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B Ó G  M I Ł O Ś Ć  H O N O R  O J C Z Y Z N A  

W I A R A  O J C Z Y Z N A  P A M I Ę Ć  S Z L A C H E T N O Ś Ć  W O L N O Ś Ć  

„Victoria in Jesu Christo” 
„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat. 

Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora, tot 
Antistites & Archiepiscopos numerare licet.” 

                                              

 

 

  

                                          KKKRRRÓÓÓLLLAAA   PPPOOOLLLSSSKKKIII   
                  WWWOOOJJJCCCIIIEEECCCHHHAAA   EEEDDDWWWAAARRRDDDAAA         
   
                                                                     „„„OOO   BBBUUUDDDŻŻŻEEECCCIIIEEE   IIIIIIIII   RRRPPP”””      

   My, z Bożej Łaski i woli Sejmu Walnego Elekcyjnego (obrani na Króla elekta dnia 16 lipca 
A.D.2016 w Gdańsku-Oliwie, w Święto Matki Boskiej Szkaplerznej) Król Polski Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej Polaków, Lachów, Lechów, Sarmatów, Wenedów; Wielki Książę Litewski, Ruski, 

EEE DDD YYY KKK TTT    
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Kaszubski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflancki, Smoleński, Siewierski, 
Czernichowski, Śląski, Łużycki, Wenedyjski (Wenedów), Wandalów, Obodrycki, Wielecki, Lutycki; Książę 
Lotaryngii i Barrois, Książę Bari i Rosano etc., etc., wszem wobec i każdemu z osobna, komu to należy 
wiedzieć, niniejszym Królewskim Edyktem postanawiamy, co następuje:  

WSTĘP 

„O OSZCZĘDNOŚCI W FINANSACH” 
według Króla Polski Stanisława Leszczyńskiego (1676-1767)  

(na podstawie „Rola dziejowa Stanisława Leszczyńskiego oraz wybór z Jego pism” – Jadwiga Lechicka, 
Toruń 1949 

 
„Żaden kraj nie potrzebuje do utrzymania swego nadto wielkich bogactw; nieraz nawet 
im bogatszy jest naród, tym bardziej zaniedbuje te korzyści, które by mogły przyczynić 
się do jego wielkości.  
 
Rzadko miłość chwały da się pogodzić z gwałtowną żądzą nabywania bogactw.  
 
Niejeden naród, co mocą oręża swojego mógł dawać prawa sąsiadom, zmordowany 
wojną, którą przystawało mu zaszczytnie ukończyć, pospieszył z przyjęciem haniebnego 
pokoju.  
 
Szlachetna ambicja nie zdołała przemóc nad jego chciwością, te same zasiłki i obfitość, 
co powinny były przykładać się do pomyślności, stały się poniekąd przyczyną jego zguby. 
 
Potęga państwa zależy właściwie na roztropnym zawiadywaniu jego finansami; jak 
rozsądna oszczędność potrzebna jest dla prywatnych chcących utrzymać się zawsze w 
stanie, w którym ich postawiła Opatrzność, tak równie jest niezbędną dla kraju 
pragnącego utrzymać swą potęgę i świetność; ta bowiem sprężyna nadaje ruch 
wszystkim częściom państwa. Ile to mamy królestw, co lubo w szczupłych zamknięte 
obrębach, trzymają zaszczytne miejsce w Europie, jedynie przez dobre zawiadywanie 
swoich dochodów. 
 
Holandia jest jednym z najszczuplejszych krajów, zdaje się, jakby morze z żalem jej 
zaledwie udzieliło błotniste wyspy składające ich posiadłości; a przecież wiemy, jak jest 
potężną ta mała Rzeczypospolita. Jak jej czynni mieszkańcy pracują nad powiększeniem 
bogactw swoich przez handel, z równą ona starannością urządza publiczne wydatki; 
stosownie do przychodu, jaki ciągnie z przemysłu swoich poddanych.  

Na tej sprawiedliwej równowadze polega prawie jedynie bogactwo kraju.  

Mierność przy rozsądnym użyciu może dokazać tego, czego obfitość bez rządności 
dokazać nie potrafi. 

Stanisław I Rex Poloniae 
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PREAMBUŁA 

Każda władza pochodzi od Boga. Nie oznacza to, że każda władza jest dobra  
i sprawowana w imieniu Boga oraz w imieniu Narodu.  

