie będzie realizował interesu 
narodowego, bądź będzie jawnie działał wraz z swoimi doradcami na 
szkodę Państwa jak i Polaków, wtedy w formie referendalnej będzie 
można ów złego władcę pozbawić możliwości prowadzenia Królestwa 
dalej, wybierając przy tym następnego Króla w formie elekcyjnej.  
System elekcyjny nie może być prowadzony w sposób marketingowy, 
nie mogą być prowadzone żadne kampanie „wyborcze” oraz jakiekol-
wiek inne mające na celu koloryzować/przekłamywać prawdziwe oblicze 
potentata na Króla Królestwa Polskiego. Potentat na następce tronu po 
wymarciu rodu, bądź uznania wobec posiadanych dowodów aktualnie 
rządzący ród za zdrajców ma zostać obrany poprzez swe zasługi dla 
najjaśniejszej Rzeczpospolitej. 
Konstytucja uzupełni ten zakres w sposób jasny i czytelny w obawie o 
możliwe nadinterpretacje, ten przepis nie będzie możliwy do zmiany 
nawet po ewentualnych próbach zmiany Konstytucji. 


