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LPAW – TWOJA DROGA WYBORU 
 

Wien, den 4. Juli 2008 

Drodzy Mieszkańcy, 

nazywam się Riccardo von Rotberg i jestem przewodniczącym Partii Liberalnej. Od trzech 

kadencji reprezentuję ją wraz z moimi przyjaciółmi, najpierw w Izbie Delegatów Przedlitawii, 

a później w Zgromadzeniu Parlamentarnym. Obecnie działam w opozycji do Rządu, który nie 

radzi sobie z powierzonym mu przywilejem władzy. Ci ludzie pokazali już, na co ich stać. 

  Do tej pory Liberalna Partia Austro-Węgier zmniejszyła wynagrodzenia 

Przedstawicieli Zgromadzenia Parlamentarnego. Poczyniliśmy starania o utworzenie 

pierwszej w Monarchii ligi piłkarskie. Chcieliśmy i nadal chcemy większej kontroli nad władzą, 

bo tylko sprawi, że rządzący, niezależnie od swojego światopoglądu, przestaną czuć się 

bezkarni. 

Poprzez wysiloną pracę udało nam się zrealizować większość zamierzonych celów. Nie 

udałoby się to bez Waszych głosów, za które serdecznie dziękujemy. Nadszedł czas na 

odkurzenie naszego programu i dokonania wszelkich staranności by nowy plan działania 

zrealizować. 

Jako najwyższy cel postawiliśmy sobie promocje Monarchii za granicą, a tym samym 

zwiększenie aktywnej liczby mieszkańców. Jak powszechnie wiadomo polityka zagraniczna 

podczas dualizmu nie mogła się rozwijać. Dzisiaj również pomimo scentralizowania władzy 

Ministra Spraw Zagranicznych, nie każdy potrafi z niej skorzystać. Dlatego chcemy dokonać 

renegocjacji najważniejszych umów międzynarodowych, w tym także konkordatu. 

Na terenie Austro-Węgier działa obecnie jedna gazeta, której dość często stawia się 

zarzut popierania właśnie naszej partii. Dlatego chcemy zachęcać mieszkańców Krajów 

Koronnych by sami tworzyli nowe gazety, oceniając, komentując i krytykując władzę. 

Wszystko to osiągniemy dzięki uchwaleniu ustawy medialnej, która pomoże w zakładaniu 

tego typu działalności obywatelskiej. 

W ramach rozwijania się demokracji, rozwijają się również partie polityczne. Z czasem 

będzie ich coraz więcej, dlatego wychodząc naprzeciw przyszłości uchwalimy ustawę 

o partiach politycznych, która skutecznie podzieli jasno i klarownie scenę polityczną, 

a dodatkowo sprawi, że partie zaczną jeszcze aktywniej rywalizować o Wasz głos. 

Naszym kolejnym ważnym celem jest przeprowadzenie zmian w organizacji 

i działalności Zgromadzenia Parlamentarnego. Chcemy by składało się ono z pięciu 

przedstawicieli wybieranych zawsze przez Was Drodzy Mieszkańcy. Tylko Wy powinniście 

mieć taką władzę. Wiązałoby się to z stworzeniem jednego okręgu wyborczego, dzięki czemu 

zniknąłby problem na kogo można oddać głos. Zwiększymy liczbę głosów przedstawicieli, tak 

by wybory były faktycznie proporcjonalne. 



 

Również polityka monetarna

poprawę. Jako pierwsi w v

obowiązujących na terenie Monarchii. Ale to tylko początek. Chcemy skrupulatnie realizować 

wcześniej uchwalone prawo, które gwarantuje stabilny rozwój Austro

Dzisiaj powszechnym jest, że Wasz

Skarbu Państwa. A to przecież nie jest własność Monarchii, tylko Wasza! Nie ma obecnie 

przepisów, które uznawałyby, że niewypłacenie wynagrodzenia to przestępstwo. Zmienimy 

to. Uchwalimy przepisy, które poz

Sprawimy, że działalność Ministerstwa Kultury efektownie wzrośnie. Nowe imprezy 

organizowane na terenie Monarchii uatrakcyjnią życie każdego z

etap tworzenia austro

nie tylko w wydarzeniach kulturalnych, ale także sportowych. 

