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Umowa społeczna jest środkiem dla dobra ogółu i jest uzasadniona tylko wtedy, 

kiedy przynosi powszechne korzyści. W głównym dziele Rousseau Umowa 

społeczna chodzi o ludzi wyzyskiwanych i gnębionych przez arystokrację ustroju 

monarchicznego z rządzących stanów społecznych: szlachty i duchowieństwa, a 

także mieszczaństwa. Tradycje i zasady społeczne epoki absolutyzmu, 

zniewalającej ludy w interesie klas pasożytniczych były dla większości piekłem na 

ziemi!!  

Jean-Jacques Rousseau proponował uwolnić ludzi w akcie nowej umowy 

społecznej potwierdzonej Wolą Narodu. On proponował zerwać wszystkie 

dotychczasowe zobowiązania, umowy, zależności, dając obywatelom naturalną, 

pierwotną wolność - suwerenność myślenia, działania i posiadania.  

Rousseau widział w umowie społecznej zobowiązanie ludzi wobec ludzi i nazywał 

wektor wypadkowy woli ludzi - ogólną wolą narodu - "volonté générale" 
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warunkującą suwerenność narodową. Krótko mówiąc chciał on przez ogólne 

porozumienie narodu w akcie volonté générale zlikwidować hierarchiczne 

struktury państwowe. Chciał sprowadzić państwo do fundamentów, nowoczesnego 

"ground zero", ale bez gwałtu, w drodze biurokratycznych rozporządzeń. Aktualnie 

tak postępują biurokraci Unii Europejskiej, wobec narodów Europy. Tylko, że 

oni nie mając prawdziwie demokratycznej legitymacji, robią to nielegalnie.  

W Polsce od roku 1988 neoliberalizm i wrogowie Polski wewnętrzni i zewnętrzni, 

wymusili odrzucenie umowy społecznej o państwie, coraz więcej ludzi klepie 

biedę na korzyść warstwy cwaniaków, przestępców i kolaborantów, sprzedających i 

handlujących Polską i jej dochodem narodowym.  

W dobie rozwoju błyskawicznej komunikacji internetowej, możemy łatwo 

uwidocznić i zweryfikować w referendach ogólnopolskich absolutną wolę narodu i 

ustanowić wspólnie nową umowę społeczną na zasadzie podziału władzy w 

nowym ustroju demokracji bezpośredniej.  

Współczesny trójpodział władzy i parlamentaryzm, oparty o idee Charles-Louis 

de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu imituje i realizuje prawa 

dżungli. Grupy u władzy argumentują często, że Naród nie jest w stanie 

podejmować skomplikowanych decyzji. Ale skomplikowane decyzje powstają 

tylko wtedy, gdy brakuje informacji, gdy się chce innych okradać, gdy się lud 

okłamuje i wykorzystuje.  

Dla Narodu, dla Woli Narodu - nie ma skomplikowanych decyzji, wszystko jest 

bezpośrednie i proste.  

Trójpodział władzy na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą oraz 

hierarchię państwową- znamy my ludzie w powyższej, czy innej formie - z 

przykrych i krwawych doświadczeń historycznych od setek lat. Został on dziesiątki 

tysięcy razy narzucony, wymuszony, często z tragicznymi konsekwencjami w wielu 

systemach ostatnio w monarchicznym, republikańskim, kapitalistycznym i 

komunistycznym.  

Dzisiaj skorumpowany, pozorny parlamentaryzm praktykujący prawo dżungli w 

połączeniu z globalnym gospodarzeniem, powoduje gwałtowne wzbogacanie się 

nielicznych, kosztami pracy całych narodów.  

Można ten rozbój zmienić w drodze pokojowej jak w Islandii, poprzez NOWĄ 

UMOWĘ SPOŁECZNĄ tak chciał też już w XVIII wieku Jean-Jacques 

Rousseau.
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Tylko wola całego Narodu może w jednym akcie zlikwidować wszelkie 

wymuszone zobowiązania i przejąć kontrolę w kraju.  

Ustrój budowany na Woli Narodu nazywa się Demokracją Bezpośrednią. 

Jako Obywatel Polski w bezpośrednim akcie Woli Narodu Polskiego - "volonté 

générale" popieram wystąpienie z Unii Europejskiej, NATO i od wszelkich 

zobowiązań i regulacji prawnych, politycznych, bankowych, notarialnych 

zaistniałych po 14 października 1988 roku (za wyjątkiem Polsko-Niemieckiego 

traktatu granicznego z 14 listopada 1990 roku między Rzeczpospolitą Polską i 

Republiką Federalną Niemiec, dotyczącego uznania granicy na Odrze i Nysie 

Łużyckiej). Popieram podporządkowanie sądownictwa, władzy ustawodawczej i 

wykonawczej Woli Narodu Polskiego. 

Z aktem Woli Narodu, jeżeli zostanie on podpisany przez większość 

uprawnionych do głosowania, czyli przez przynajmniej 15 milionów głosów 

Obywateli Polskich, wykupy bogactw naturalnych, ziemi, gospodarki, 

przemysłu, banków, ubezpieczeń, kultury, lecznictwa, po 14 października 1988 

roku, staną się nieważne.  