Władza „III RP”, podobnie jak władza „PRL” jest władzą okupacyjną, narzuconą Narodowi 
- Polakom porozumieniami wojennymi II Wojny Światowej  

w Teheranie, Jałcie i Poczdamie.  
Jest podejrzenie, że faktyczni zwycięzcy II Wojny Światowej nadal decydują, kto pełni 

władzę między Odrą a Bugiem.  
Jednym z dowodów okupacyjnych rządów „III RP” jest permanentny deficyt budżetowy, 

gwarantujący faktyczne lub fikcyjne zadłużanie się „III RP” wobec innych państw czy 
banków (konstytucyjny zakaz zadłużania się wobec Polaków), pod płaszczykiem 

zaciągania „długów państwowych” przypisywanych następnie Polakom.  
Z tym trzeba raz na zawsze skończyć!   

 
Artykuł 1. 

ZAKAZ DEFICYTU BUDŻETOWEGO W KRÓLESTWIE POLSKIM 

1. Na Ziemiach Korony Królestwa Polskiego obowiązuje zakaz deficytów budżetowych 
władz samorządowych i centralnych.  

2. Roczny deficyt budżetowy w Królestwie Polskim jest przyczyną ipso facto tj. z urzędu 
dymisji całego Rządu (odpowiedniego organu samorządowego) i może być 
przyczyną rozwiązania Sejmu, bo to Sejm (w przyszłości z Prezydentem lub 
Kanclerzem jako V-ce Królem) obiera Rząd i go kontroluje m.in. pod kątem 
wykonania budżetu.  

3. Członkowie Rządu (odpowiednio Wojewodowie, Starostowie, Prezydenci Miast, 
Burmistrzowie, Wójtowie), którzy doprowadzili dwukrotnie do rocznego deficytu 
budżetowego tracą, z członkami ich najbliższych rodzin, bierne prawo wyborcze na 
wszelkie stanowiska publiczne na lat 10.  

4. Posłowie i Senatorowie (Radni Sejmikowi, Powiatowi, Miejscy, Gminni) za kadencji 
których Rząd (organ samorządowy) doprowadził dwukrotnie do rocznego deficytu 
budżetowego tracą, z członkami ich najbliższych rodzin, bierne prawo wyborcze na 
wszelkie stanowiska publiczne na lat 10.   

5. Prezydent Polski (Kanclerz Wielki Koronny) za kadencji, którego Rząd trzykrotnie 
doprowadził do rocznego deficytu budżetowego traci swój urząd dożywotnio oraz 
traci bierne prawo wyborcze na wszelkie stanowiska publiczne na lat 20.  
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Artykuł 2. 

DEFICYT BUDŻETOWY W „III RP”. 

1. Rząd „III RP” w osobie Premiera Mateusza Morawieckiego, kolejny raz, na 
przestrzeni życia „III RP” próbuje w roku 2018 bezkarnie zadłużyć „III RP” w roku 
2019 (przygotowany budżet) i następnie przypisać te długi Polakom na podstawie 
Art. 4 Konstytucji „III RP”. 

2. Rząd „III RP” dysponując kilkuset miliardami PLN wypracowanymi przez Polaków, 
zaciąga kolejne długi u światowej lichwy. Mimo tak ogromnej kwoty Rządy III RP” 
nie potrafią zrównoważyć przychody z wydatkami. Jest to świadome dążenie do 
upadłości i wyprowadzania miliardów PLN z Polski w postaci odsetek płaconych w 
walucie obcej.   

3. Rząd „III RP” nie składa Polakom szczegółowego sprawozdania finansowego ze 
swoich „rządów”. Polacy nie znają prawdziwej sytuacji finansowej „III RP”.  

4. Wzywamy Rząd i Sejm oraz Prezydenta „III RP” do corocznego rzetelnego 
sprawozdania finansowego w postaci, co najmniej takiej, do jakiej są zobowiązani 
polscy podatnicy – więksi przedsiębiorcy: tzn. Bilans, Rachunek Zysków i Strat, 
Sprawozdanie z Przepływów Finansowych, Informacje dodatkowe. Szczególnie 
Polaków interesuje dług „III RP” i jego struktura walutowa, jego wiekowanie oraz 
najwięksi wierzyciele „III RP”.   

5. W Konstytucji „III RP” nie ma wzmianki o konieczności zrównoważonego budżetu, 
co pozwala rządzić „na kredyt”, aż do doprowadzenia Polaków do nędzy i 
upadłości na podobieństwo „PRL”.  

6. Nie jest sztuką rządzić z permanentnym deficytem budżetowym. Nie jest to 
wówczas sztuka rządzenia, ale pseudourządzenie lub antyrządzenie. Generuje to 
świadome marnotrawienie wysiłku pracy Polaków.  

