FEDERACJA DLA RZECZYPOSPOLITEJ
MAREK JAKUBIAK

IDEA
Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania, ale łączy
nas jeden cel. Cel ten to Ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować.
Roman Dmowski

Dołącz do Nas
Członkiem FDR może zostać
osoba, która:
a. posiada
polskie,
b.

obywatelstwo

ukończyła 18 lat,

c. korzysta z pełni praw
publicznych,
d. akceptuje cele, formy
działania oraz zasady
określone w Statucie,
regulaminach wewnętrznych
oraz decyzjach władz FDR,
e. spełnia inne wymogi
określane okresowo przez
Ławę Polityczną.

www.federacjadlarp.org

579 071 512

Nie można określić celu Federacji dla Rzeczypospolitej piękniej niż zrobił to
Roman Dmowski. Wiele lat minęło od jego słów, w tym czasie pojawiły się
zadania, które tu i teraz trzeba wykonać dla Polski, jej obywateli oraz
przyszłych pokoleń.
Głównym zadaniem jest bezpieczna Ojczyzna, w której będziemy mogli
godnie żyć i godnie zarabiać. By nasze dzieci z dumą mówiły poza granicami
Rzeczypospolitej „I‘m from Poland”.
By ten prosty lecz złożony cel, którym jest „Ojczyzna, dla której chcemy
żyć i pracować”, został zrealizowany musimy dokonać połączenia
rozdrobnionych organizacji, którym przyświeca jedna myśl:
Polski nie naprawimy osobno, musimy naprawić ją wspólnie.
„Federacja dla Rzeczypospolitej” ma za zadanie łączyć, a nie dzielić.
Wewnątrz federacji mają obowiązywać zasady demokracji bezpośredniej.
Członkami federacji mogą być: obywatele RP, stowarzyszenia, organizacje
pozarządowe oraz partie polityczne.

Dlaczego FDR
Władza, pieniądze i stanowiska to cele, które przyświecają
większości politykom na polskiej scenie. Nawet Ci którzy kilka lat
temu przed wyborami krzyczeli o rozwaleniu partyjniactwa,
zaczynają wchodzić w partyjne obuwie.

Doświadczenie w wolontariacie
lub przywództwie
Czy Twoim zadaniem było kierowanie zespołem klubowym,
projektem ulubionej organizacji charytatywnej lub redagowanie
szkolnej gazetki? Opisz doświadczenie ilustrujące Twoje
umiejętności przywódcze.

kontakt@federacjadlarp.org
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Program w pigułce
1.
Zmiana konstytucji
- Wzmocnienie roli Prezydenta (m.in. pełne
zwierzchnictwo nad armią i Ministerstwem Spraw
Zagranicznych).
- System wyborczy JOW.
- Dni referendalne z bezprogowym referendum lub
wprowadzanie głosu elektorskiego do głosowań
sejmowych nad ustawami.
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2.
Reforma ZUS
- Wprowadzanie emerytury obywatelskiej.

Członkiem FDR może zostać
osoba, która:

3.
Reforma podatkowa
- Zwiększenie kwoty wolnej od podatku PIT w ciągu
następnych 3 lat kolejno: 10 tys., 25 tys., 30 tys. zł.
Opcjonalnie całkowita likwidacja podatku PIT.
- Zryczałtowany podatek dochodowy 1% od przychodu
zamiast podatku CIT, bez kosztów jego uzyskania lub
alternatywnie podatek regresywny: stawka podatku
maleje wraz ze wzrostem dochodu (rentowności)
przedsiębiorstwa.
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4.
Reforma wymiaru sprawiedliwości
- Przywrócenie instytucji sędziów pokoju na zasadach
kolegium ds. wykroczeń.
- Czas trwania spraw gospodarczych od wokandy do
wyroku nie dłuższy niż 1,5 roku.
- W sprawach gospodarczych sąd może korzystać nie
tylko z biegłych ale również z izb gospodarczych.
5.
Reforma urzędowo-legislacyjna
- Likwidacja niepotrzebnych urzędów,
- decentralizacja.
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