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Motto
„Byłoby pożądane, aby ludzie posiadający władzę, posiadali stosowną do tego wiedzę. Ale
gdyby im brakło szczegółów w zakresie nauk, sztuk, historii, języków, sąd o rzeczach stały i
wytrawny i poznanie rzeczy zarazem wielkich i ogólnych, jednym słowem summa rerum
(główna treść rzeczy) mogłaby wystarczyć. I tak jak cesarz Augustus posiadał zestawienia
dotyczące sił i potrzeb państwa, które nazywał breviarium imperii (skrót spraw
państwowych), można by mieć skrót interesów ludzkich zasługujący na miano enchiridion
sapientiae (podręcznik mądrości), gdyby ludzie chcieli się troszczyć o to, co jest dla nich
najważniejsze”.
G.W.Leibniz – „Nowe rozważania dotyczące rozumu ludzkiego”.
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NAZWA ZOBOWIĄZUJE
Słowo QUOMODO po łacinie oznacza „jak”, „w jaki sposób”.
Ponieważ jutro tj. 18 listopada 2011 roku zostanie powołany nowy Rząd wypadałoby
byśmy, jako Fundacja „QUOMODO” - organizacja pozarządowa, zajmująca się
statutowo rządnością, ocenili jakość nowo powołanego Rządu oraz określili zadania
dla niego wraz z podaniem sposobów realizacji tych zadań (wybiórczo).
Oczywiście skoncentrujemy się na sprawach pryncypialnych. W każdej chwili Rząd
może z naszych usług doradczych skorzystać.
ORGANIZACJA PAŃSTWA POLSKIEGO I USYTUOWANIE W NIM RZĄDU.
Organizacja naszego państwa AD 2011 jest fatalna. Obecna struktura organizacyjna
państwa polskiego w rzeczywistości nie pozwala żadnemu Rządowi na sprawne i
skuteczne działanie.
Przyczyny:
 Demokracja partyjna z Ustawą o partiach politycznych, aprobującą
ustawowo niekompetencję członków partii politycznych.
 Prezydent kadencyjny zamiast dożywotniego Króla.
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 Prezydent malowany zamiast prawdziwego, dożywotniego Króla
uczestniczącego aktywnie w rządzeniu m.in. poprzez mianowanie
(lub kontrasygnatę) głównych czterech ministrów: skarbu, wojska,
policji, sprawiedliwości.
 Zbyt duża ilość ministerstw – powinno być ich nie więcej niż sześć –
max. jedenaście; reszta to podministerstwa resortowe – Resorty.
 Skarb powinien być przy Królu, Minister Finansów przy Premierze –
Rządcy generalnym.
 Na czele Rady Ministrów powinien stać Rządca generalny, a nie
Premier; przejściowo winien to być Premier – Rządca generalny.
 Wszyscy ministrowie winni po zaprzysiężeniu tracić automatycznie
mandaty posłów i przynależność partyjną (najlepiej jakby nie należeli
do partii politycznej od co najmniej 5 lat); powinni też składać
oświadczenie majątkowe i oświadczenie na okoliczność konfliktu
interesów.
 Ministrem powinien być polityk – ekspert (nie mylić z politykierem i
pseudoekspertem); powinien to być polityk z konkretną wiedzą
ogólną (sektorową) lub ekspert z ogólną wiedzą polityczną; (czytaj
motto).
 Władza wykonawcza winna współpracować z Królem, a być
kontrolowaną przez Sejm.
 Senatorowie jako doradcy, rotacyjnie winni przebywać przy Królu.
 Rząd nie powinien w ogóle zajmować się ustawodawstwem, co jest
wyłączną prerogatywą władzy ustawodawczej; powinien zajmować
się wyłącznie wykonywaniem Ustaw, czyli rządzeniem; obecne
Rządy miast rządzić zajmowały się przede wszystkim procesem
legislacyjnym rangi Ustaw – wynikało to z demokracji partyjnej i
partyjniactwa; w praktyce oznaczało to, że państwo z Narodem
leciało na „automatycznym pilocie”, który włączał Rząd, by
zajmować się „intratniejszymi” zajęciami, z punktu widzenia partii
politycznej, tzn. „majstrowaniem” przy Ustawach.
 Rząd winien być wyłaniany przez Sejm elekcyjny, a nie przez Sejm
ustawodawczy.
 Sejm elekcyjny powinien być całkowicie bezpartyjny.