7. Nierządny Rząd „III RP” pauperyzuje Polaków a dodatkowo przypisuje im długi, 
których nigdy sami nie zaciągnęli.  

8. Tragedią Polaków jest ich wielka produktywność podatkowa przy jednoczesnym 
pseudourządzeniu, marnującym ich wysiłek i jeszcze na dodatek obciążającym 
kolejne pokolenia poprzez zaciąganie „długów państwowych”.  
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Artykuł 3. 

SANKCJE ZA DEFICYT BUDŻETOWY W KORONIE KRÓLESTWA POLSKIEGO  
I PODLEGŁYCH PAŃSTWACH, W TYM W „III RP”. 

 
1. Deficyt budżetowy jest Zbrodnią Racji Stanu Królestwa Polskiego.  

2. Członkowie Rządu „III RP”, Posłowie Izby Poselskiej oraz Senatorowie Sejmu na 
Wiejskiej wraz z Prezydentem „III RP” oraz Prezesami partii rządzących (oraz 
odpowiednio przedstawiciele organów samorządowych) są imiennie deliktowo 
odpowiedzialni za deficyt budżetowy, tak wygenerowany jak zaplanowany. 

3. Zbrodnia Racji Stanu w Królestwie Polskim nie przedawnia się.   

4. Deficyty budżetowe nie obciążają rdzennych Polaków – Poddanych Królestwa 
Polskiego, ale tylko tych, którzy nie uczestniczyli w wyborach „III RP” w 
odpowiednim ujęciu czasowym. Oznacza to, że jeśli ktoś na przykład uczestniczył 
w wyborach samorządowych A.D.2018 to odpowiada materialne za deficyt 
budżetowy swojego województwa, powiatu, miasta lub gminy wygenerowany po tej 
dacie (począwszy od kolejnego roku budżetowego), a jeśli ktoś będzie uczestniczył 
w wyborach w 2019 roku do Europarlamentu to odpowie za deficyt  UE , a jeśli 
będzie uczestniczył w wyborach do Sejmu na Wiejskiej to będzie odpowiedzialny 
za deficyt budżetu centralnego odpowiednio za określone lata budżetowe.  

5. Deficyty budżetowe obciążają imiennie finansowo Członków Rządu, Posłów, 
Senatorów i Prezydenta (oraz odpowiednio imiennych przedstawicieli 
samorządów) wraz z ich rodzinami według Ordynacji Spadkowej oraz imiennie 
tych, którzy uczestniczą w wyborach organizowanych przez „III RP”, legitymizując 
te władze oraz przystępując do długu jako poręczyciel w myśl Art. 4 Konstytucji z 
1997 roku.  

6. Odpowiedzialność imienna karna i cywilna za deficyty budżetowe organów 
samorządowych i centralnych nie przedawniają się. 

 Artykuł 4. 

OSTRZEŻENIE POLAKÓW PRZED KONSEKWENCJAMI FINANSOWYMI  
RZĄDÓW OKUPACYJNYCH „III RP”. 
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1. Władze III RP mogą się posiłkować prawnym upoważnieniem do sprawowanych 
rządów poprzez tzw. wybory samorządowe czy parlamentarne, oraz inne lub udział 
w referendach. Mówi o tym Konstytucja „III RP” z 1997 roku. 

 
2. By nie odpowiadać finansowo za długi samorządowe lub centralne nie powinno 

się brać udziału w wyborach „III RP” niezależnie od tego, na kogo się głosuje. 
Sama obecność na głosowaniu, poprzez podpis na Liście Wyborców, powoduje z 
urzędu materialną odpowiedzialność (poręczenie) za zobowiązania odpowiedniej 
władzy czy to samorządowej, centralnej czy europejskiej. Nie da się, bowiem 
ustalić, na kogo dany uczestnik wyborów głosował, więc należy takiemu wyborcy 
przypisać, że swoją  obecnością autoryzował przedstawicielską władzę jako taką.    

3. Brak podpisu na Liście Wyborców zwalnia z takiej indywidualnej, imiennej 
materialnej odpowiedzialności.  

4. Posłowie, Senatorowie i Prezydent głosujący za budżetem z deficytem objęci są 
infamią i banicją ipso facto nadanymi przez Królestwo Polskie.   

 
Artykuł 5. 

FINANSE KRÓLESTWA POLSKIEGO 
 

1. Królestwo Polskie i Rodzina Królewska nie są utrzymywani z budżetu centralnego.  
2. Królestwo Polskie i Rodzina Królewska nie wyrażają zgody na finansowanie swojej 

działalności z budżetu centralnego lub jakiegokolwiek innego budżetu z 
zaplanowanym deficytem. Oznaczałoby to, bowiem w praktyce utratę 
suwerenności Królestwa Polskiego i Króla Polski.  

