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Kodeks działacza Konfederacji Korony Polskiej 
 
 
 

Część I. Zasady ogólne 
 

1. Za podstawę naszego postępowania przyjmujemy tradycyjne nauczanie Kościoła Katolickiego. 
2. Prawda nie może być ustalana drogą głosowania. Decyzje czasami tak. 
3. Złe postępowanie innej osoby nie może być usprawiedliwieniem dla czynienia zła przez nas 

samych. 
4. Osobę czyniącą źle należy upomnieć drogą ewangelicznego, braterskiego upomnienia. 
5. Stawiamy opór bezprawiu i dążymy do naprawy złego prawa drogą pokojową. 
6. Osoby, które nie akceptują zasad niniejszego Kodeksu, powinny powstrzymać się od 

członkostwa w KKP. Członek Korony nie może kontestować podstaw ideowych naszej formacji. 
 
Część II. Zasady współpracy w KKP 
 

7. Sytuacje sporne należy rozstrzygać najpierw prywatnie z zainteresowaną stroną, w dalszej 
kolejności korzystając z mediatorów, a ostatecznie odwołując się do Sądu Dyscyplinarnego. 

8. Nie przekazujemy na forum publicznym oraz osobom spoza KKP informacji mogących stawiać 
nasze środowisko w niekorzystnym świetle. 

9. Aby uniknąć efektu spamowania, wpisów na forach Korony dokonujemy z umiarem. 
10. Na wewnętrznych forach komunikacyjnych nie zamieszczamy wpisów, które mogłyby 

szkodzić partii lub poszczególnym osobom w przypadku upublicznienia. 
11. Odnosimy się do siebie nawzajem z szacunkiem i życzliwością. Język złośliwości, insynuacji, 

ataków ad personam, obraźliwych epitetów i nieuzasadnionych oskarżeń oraz erystyczne 
konstrukcje językowe mające na celu poniżenie drugiej osoby są obce naszemu środowisku. 

12. Próby przekonywania do zdrady KKP zgłaszamy Zarządowi partii. 
13. Szanujemy zasadę, zgodnie z którą „kto powołał ten może i odwołać”. 
14. Interpretacja zapisów programu i statutu partii należy do jej Prezesa. 
15. W członkostwo KKP i możliwość poznania osób, relacji i zasad wewnątrz partii wpisany jest 

imperatyw powstrzymywania się od krytyki partii również po ustaniu tego członkostwa, 
zgodnie z zasadą „Wszystko.. . co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!” 
(Mt 7, 12). Nie oznacza to zakazu krytyki zasad i decyzji, które byłyby jednoznacznie sprzeczne 
z prawem Bożym. 

 
Część III. Zasady współpracy z dziennikarzami 
 

16. Zapytania dziennikarzy dotyczące KKP kierujemy do naszego Rzecznika Prasowego. 
17. Na poziomie lokalnym, udzielamy informacji bezpośrednio tylko dziennikarzom, o których 

wiemy, że przedstawiają nasze stanowisko w sposób rzetelny. W razie wątpliwości, przed 
udzieleniem wywiadu lub podaniem informacji żądamy autoryzacji wypowiedzi w trybie 
prawa prasowego, z zachowaniem formy pisemnej. 
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Część IV. Wybrane zasady ideowe 
 
18. KKP jest partią stawiającą monarchię jako docelowy model sprawowania władzy. 
19. Opowiadamy się za pełnym zakazem aborcji, eutanazji, eugeniki i transhumanizmu. 
20. Podatki można pobierać wyłącznie na cele niezbędne do istnienia i sprawnego 

funkcjonowania państwa. 
21. Majątek, zasoby naturalne i praca Polaków mają służyć przede wszystkim pomnażaniu 

dobrobytu polskich obywateli. 
22. Opowiadamy się za zasadą pomocniczości - państwo nie zajmuje się obszarami gospodarki 

i życia społecznego, którymi nie musi. 
23. Sprzeciwiamy się m.in.: 

• pozytywizmowi prawniczemu i uchwalaniu norm prawnych stojących w sprzeczności 
z prawem zwyczajowym, naturalnym lub prawem Bożym, 

• monitorowaniu treści korespondencji, rozmów i transakcji finansowych bez 
każdorazowej zgody sądu, 

• używaniu rozproszonych systemów inwigilacyjnych takich jak „Pegasus”, 
• cenzurze prewencyjnej, 
• skrytobójstwom i egzekucjom wykonywanym z pominięciem drogi sądowej, na 

przykład przy użyciu dronów poza obszarem działań wojennych, 
• bezkarności urzędniczej. 

24. Napiętnujemy donosicielstwo i mechanizmy prawne, które do niego zachęcają. 
25. Popieramy postulat kary głównej i prawa do posiadania broni nierejestrowanej. 
26. Wyrażamy opinię, że w relacjach z innymi państwami należy prowadzić politykę 

wielokierunkową, a głównym kryterium działania powinien być interes Polski. Względy 
moralne i sentymentalne w polityce międzynarodowej powinny mieć znaczenie drugorzędne. 
Nie odmawiamy współpracy z żadnym państwem, chyba, że jest jawnie bandyckie w skali 
międzynarodowej, a relacje z nim nie są konieczne. 

27. Dokładamy starań o spójność koalicyjną Konfederacji WiN i nie podejmujemy działań 
przeciwko innym partiom wchodzącym w jej skład, chyba że byłaby to uzasadniona odpowiedź 
na atak. Taką odpowiedź należy wcześniej uzgodnić z Zarządem KKP. 
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