Wprowadzimy ustawę o ochronie środowiska naturalnego, która pozwoli nam na 

kontrolowanie jego stanu i

z nas przecież marzy o świeżym powietrzu, błękitnym niebie i czystej wodzie, nad którą 

można by weekendami wypoczywać. 

W dzisiejszym świecie coraz bardziej liczy się wolontariat. Jednak nasze prawo nie 

tak szybko

właśnie taki rodzaj pracy naszym Narodom. Dodatkowo pomoże temu ustawa o fundacjach, 

w której zawrzemy zapis, że mogą one zwracać się o

 Przedstawiając

o oddanie głosu na naszych, a przede wszystkim Waszych reprezentantów w wyborach do 

Zgromadzenia Parlamentarnego 

na Premiera Rządu Jego Cesarskiego i Królewskiego Majestatu.
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Dzisiaj powszechnym jest, że Wasz

Skarbu Państwa. A to przecież nie jest własność Monarchii, tylko Wasza! Nie ma obecnie 
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nas przecież marzy o świeżym powietrzu, błękitnym niebie i czystej wodzie, nad którą 

można by weekendami wypoczywać. 

W dzisiejszym świecie coraz bardziej liczy się wolontariat. Jednak nasze prawo nie 

tak szybko zmieniane

właśnie taki rodzaj pracy naszym Narodom. Dodatkowo pomoże temu ustawa o fundacjach, 

w której zawrzemy zapis, że mogą one zwracać się o

Przedstawiając

oddanie głosu na naszych, a przede wszystkim Waszych reprezentantów w wyborach do 

Zgromadzenia Parlamentarnego 

na Premiera Rządu Jego Cesarskiego i Królewskiego Majestatu.
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Również polityka monetarna

poprawę. Jako pierwsi w v-świecie wprowadzimy nowe wizualne wzory monet i banknotów 

obowiązujących na terenie Monarchii. Ale to tylko początek. Chcemy skrupulatnie realizować 

wcześniej uchwalone prawo, które gwarantuje stabilny rozwój Austro

Dzisiaj powszechnym jest, że Wasz
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Sprawimy, że działalność Ministerstwa Kultury efektownie wzrośnie. Nowe imprezy 

organizowane na terenie Monarchii uatrakcyjnią życie każdego z

etap tworzenia austro-węgierskiej Bundesli

nie tylko w wydarzeniach kulturalnych, ale także sportowych. 

Wprowadzimy ustawę o ochronie środowiska naturalnego, która pozwoli nam na 
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Przedstawiając, w liście do Was

oddanie głosu na naszych, a przede wszystkim Waszych reprezentantów w wyborach do 

Zgromadzenia Parlamentarnego 

na Premiera Rządu Jego Cesarskiego i Królewskiego Majestatu.
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Również polityka monetarna, prowadzona do tej pory po macoszemu

wiecie wprowadzimy nowe wizualne wzory monet i banknotów 

obowiązujących na terenie Monarchii. Ale to tylko początek. Chcemy skrupulatnie realizować 

wcześniej uchwalone prawo, które gwarantuje stabilny rozwój Austro

Dzisiaj powszechnym jest, że Wasz

Skarbu Państwa. A to przecież nie jest własność Monarchii, tylko Wasza! Nie ma obecnie 

przepisów, które uznawałyby, że niewypłacenie wynagrodzenia to przestępstwo. Zmienimy 
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organizowane na terenie Monarchii uatrakcyjnią życie każdego z
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nie tylko w wydarzeniach kulturalnych, ale także sportowych. 