3. Królestwo Polskie i Rodzinę Królewską, do czasu zwrotu zagarniętych dóbr Domu 
Leszczyńskich, utrzymują Poddani w kwocie 5 PLN miesięcznie jako dobrowolne 
daniny wpłacane na Fundację im. Króla Stanisława Leszczyńskiego „QUOMODO” 
(www.quomodo.org.pl).  

4. Z czasem finanse Królestwa Polskiego i Rodziny Królewskiej ulegną rozdzieleniu.  
5. Finansami Królestwa Polskiego zarządza Podskarbi Wielki Koronny.  
6. Królestwo Polskie od czasu swojego wskrzeszenia tj. od 16 lipca A.D.2016 nie 

notuje deficytu budżetowego.  
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Artykuł 6. 

GŁOSOWANIA NAD BUDŻETEM „III RP”. WADY PRAWNE GŁOSOWAŃ. 
 

1. Głosowania nad budżetem „III RP” według Konstytucji z 1997 roku powinny być 
imienne. Głosowanie w roku 2016 nie było imienne. 

2. Czytanie Ustaw winno odbywać się w trybie zwykłym poprzez tzw. Trzy Czytania 
Sejmowe.  

3. Sejm na Wiejskiej w sposób nieuprawniony podzielił Posiedzenie w dniach 12 i 13 
grudnia A.D.2018 na 74 Posiedzenie Sejmu (Drugie Czytanie), a w dniu 14 
grudnia A.D.2018 na 75 Posiedzenie Sejmu (Trzecie Czytanie i Głosowanie). 
Wydaje się słuszne by Marszałek Sejmu na Wiejskiej i Prezydent „III RP” rozumieli, 
co to jest Sesja Sejmu, a co to jest Posiedzenie Sejmu w ramach Sesji Sejmu. 
Posiedzenia Sejmu w dniach 12-14 grudnia A.D.2018 to jest jedna Sesja Sejmu w 
ramach, której możliwe jest w trybie zwykłym tylko jedno czytanie Ustawy, a nie 
dwa jak zaplanowano. Wydaje się też słuszne, by oddzielić Trzecie Czytanie od 
Głosowania w tak ważnej sprawie (czas na zastanowienie i przemyślenie). 
Oczywiście przy takim Głosowaniu (tak ważkiej decyzji) nie może być mowy o 
żadnej dyscyplinie partyjnej. Zwracamy uwagę, że głosujący partyjnie Posłowie nie 
zadłużają partii, ale Naród. Dyscyplina partyjna lub jakakolwiek inna zmienia ten 
stan rzeczy i pozwala przypisać deficyt budżetowy partii lub ruchowi, z których 
posłowie opowiedzieli się za deficytem.   

4. Organizowanie w dniu poprzedzającym głosowanie nad budżetem, tj. w dniu 13 
grudnia A.D.2018 tzw. votum nieufności dla Mateusza Morawieckiego oznacza nic 
więcej jak kooperację partii „PO” i „PiS” by skonsolidować partię rządzącą tj. 
„PiS” w ten sposób, aby głosowanie nad budżetem w dniu następnym tj. 14 
grudnia A.D.2018 było czystą formalnością.  

5. Ostrzegamy wszystkich głosujących „za” budżetem z deficytem, że jest to 
głosowanie nad utrwaleniem obecnego ustroju politycznego oraz jednocześnie za 
zadłużaniem Polek i Polaków. Jest to pierwsze głosowanie budżetu „III RP” z 
odpowiedzialnością materialną Posłów, Senatorów i Prezydenta.      

 

Dano 10 grudnia A.D.2018 w Myszkowie, na Ziemi Korony Polskiej,  

w Trzecim Roku Naszego Panowania.     
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 Wojciech Edward Rex Poloniae 

 

 

 

WPIS Nr 84/12/2018  

DO METRYKI KORONNEJ 

z 10 grudnia A.D.2018 
EDYKT KRÓLEWSKI  

„O DEFICYCIE BUDŻETOWYM”  
z dnia 10 grudnia A.D.2018 

wydany 
w Myszkowie 

na Ziemi Korony Polskiej 
www.metrykakoronna.org.pl  

 

 

www.królpolski.org.pl  
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MMXVIII 
Millennium Pokoju w Budziszynie 

Millenium zdobycia Kijowa  

przez Bolesława Wielkiego Chrobrego 

1018 - 2018 



EDYKT KRÓLA POLSKI z 10 grudnia A.D.2018 – „O budżecie III RP” 

 
Strona 10 

 

 


