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Szanowni Państwo,
Treści zaprezentowane poniżej są tylko i wyłącznie propozycją –
bazą – do szeroko zakrojonej debaty obywatelskiej. Wszystkich
zainteresowanych zapraszamy i gorąco zachęcamy do wspólnej
dyskusji w naszych mediach społecznościowych.
Dziękuję moim koleżankom i kolegom z partii za profesjonalną
pomoc merytoryczną w tworzeniu tego programu. Bez Waszego
wsparcia nie byłoby tego wszystkiego.
Życzę miłej lektury.
Z wyrazami szacunku,

Piotr Chmielowski
Przewodniczący partii
Nowa Demokracja TAK
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VI. ZWIĄZKI WYZNANIOWE

Każdy obywatel RP ma prawo wierzyć w cokolwiek i ma prawo
uczestniczenia w obrzędach wybranej zgodnie ze swoim upodobaniem doktryny
religijnej. Ma również prawo do zrzeszania się w dowolne związki wyznaniowe,
sekty i tym podobne, pod warunkiem, że związki te działają na terenie RP
w sposób legalny.
W tym prawodawstwie słowo „kościół” zarezerwowane jest tylko dla
określenia nazwy budynku – miejsca, w którym wierni zbierają się w celu
modlitwy lub odprawienia nabożeństw według doktryny wyznaniowej.

O legalności danego związku wyznaniowego decyduje jego rejestracja.
Związek wyznaniowy może zarejestrować w Sądzie Rejestrowym minimum
tysiąc obywateli, poprzez złożenie podpisów pod deklaracją założycielską
takowego.
Związek wyznaniowy nie może posiadać gruntów (w tym rolnych)
i nieruchomości poza gruntem pod swoim kościołem (świątynią). Dodatkowo
przy świątyni może posiadać nieruchomość umożliwiającą administrację tej
świątyni. Obecnie działające organizacje religijne z mocy prawa zostaną
pozbawione swoich nieruchomości do wielkości wymaganych prawem, które
zostaną przejęte przez Skarb Państwa.
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Na właścicielu gruntów i nieruchomości związku wyznaniowego będzie
spoczywał obowiązek wypełnienia wszelkich zobowiązań wynikających
z przepisów prawa, np.: podatek gruntowy, bezpieczeństwo pożarowe, zaplecze
sanitarne, ochrona zabytków i dóbr kultury.
Budynki sakralne i świątynie wpisane do Rejestru Zabytków i Dziedzictwa
Kultury, z założenia pozostające w majątku Skarbu Państwa, będą mogły być
wykorzystywane zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem.
Związek

wyznaniowy

nie

może

prowadzić

żadnej

działalności

gospodarczej, nie może pozyskiwać środków poprzez wynajem, handel bądź
sprzedaż czegokolwiek. Jedynym źródłem przychodu powinien być podatek
religijny, płacony i rozliczany wraz w podatkami osobistymi, przez członków
związku wyznaniowego. Wysokość tego podatku w skali miesiąca zostanie
ustalona pomiędzy władzami związku wyznaniowego a rządem. Istnieje
możliwość ustalenia, czy podatek ten ma być ujęty w formie procentowej od
dochodu lub kwotowej – w formie stałej. Środki finansowe uzyskane przez
związek wyznaniowy w tej formule nie podlegają opodatkowaniu.

Jeżeli obywatel deklaruje przynależność do związku wyznaniowego rzymskokatolickiego, to jest zobowiązany, na mocy swojej deklaracji członkowskiej,
tak długo jak będzie jej członkiem, do płacenia podatku na rzecz tego
związku w kwocie ustalonej i zatwierdzonej przez komisję dwustronną.

Zabroniona będzie możliwość prowadzenia zbiórek, kolekt finansowych
wśród wiernych, za wyjątkiem tych, które zostaną zgłoszone do Urzędu
Skarbowego i przeprowadzone przez urzędników Urzędu Skarbowego. Za
udokumentowanie i rozliczenie zbiórki będzie odpowiedzialny urzędnik
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skarbowy. Od środków uzyskanych w ten sposób będzie naliczony podatek
dochodowy według zasad ogólnych.