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ZADANIA DLA RZĄDU
 Dbać o bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne Narodu, tak w kraju
jak poza obecnymi granicami Polski; szczególnie Rząd winien dbać o
nasze mniejszości narodowe na Litwie, Białej Rusi, Ukrainie itd.
 Dbać o wolności obywatelskie i wolność gospodarczą; głównym
elementem wolności jest sprawiedliwość; obecne sądownictwo nie
zapewnia sprawiedliwości, na sprawiedliwość składa się właściwe
wychowanie i sprawne sądownictwo; obecne, postkomunistyczne
sądownictwo należy pilnie skasować i zbudować sądownictwo nowe tj.
od początku, w formule prywatno-państwowej; w sądownictwie należy
wprowadzić trzy korporacje sądownicze, konkurujące ze sobą poprzez
zapisywanie się podsądnych na sędziego danej korporacji; korporacje
sądownicze winny dbać o sprawność i jakość sądzenia; korporacje
winny być prywatne ale każdy wyrok winien mieć status wyroku
państwowego, podobnie jak w notariacie; sądy państwowe winny
zaczynać się od szczebla apelacyjnego; uchylenie wyroku I instancji, to
karencja dla sędziego, kilka uchyleń w ciągu określonego czasu, to
złożenie z urzędu sędziego; prezesi sądów, szefowie prokuratury i
adwokatorii winni być wybierani w wyborach powszechnych;
 Wspierać przedsiębiorczość (głównie nie przeszkadzać).
 Dbać o własność i mienie prywatne i narodowe.
 Dbać o własną walutę.
 Dbać o Skarb narodowy; utrzymywać równowagę przychodów i
wydatków; rezerwy trzymać w złocie.
 Sprawiedliwie nakładać podatki, pozwalając na bogacenie się
jednostek, a szczególnie rodziny; tak jest bogate państwo jak są bogaci
obywatele.
 Dbać o zdrowie Polaków; profilaktyka i mieszany system opieki
zdrowotnej, opartej wyłącznie na ubezpieczeniach.
 Dbać o wzrost dobrobytu Polaków; zabezpieczenie emerytalne winno
zapewniać państwo wyłącznie w stałej, jednakowej dla wszystkich
kwocie np. 300 PLN po ukończeniu 40 roku życia, 500 po ukończeniu
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50 roku, 700 po ukończeniu 60 roku itd.; resztę winien zapewnić sobie
każdy Obywatel poprzez prywatne uzbezpieczenia emerytalne.
Dbać o konkurencyjność gospodarki (sektorowo i międzynarodowo).
Dbać o weteranów wojennych, kombatantów.
Dbać o ludzi upośledzonych.
Dbać o wychowanie i edukację z priorytetem wychowania nad
edukacją; ustalić obowiązkowy program szkoły elementarnej i wymogi
maturalne dla szkoły średniej; szkolnictwo prywatne z dotacjami
państwowymi na ucznia.
Dbać o religię katolicką i wolność wyznania, z nieukrywanym
priorytetem religii katolickiej, przyjmując wartości chrześcijańskie jako
fundament Konstytucji.
Dbać o dzietność; ulgi na dzieci i wspieranie matki wychowującej
dziecko.
Dbać o rodzinę; wspierać wyłącznie małżeństwa jako podstawową
komórkę społeczną.
Dbać o zacne Rody Rzeczypospolitej; nową szlachtę.
Wprowadzić szlachectwo, dziedziczne do trzeciego pokolenia
Inne.

KILKA SŁOW O MICIE OKIEŁZNANIA DŁUGU PUBLICZNEGO
Sam deficyt budżetowy oznacza, że Rządy partyjne tzn. nieodpowiedzialnych
polityków są dla Narodu fatalne. Jeśli ktoś nie potrafi rządzić bez pożyczania, to nie
powinien w ogóle być dopuszczany do rządzenia.
Wielu ekonomistów, w tym fundacja prof. L. Balcerowicza „FOR” zaleca wydłużenie
wieku emerytalnego, by zmniejszyć deficyt budżetowy.
Nic bardziej mylnego. Prof. L.Balcerowicz wpycha Rząd na pole minowe.
Wydłużenie wieku emerytalnego zwiększy bezrobocie i zmniejszy szanse szybkiego
awansu społecznego ludzi najwydajniejszych, czyli ludzi młodych.