Sprzedaż wyżej wymienionych dóbr polskich nastąpiła nielegalnie począwszy od 

roku 1988 - od początków rządu Mieczysława Rakowskiego. Narzucone Polsce 

rządy zdrajców, podszywających się pod polskich patriotów, sprzedawały dobra 

należące do Narodu Polskiego bez prawdziwej legitymacji prawnej do 

wyprzedaży i bez ważnej autoryzacji przez Naród Polski na podstawie oszustw 

politycznych, a następnie wyborczych. 

Akt podporządkowania i wyzerowania uprawnień władzy ustroju 

przedstawicielskiego w Polsce, pod Wolę Narodu, umożliwi Narodowi 

Polskiemu zbudowanie od podstaw ustroju Demokracji Bezpośredniej opartego 

na władzy większościowej, bez społecznej hierarchii Obywateli Polskich i tylko 

Polskich.  

http://iddd.de/idb.pdf
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Obywatele Polscy i tylko Polscy - Suwereni, mają stanowić wszelką władzę i 

prawo bezpośrednio w ramach podziałów administracyjnych i geograficznych, - 

miejscowo, lokalnie lub ogólnokrajowo, przy pomocy majątku narodowego, 

pośrednio przez zawodowych kierowników (działających w ramach 

indywidualnych umów) oraz bezpośrednio przez bezpieczne, szybkie i wygodne 

referenda miejscowe, lokalne lub ogólnokrajowe, w trybach1 większościowych 

głosowań organizowanych w przyszłości w sieciach internetowych i 

intranetowych.  

W Ustroju Demokracji Bezpośredniej (DB) nie ma posłów, nie ma parlamentu, 

są urzędnicy kontrolowani na bieżąco, przy pomocy następujących struktur: 

- rankingu zadowolenia z pracy urzędników,  

- comiesięcznej oceny zadowolenia społecznego,  

- szybkiej, corocznej rotacji stanowisk kierowniczych, 

Takie struktury umożliwiają usuwanie źle pracujących, znienawidzonych lub 

kontrowersyjnych, zawodowych urzędników, na podstawie ocen suwerenów. 

Nie będzie, więc potrzeby jednorazowej weryfikacji stanowisk w urzędach, 

instytucjach, czy wszelkiej maści spółkach.  

Weryfikacja w ustroju DB jest stała, na bieżąco, przez suwerenów. 

Popieram i zgadzam się z przesłaniem mojego podpisu pod tym aktem do 

organów Unii Europejskiej. 

Do podpisu petycjeonline.com/akt 

1
 Cytat z artykułu O referendum w ustroju demokracji bezpośredniej 

http://iddd.de/idb.htm#ref 

"Referendum obowiązuje stosownie do wyniku referendum i zasięgu wyborców.  

Wynikiem referendum jest TAK, NIE lub NIE głosował. 

Referendum powinno być możliwe na dowolny temat w ramach 10 przykazań bożych, patrz więcej pod 

ustawianie tematu referendum. 

Zasięg wyborców definiowany jest przez jednostki gospodarczo- geograficzne i administracyjne jak np.: 

Market Lidl, stocznia Gdańska, obszar Natura 2000, park narodowy, ulica, dzielnica, województwo. 

Każde przeprowadzane referendum ma automatyczny zasięg ogólnopolski, ale dopiero wynik 

referendum potwierdza lub nie jego zasięg ważności. Ono obowiązuje wtedy stosownie do zasięgu 

głosującej większości na TAK, NIE lub NIEGŁOSUJĄCEJ. Inaczej mówiąc referendum wchodzi w 

życie tam gdzie większość jest ZA. Wyodrębniłbym jednostki zasięgu: administracyjne, geograficzne i 

gospodarcze." 
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Uwagi organizacyjne 

Akt Woli Narodu Polskiego jest aktem końcowym wystąpienia z Unii 

Europejskiej.  

Pomost do nowego brzegu Polskiej Demokracji Bezpośredniej mogą zbudować 

tylko suwereni, ludzie z odwagą cywilną. Proszę występować jawnie, podając 

adresy e-mailowe, własny adres pocztowy i ewentualnie bezpośredni numer 

telefonu. 

Adres pocztowy posłuży jednoznacznej weryfikacji suwerena Woli Narodu. 

Będzie też łatwiej w przyszłości podejmować dalsze akcje i organizację Ustroju 

Demokracji Bezpośredniej w Polsce, gdy adresy kontaktowe będą do dyspozycji 

wszystkich podpisanych.  

Specyfika portalu petycjeonline.com uniemożliwia mi nieodpłatny wgląd w 

potwierdzone adresy e-mailowe. One są uwidoczniane właścicielom strony 

petycjeonline.com oraz za pieniądze. 

Proszę, więc dla naszego wspólnego użytku własne adresy wpisywać do 

komentarzy lub wysyłać na adres e-mailowy organizatora Woli Narodu 

Polskiego. 

kpuzyna@gmail.com z zaznaczeniem tematu e-maila: 

"Akt Woli Narodu Polskiego". 
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