Jeżeli kapłan związku wyznaniowego podejmie decyzję o zbiórce
finansowej podczas obrzędu religijnego, wtedy zgłasza to w Urzędzie
Skarbowym, opłaca urzędnika skarbowego, który dokonuje zbiórki od
wiernych, a następnie rozlicza i dokumentuje zbiórkę. I ponosi
odpowiedzialność cywilno-skarbową za wykonane czynności.

Szamani, kapłani bądź inne osoby duchowne nie mogą być urzędnikami
państwowymi (oczywiście nie mogą z mocy prawa wykonywać zawodu
nauczyciela) oraz nie mogą pracować w służbach mundurowych.
Osoby te mogą (a wręcz powinny) wykonywać inne zawody.
To w indywidualnym interesie tych osób powinno być opłacanie składek na
Kapitał Narodowy: emerytalnej i zdrowotnej.
Zostanie zlikwidowana funkcja kapelana w jednostkach, organizacjach
i urzędach finansowanych z budżetu państwa lub budżetu Kapitału Narodowego.
Szkolnictwo religijne nie może się odbywać na uczelniach państwowych.
A wszelkie wydatki związane z uczeniem religii muszą być pokrywane przez
związek wyznaniowy.
Zakładając, że żadna religia nie jest nauką, absolwenci po ukończeniu
prywatnych szkół o kierunkach związanych z religią, nie mogą uzyskiwać stopni
naukowych. Stopnie i tytuły naukowe z kierunków związanych z religią
(np. z teologii) uzyskane przez osoby duchowne i świeckie (w świetle dzisiaj
obowiązujących przepisów), po reformie będą zachowane, ale przestaną być
uznawane.
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Jednym z warunków koniecznych do spełnienia w konkursie na stanowisko
w administracji publicznej jest wymóg wyższego wykształcenia i posiadania
stopnia magistra. Kandydat – mgr teologii – w świetle nowych przepisów nie
spełnia tego kryterium, ponieważ jego stopień naukowy został uzyskany z
kierunku związanego z religią, a ta nie jest nauką.

Wyklucza się możliwość pracy lub przebywania szamanów, kapłanów
i innych osób duchownych, na terenach zastrzeżonych, w tym wojskowych.
Zabrania

się

uczestnictwa

funkcjonariuszom

mundurowym

w jakichkolwiek celebrach religijnych w umundurowaniu. Jedynym wyjątkiem
jest ceremonia pogrzebowa.
Osoba duchowna może przebywać na terenie placówki edukacyjnej
wyłącznie w obecności nauczyciela wyznaczonego do weryfikacji prowadzonych
zajęć.1
Szamani, kapłani i osoby duchowne nie mogą afirmować swojej
religijności w przestrzeni publicznej. Dotyczy to stroju i prezentacji symboli
religijnych.
Osoby pełniące funkcje w związku wyznaniowym mają obowiązek
przynależności i stanowienia samorządu branżowego (środowiskowego).
Wszystkie tereny cmentarzy przejdą pod własność komunalną, jednakże
funkcjonariusze związków wyznaniowych będą mogli w pierwszej kolejności
administrować i korzystać z cmentarzy w celu pochówku osób wierzących2.

1
2

Szczegółowo opisano ten przypadek w części edukacyjnej programu.
Przez osobę wierzącą rozumiemy osobę płacącą podatek religijny.
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Wszelkie obrzędy religijne są bezpłatne dla obywateli płacących podatek
religijny w zadeklarowanej doktrynie wyznaniowej.
Para osób chce przypieczętować uroczystość zawarcia cywilnego związku
małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego. Jedna z nich jest
zadeklarowanym wyznawcą związku wyznaniowego rzymsko – katolickiego
i opłaca podatek religijny. Na życzenie przysługuje jej (i partnerowi)
bezpłatna celebra zaślubin w kościele.