Sugerowanie by 70 latek pracował na 30-latka jest ekonomicznym nonsensem, a
przede wszystkim jest amoralne.
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Postęp techniczny w nieunikniony sposób powoduje tzw. techniczne bezrobocie.
Oznacza to tyle, że coraz mniejsza ilość pracujących jest w stanie zaspokoić
wszystkie podstawowe potrzeby całego społeczeństwa. Tym samym tzw.
„bezrobocie” jest synonimem postępu technicznego i zdrowej gospodarki, a nie na
odwrót.
Prymitywna, stereotypowa, wręcz mityczna, syzyfowa walka z bezrobociem
sprowadza się więc do zwiększania na siłę ilości pracujących osób, by wytworzyć
tyle samo lub mniej (większa liczba zatrudnionych zaczyna sobie przeszkadzać).
Tym samym wydłużanie wieku emerytalnego - to gaszenie ognia benzyną.
Zmniejszy się na chwilę deficyt budżetowy, ale zwiększy się bezrobocie tzn. pojawi
się konieczność utrzymywania większej ilości ludzi bez pracy. Tym samym,
pieniądze z funduszy emerytalnych zostaną przesunięte na fundusz pracy.
Pozostanie budżetowe status quo w sytuacji, gdy pracują staruszkowie, a nie mogą
znaleźć pracy ludzie młodzi. To wbrew logice. Ludzie młodzi nie mając pracy, nie
założą rodzin, więc jest to prosta droga do samounicestwienia Narodu.
Wiek rozrodczy człowieka to 18-30 lat, plus lat 20 na wychowanie dzieci; w
przedziale wiekowym 18-50 lat nie powinno więc być żadnego przymusowego
bezrobocia. Przymusowe bezrobocie może zaczynać się po 50-tce (po okresie
rozrodczym i okresie na wychowanie dzieci). Oczywiście, ludzie pracujący coraz
krócej winni umieć zabezpieczyć się dodatkowo na lata po 50-tce.
By utrzymać popyt konsumpcyjny należy monitorować godziwość „wynagradzania”
„pracowników” oraz wprowadzić podatek od handlu wielkopowierzchniowego (od
swoistych targów) i od robotyzacji. Należy nałożyć akcyzę na wyroby przemysłowe i
promować wyroby rzemieślnicze. Im więcej ręcznej pracy ludzkiej w produkcie, tym
akcyza produktowa niższa lub pozbawiona jej. „Czyste” usługi powinny być
preferencyjnie opodatkowane lub zwolnione z podatku; usługi szewskie, fryzjerskie,
turystyczne winny być opodatkowane preferencyjnie lub w ogóle.
Reasumując należy skrócić przechodzenie na emeryturę, nawet od 40 lat wg modelu
jak wyżej, by zrobić miejsce młodym. W naszym systemie nie ma bezrobotnych.
Kluczem jest podejście ekonometryczne do problemu tzn. regulowanie parametrami
problemu do jego wyeliminowania, a nie próba rozwiązywania samego problemu
złymi metodami (gaszenie pożaru benzyną, zamiast zbudowanie instalacji
zraszającej). To parametry ekonomiczne rozwiązują problem ekonomiczny, a nie
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tzw. nieudolne próby rozwiązywania problemu, który nota bene samemu się
stworzyło .
Jako fundacja „QUOMODO” dziwimy się, że każdy kolejny Rząd (za namową 5070-letnich „ekspertów”) po 1989 roku w Polsce i w świecie kapitalistycznym,
próbuje rozwiązywać „supeł” pn. bezrobocie, zamiast jak Aleksander Macedoński
rozciąć go systemowo, raz na zawsze. Lepiej dać 40 czy 50-latkowi emeryturę 500
PLN, niż młodej osobie w wieku produkcyjnym, rozrodczym zasiłek dla
bezrobotnych w tej samej wysokości. Czyż nie? Doprowadza się więc do sytuacji,
gdy starsi rodzice muszą pomagać dorosłym dzieciom, zamiast vice–versa.
© 17 listopad 2011r. Wojciech Edward Leszczyński – Fundacja „QUOMODO”

MoŜesz nas wesprzeć w budowaniu nowoczesnego państwa, rządności,
praworządności.
Jeśli popierasz to co robimy i chcesz nas wesprzeć darowizną moŜesz wpłacić
dowolną kwotę na konto naszej fundacji:

Nasze konto bankowe: Nr 81 1600 1084 0004 0501 7361 1001
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