Stowarzyszenie Obywatelska Rzeczpospolita Polska
– koalicja obywateli i organizacji pozarządowych.
Program Działania.
Celem działania Stowarzyszenia jest przywrócenie w Polsce zasad Państwa Obywatelskiego,
co w szczególności oznacza likwidację aparatu Państwa tam, gdzie jest ono zbędne i ogranicza
wolności obywatelskie i gospodarcze (na przykład poprzez paraliżującą biurokratyzację życia
społeczno – gospodarczego), a wzmocnienie Państwa tam, gdzie jest ono konieczne, lecz niewydolne
(na przykład w obszarze sądownictwa, prokuratury i bezpieczeństwa zbiorowego).
Przez Państwo Obywatelskie rozumiemy Państwo przyjazne, sprawiedliwe i racjonalne
(racjonalnie zbudowane i zarządzane), które gwarantuje wolność jednostki, przestrzega praw
człowieka i szanuje godność osoby ludzkiej.
Cel ten zamierzamy osiągnąć realizując następujący program działania.
1. Radykalnie uprościć system obowiązującego w Polsce prawa, w tym system prawa
podatkowego oraz formularze deklaracji podatkowych dla osób fizycznych i prawnych, a
także zastąpić zaświadczenia urzędowe, oświadczeniami składanymi przez obywateli.
Wprowadzić do systemu prawnego zasadę domniemania zgodności z prawem wniosku lub
zamierzeń gospodarczych, w przypadku niejasności lub sprzeczności przepisów
obowiązującego prawa.
2. Dokonać reformy sądownictwa, mającej doprowadzić do:
a. wprowadzenia mechanizmów skutecznej kontroli społecznej nad władzą sądowniczą;
b. wywiązywania się sądów i sędziów z obowiązku kontroli władzy ustawodawczej i
wykonawczej;
c. bezwzględnego respektowania praw człowieka i podstawowych wolności
konstytucyjnych, w sporze obywatela z aparatem Państwa;
d. radykalnego skrócenia czasu postępowań sądowych.
3. Wprowadzić odpowiedzialność personalną urzędników i funkcjonariuszy publicznych za
naruszenia prawa w wydawanych decyzjach i podejmowanych działaniach.
4. Utworzyć fundusz odszkodowawczy i powołać Ławę Arbitrażu Społecznego, przyznającą
odszkodowania obywatelom i przedsiębiorcom poszkodowanym bezprawnymi działaniami
władz i sądów. Przywrócić w systemie prawnym instytucję rewizji (apelacji) nadzwyczajnej,
gdy wyrok narusza konstytucyjne prawa podmiotu.
5. Wprowadzić bezpłatny, efektywny system pomocy prawnej, finansowany z budżetu
Państwa, dla najuboższych obywateli oraz dla przedsiębiorców, których przedsiębiorstwa
zostały zniszczone w wyniku bezprawnych działań organów Państwa.
6. Sporządzić audyt stanu finansów publicznych Rzeczpospolitej Polskiej.
7. Na bazie audytu przygotować, z udziałem ekspertów, założenia do reformy:
a. Systemu finansów publicznych, w celu racjonalizacji i ograniczenia zbędnych wydatków
oraz zrównoważenia dochodów i wydatków;
b. Systemu sądownictwa;
c. Systemu opieki zdrowotnej;

d. Systemu ubezpieczeń społecznych;
e. Systemu bezpieczeństwa zbiorowego.
8. Znieść ustawowe zakazy, nakazy i nadregulacje, administracyjne i prawne, ograniczające
prawa i wolności obywatelskie oraz aktywność i przedsiębiorczość Polaków, a także znieść
drakońskie kary finansowe i grzywny nakładane za naruszanie ustawowych zakazów,
dokonując przeglądu całego systemu prawa obowiązującego w Polsce.
9. Zaprzestać ingerencji Państwa w zakres wolności osobistych obywateli, a w dziedzinach, w
których Państwo w takie wolności zamierza lub musi wkraczać, pozostawić obywatelom
decyzję, wyrażaną w referendum. Przeprowadzić referendum rozstrzygające zbiorczo
wszystkie zagadnienia legislacyjne, związane z kwestiami światopoglądowymi i
ideologicznymi, zgłoszone przez obywateli i organizacje pozarządowe.
10. Zredukować koszty funkcjonowania Państwa i ograniczyć nadmierne obciążenia
podatkowe i para-podatkowe oraz opłaty i daniny publiczne.