Dla osób, które nie zadeklarowały przynależności do żadnej doktryny
religijnej, ceremonie i uroczystości będą gwarantowane przez państwo i będą
miały charakter świecki.
Obywatel nigdy nie złożył deklaracji przynależności do wybranego związku
wyznaniowego. W wyniku zdarzenia losowego traci życie. Zgodnie z
obowiązującym prawem przysługuje mu bezpłatny pochówek o
charakterze świeckim na cmentarzu komunalnym, finansowany z Kapitału
Narodowego.

Osoby pełniące funkcje w związku wyznaniowym mają obowiązek
przynależności i stanowienia samorządu branżowego (środowiskowego).
Wszystkie inne relacje nieopisane w tym projekcie mogą zostać
ustanowione przy zgodzie komisji dwustronnej rządu i związku wyznaniowego.
Muszą być zgodne z obowiązującym prawem i będą stanowiły indywidualną
relację pomiędzy związkiem a państwem.
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Państwo polskie nie wchodzi w żadną relację z żadnym państwem
wyznaniowym. W świetle tego założenia, konkordat staje się nieważny.
Jeżeli w wyniku aktu zmiany władzy w danym państwie wystąpi niemożność
ustanowienia cywilnego przywództwa i reprezentacji, Polska jest
zobowiązana do zerwania wszelkich relacji z tym państwem.

***
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Szanowny Czytelniku,
Dziękujemy za zainteresowanie i zapoznanie się z naszymi założeniami
programowymi.
Jeżeli chcesz wiedzieć na bieżąco co robimy, napisz do nas na
kontakt@nowademokracja.org

Dopiszemy

Cię

do

naszego

partyjnego

newslettera!
Jeżeli uważasz, że wizja i cele Nowej Demokracji Tak mają sens i przewagę
nad innymi propozycjami politycznymi, i chcesz abyśmy uparcie pracowali
w osiągnięciu ich realizacji, wspomóż nas finansowo.
W tym celu wpłać*) wybraną przez Ciebie kwotę na nasze konto bankowe:
Nazwa banku: Mikołowski Bank Spółdzielczy
nr konta: 67 8436 0003 0000 0026 8255 0001
Odbiorca: Nowa Demokracja – TAK
Ul. Długa 1
43-190 Mikołów
Tytuł przelewu: darowizna na rzecz partii
*) Pamiętaj, że musisz mieć polskie obywatelstwo i musisz podać swoje dane osobowe.

Jeżeli uważasz, że Twoje poglądy polityczne utożsamiają się z naszymi
i czujesz potrzebę zainwestowania swojego czasu i pracy w budowanie nowej,
demokratycznej Polski, zapraszamy Cię w nasze szeregi. Wypełnij deklarację
członkowską, prześlij do nas, opłać składkę członkowską i działaj z Nami!
WITAMY CIĘ SERDECZNIE !!!
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DEKLARACJA WSTĄPIENIA DO PARTII
NOWA DEMOKRACJA TAK
Ja niżej podpisana/y :
* imię/imiona/:…………………………………………………………………………………
* nazwisko:………………….…………………………………………………………………
*PESEL:……………………..……………………....…………………………………………
*miejsce zamieszkania:……………..…..………………………………………...……………
telefon/y:……………………..…………………………………………………………………
* e:mail:……………………….………………………………………………………………..
Wykształcenie kierunkowe:...…………………………………………………………………
● wcześniejsza przynależność do partii politycznych: nazwa, miejscowość, okres, funkcja:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
● przynależność do organizacji społecznych, stowarzyszeń i innych organizacji rządowych i
pozarządowych:…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków partii Nowa Demokracja TAK.
Oświadczam, że akceptuję założenia, cele oraz Statut i Program Partii Nowa Demokracja
TAK i nie będę podejmował/a działań sprzecznych z jej celami i założeniami programowymi.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby związane z realizacją
celów statutowych partii Nowa Demokracja TAK, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych.

_______________________________________
data, miejscowość, własnoręczny czytelny podpis
UWAGA: * pola obowiązkowe do wypełnienia
● prosimy wypełnić deklarację czytelnie
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