
§ 1) Rzeczpospolita Polska, jej organy admini-
stracji rzàdowej, samorzàdowej, w∏adzy ustawoda-
wczej, wykonawczej i sàdowniczej, przedsi´biorcy, 
zwiàzki wyznaniowe i zawodowe, media oraz oby-
watele zobowiàzani sà do;

1)  dogonienia Europy, podniesienia standardów 
˝ycia publicznego i towarzyskiego oraz kie-
rowania si´ w swoich dzia∏aniach mi∏oÊcià 
i zaufaniem.

2)  zachowania pogody ducha, optymizmu i kultury
3)  zlikwidowania konfliktów i problemów

§ 2) W celu realizacji Art.1. ust. 1 przedstawicieli 
wymienionych w nim w∏adz obowiàzuje zagro˝ony 
karà do 5 lat pozbawienia wolnoÊci zakaz publiczne-
go wypowiadania si´, publikowania i kontaktowania 
si´ z obywatelami poza sytuacjami, wynikajàcymi 
z pe∏nienia obowiàzków s∏u˝bowych.

§ 3) Nad realizacjà § 1 ust. 2 czuwa powo∏ane na 
podstawie ustawy o dzia∏ach administracji rzàdowej 
Ministerstwo Optymizmu – centralny organ admini-
stracji rzàdowej zwany dalej MO. Do kompetencji 
MO nale˝y;

1)  Przekonanie obywateli do zadowolenia 
z poczynaƒ w∏adz. U˝ywane do tego Êrodki 
przymusu bezpoÊredniego okreÊla ustawa 
o policji.

2)  W porozumieniu z prokuraturà, ABW, CBÂ 
i policjà Êciganie obywateli wykazujàcych 
brak zaanga˝owania, niezadowolenie, nie-
ch´ç i brak wiary w s∏usznoÊç poczynaƒ 
w∏adz wymienionych w § 1 ust. 1

3)  Eliminowanie objawów wymienionych w § 1 
ust. 3 zjawisk, a tak˝e kolejek, protestów, 
manifestacji i strajków. 

4)  Wydawanie imiennych pozwoleƒ na okazy-
wanie uczuç innych ni˝ pozytywne.

5)  Pozwolenia takie mogà byç wydane wy∏àcznie 
na czas okreÊlony i tylko z powodu nieprze-
widzianych zdarzeƒ losowych. Tryb wydawa-
nia zezwoleƒ na Brak Objawów Optymizmu 
(BOA) okreÊli ustawa o MO.

§ 4) W celu zrealizowania zapisu § 1 ust. 3;
1)  Zlikwidowany zostaje Sejm w obecnym 

kszta∏cie. Mandaty poselskie zachowujà tylko 
cz∏onkowie stanowiàcych wi´kszoÊç klubów 
koalicji rzàdowej. Ârodki uzyskane przez likwi-

dacj´ mandatów poselskich, nale˝àcych do 
niemajàcej wp∏ywu na podejmowane przez 
rzàd decyzje opozycji, trafià do bud˝etu 
paƒstwa.

2)  Znosi si´ powszechny pobór i jednolity strój 
szkolny. Dzieci w wieku szkolnym przekazujà 
mundurki w pe∏ni zawodowym Si∏om Zbrojnym. 

3)  Znosi si´ obowiàzek meldunkowy. Zapis ten 
nie dotyczy Si∏ Zbrojnych.

§ 5) W celu zlikwidowania barier dla przedsi´-
biorczoÊci i u∏atwienia prowadzenia dzia∏alnoÊci 
gospodarczej w urz´dach wprowadza si´ obs∏ug´ 
przedsi´biorców w jednym okienku. Pozosta∏e 
okienka instalowane sà jako system operacyjny 
w komputerach z szerokopasmowym dost´pem do 
Internetu.

1)  Przedsi´biorcy, poczàwszy od dnia wejÊcia 
w ˝ycie ustawy, zobowiàzani sà do uzyski-
wania rentownoÊci na poziomie minimalnym 
25 procent rocznie.

2)  Po roku obowiàzywania ustawy minimalny 
wskaênik rentownoÊci przedsi´biorstw b´dzie 
obowiàzywa∏ w cyklu kwartalnym.

3)  Po dwóch latach od wejÊcia ustawy w ˝ycie 
obowiàzkowy minimalny wskaênik rentowno-
Êci 25 procent ma byç osiàgany co miesiàc.

4)  W dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy wprowadza 
si´ bezwarunkowy zakaz wykazywania strat, 
spowodowanych czymkolwiek.

5)  Na terenie Gie∏dy Papierów WartoÊciowych 
wprowadza si´ zakaz korekt i bessy.

§ 6) Obywatele Rzeczpospolitej Polskiej uzysku-
jà dochody powy˝ej Êredniej krajowej. Wszyscy.

1)  Pracownicy sfery bud˝etowej, zw∏aszcza na-
uczyciele i piel´gniarki zobowiàzani sà do 
comiesi´cznego uzyskiwania dochodów 
o wysokoÊci nie mniejszej ni˝ 150 proc. Êre-
dniej krajowej.