Wprowadzimy ustawę o ochronie środowiska naturalnego, która pozwoli nam na 

zapobieganiu ewentualnym katastrofom 

nas przecież marzy o świeżym powietrzu, błękitnym niebie i czystej wodzie, nad którą 

można by weekendami wypoczywać.  

W dzisiejszym świecie coraz bardziej liczy się wolontariat. Jednak nasze prawo nie 

, jak rozwija się społeczeństwo. Chcemy to zmienić, umożliwiając 

właśnie taki rodzaj pracy naszym Narodom. Dodatkowo pomoże temu ustawa o fundacjach, 

w której zawrzemy zapis, że mogą one zwracać się o

w liście do Was

oddanie głosu na naszych, a przede wszystkim Waszych reprezentantów w wyborach do 

Zgromadzenia Parlamentarnego w końcu sierpnia.

na Premiera Rządu Jego Cesarskiego i Królewskiego Majestatu.
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W dzisiejszym świecie coraz bardziej liczy się wolontariat. Jednak nasze prawo nie 

zwija się społeczeństwo. Chcemy to zmienić, umożliwiając 

właśnie taki rodzaj pracy naszym Narodom. Dodatkowo pomoże temu ustawa o fundacjach, 
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w liście do Was, nasze 

oddanie głosu na naszych, a przede wszystkim Waszych reprezentantów w wyborach do 

w końcu sierpnia. A teraz o poparcie dla mojej kandydatury 

na Premiera Rządu Jego Cesarskiego i Królewskiego Majestatu.
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Serdecznie pozdrawiam

Riccardo von Rotberg

Przewodniczący LPAW
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wcześniej uchwalone prawo, które gwarantuje stabilny rozwój Austro-Węgier.

e ciężko zarobione pieniądze spoczywają na koncie 

Skarbu Państwa. A to przecież nie jest własność Monarchii, tylko Wasza! Nie ma obecnie 

przepisów, które uznawałyby, że niewypłacenie wynagrodzenia to przestępstwo. Zmienimy 

wolą na ukaranie winnych obecnego stanu rzeczy.

Sprawimy, że działalność Ministerstwa Kultury efektownie wzrośnie. Nowe imprezy 

organizowane na terenie Monarchii uatrakcyjnią życie każdego z Was. 

by mogliście aktywnie uczestniczyć 
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najważniejsze cele pragnę zaapelować 

oddanie głosu na naszych, a przede wszystkim Waszych reprezentantów w wyborach do 

A teraz o poparcie dla mojej kandydatury 

 Proszę Was o głos.

Serdecznie pozdrawiam

Riccardo von Rotberg

Przewodniczący LPAW

prowadzona do tej pory po macoszemu, zasługuje na 

wiecie wprowadzimy nowe wizualne wzory monet i banknotów 

obowiązujących na terenie Monarchii. Ale to tylko początek. Chcemy skrupulatnie realizować 

Węgier. 

e ciężko zarobione pieniądze spoczywają na koncie 

Skarbu Państwa. A to przecież nie jest własność Monarchii, tylko Wasza! Nie ma obecnie 

przepisów, które uznawałyby, że niewypłacenie wynagrodzenia to przestępstwo. Zmienimy 

wolą na ukaranie winnych obecnego stanu rzeczy. 

Sprawimy, że działalność Ministerstwa Kultury efektownie wzrośnie. Nowe imprezy 

 Rozpoczęliśmy już 

by mogliście aktywnie uczestniczyć 

Wprowadzimy ustawę o ochronie środowiska naturalnego, która pozwoli nam na 

ekologicznym.

nas przecież marzy o świeżym powietrzu, błękitnym niebie i czystej wodzie, nad którą 

W dzisiejszym świecie coraz bardziej liczy się wolontariat. Jednak nasze prawo nie 

zwija się społeczeństwo. Chcemy to zmienić, umożliwiając 

właśnie taki rodzaj pracy naszym Narodom. Dodatkowo pomoże temu ustawa o fundacjach, 

zwrot zapłaconego podatku. 

cele pragnę zaapelować 

oddanie głosu na naszych, a przede wszystkim Waszych reprezentantów w wyborach do 

A teraz o poparcie dla mojej kandydatury 

Proszę Was o głos. 