2)  Lekarze zobowiàzani sà do comiesi´cznego 
uzyskiwania dochodów w wysokoÊci nie 
mniejszej ni˝ 300 proc. Êredniej krajowej.

3)  W zwiàzku z obowiàzujàcymi w Polsce prze-
pisami dotyczàcymi dy˝urów lekarskich 
poczàwszy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy 
tydzieƒ pracy lekarza ma od 3 do 14 dni, 
w zale˝noÊci od potrzeb. 

Ustawa
z dnia 3 marca 2008 roku

(projekt obywatelski)

O sposobach osiàgania cudu

W celu zapewnienia realizacji zapowiedzi poczynionych w kampanii wyborczej 2007, expose pre-
miera Donalda Tuska oraz wywiadach w mediach, dotyczàcych dogonienia najbardziej rozwini´tych 
krajów Europy, wywiàzania si´ ze zobowiàzaƒ wobec niemal wszystkich grup spo∏ecznych, a zatem 

zaprowadzenia stanu powszechnej szcz´ÊliwoÊci

postanawia si´, co nast´puje:



§ 7) Najpóêniej 30 czerwca 2011 w Warsza-
wie powstanie Stadion Narodowy, który przetrwa 
przynajmniej rok. 

 
§ 8) Dla uÊwietnienia organizowanych przez 

Polsk´ Pi∏karskich Mistrzostw Europy realizowany 
jest Narodowy Program „Boisko w mojej gminie”. 
Do roku, w którym odb´dà si´ rozgrywki, boisko 
pi∏karskie powstanie w ka˝dej gminie. Liczba gmin 
w Polsce wynosi 2478. Prawid∏owà nazw´ mis-
trzostw okreÊla si´ na EURO 2478.

 § 9) Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy drogi 
powiatowe zostajà przemianowane na ekspresowe, 
a drogi ekspresowe – na autostrady. 

1)  W zwiàzku z tym, ˝e Wroc∏aw ma lepsze 
po∏àczenia drogowe z Pragà, a Poznaƒ z Berli-
nem ni˝ ze stolicà kraju Warszawà, drogi 
Wroc∏aw-Praga i Poznaƒ-Berlin zostajà prze-
niesione i zaczynajà ∏àczyç Wroc∏aw i Poznaƒ 
z Warszawà.

2)  Do koƒca 2011 w kraju powstanie 1200 km do-
datkowych autostrad, ∏àczàcych najwi´ksze 
miasta Polski. B´dà trwa∏e i g∏adkie.

3)  Za budow´ autostrad odpowiadajà Budowni-
czowie Autostrad.

4)  Budowniczymi Autostrad zostajà funkcjona-
riusze dzia∏ajàcego przed wejÊciem ustawy 
w ˝ycie CBA. CBA nadaje si´ nowà nazw´ 
– Centrum Budowy Autostrad.

§ 10) Zmienia si´ brzmienie § 148 § 1. Kodeksu 
Karnego. Po s∏owach „Kto zabija cz∏owieka” dodaje 
si´ „lub komputer” – podlega karze pozbawienia 
wolnoÊci od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolnoÊci 
albo karze do˝ywotniego pozbawienia wolnoÊci.

§ 11) Wprowadza si´ na terytorium Rzeczpospo-
litej jednolità, 15 proc. stawk´ podatku liniowego. 

1)  Ulgi podatkowe, polegajàce na stosowaniu 
progów podatkowych 18 i 32 proc., stosuje si´ 
wy∏àcznie na wydzielonych terytoriach IV RP. 

2)  Do skorzystania z ulgi upowa˝nia poÊwiadczony 
notarialnie certyfikat wspierania rzàdu IV RP .

 
§ 12) W trosce o obywateli polskich, którzy wyje-

chali do pracy za granicà; 
1)  Wprowadza si´ abolicj´ podatkowà. Abolicja 

oznacza w tym przypadku uchylenie karalnoÊci 
w Polsce za niep∏acenie podatków na rzecz Zjed-
noczonego Królestwa, Republiki Francuskiej, 
Republiki Federalnej Niemiec i innych. 

2)  Paƒstwo polskie refunduje swoim obywate-
lom przebywajàcym czasowo za granicà ko-
szty biletów lotniczych. W dowolnà stron´.

§ 13) W zwiàzku z sytuacjà demograficznà kraju;
1)  Obywatele uruchamiajà wszystkie narz´dzia 

realnie wspierajàce wzrost liczby urodzeƒ, co 
najmniej dwa razy w tygodniu.

2)  Z powodu niskiej aktywnoÊci zawodowej 
osób powy˝ej 55. roku ˝ycia wdra˝a si´ rzà-
dowy program Bezpieczna Emerytura.

3)  OdpowiedzialnoÊç za realizacj´ programu 
Bezpieczna Emerytura ponoszà odpowiednie 
przedsi´biorstwa komunalne.

§ 14) Nad realizacjà zapisów ustawy czuwa 
powo∏ana spoÊród osób o najwy˝szych kwalifikac-
jach moralnych i etycznych Komisja Szcz´Êcia i Po-
myÊlnoÊci.

§ 15) Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem przeczytania.