Serdecznie pozdrawiam 

Riccardo von Rotberg 
Przewodniczący LPAW 

zasługuje na 

wiecie wprowadzimy nowe wizualne wzory monet i banknotów 

obowiązujących na terenie Monarchii. Ale to tylko początek. Chcemy skrupulatnie realizować 

e ciężko zarobione pieniądze spoczywają na koncie 

Skarbu Państwa. A to przecież nie jest własność Monarchii, tylko Wasza! Nie ma obecnie 

przepisów, które uznawałyby, że niewypłacenie wynagrodzenia to przestępstwo. Zmienimy 

Sprawimy, że działalność Ministerstwa Kultury efektownie wzrośnie. Nowe imprezy 

Rozpoczęliśmy już 

by mogliście aktywnie uczestniczyć 

Wprowadzimy ustawę o ochronie środowiska naturalnego, która pozwoli nam na 

ekologicznym. Każdy 

nas przecież marzy o świeżym powietrzu, błękitnym niebie i czystej wodzie, nad którą 

W dzisiejszym świecie coraz bardziej liczy się wolontariat. Jednak nasze prawo nie jest 

zwija się społeczeństwo. Chcemy to zmienić, umożliwiając 

właśnie taki rodzaj pracy naszym Narodom. Dodatkowo pomoże temu ustawa o fundacjach, 

cele pragnę zaapelować 

oddanie głosu na naszych, a przede wszystkim Waszych reprezentantów w wyborach do 

A teraz o poparcie dla mojej kandydatury 



LPAW – TWOJA DROGA WYBORU 
 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STATUTOWY 

 

1. Reforma ordynacka 

a. Utworzenie jednego okręgu wyborczego dla Przedlitawii i Zalitawii; 

b. Odebranie mandatu z prawem głosu Przedstawicielowi Rządu, w zamian za 

nadanie mu statusu obserwatora; 

c. Wybór pięciu Przedstawicieli do Zgromadzenia Parlamentarnego i zmiana jego 

sposobu; 

d. Wprowadzenie proporcjonalności mandatów podczas głosowań w Zgromadzeniu 

Parlamentarnym, tak by całe Zgromadzenie liczyło 250 mandatów; 

e. Wprowadzenie pierwszeństwa na listach dla partii politycznych oraz ich numerów 

na liście. 

2. Reforma ustrojowa 

a. Zwiększenie kompetencji komisji stałych Zgromadzenia Parlamentarnego; 

b. Nadanie Zgromadzeniu Parlamentarnemu prawa odwołania ministra większością 

3/5 głosów przy ponad połowie obecnych; 

c. Wprowadzenie możliwości skrócenia kadencji Zgromadzenia Parlamentarnego. 

3. Wprowadzenie odpowiedniej terminologii do ustawy zasadniczej. 

4. Nadanie oznaczeń drogom i autostradom w porozumieniu z Unią 

Kontynentu Wschodniego. 

5. Ustalenie zasad funkcjonowania partii politycznych jasno 

określających wymagania, jakie muszą spełnić. 

6. Uchwalenie ustawy medialnej o prasie, telewizji i radio określającej 

zasady ich działalności. 

7. Prowadzenie aktywnej polityki monetarnej. 

8. Sprowadzenie do Monarchii nowych mieszkańców przez aktywną 

promocję poza granicami kraju. 

9. Renegocjacja konkordatu. 

10. Aktywizacja działalności Ministerstwa Kultury. 

11. Ułatwienie uzyskania wizy lub obywatelstwa. 

12. Uchwalenie ustawy o ochronie środowiska. 

13. Powołanie spółek strategicznych dla Monarchii. 

14. Wprowadzenie umów ekstradycyjnych z krajami zaprzyjaźnionymi. 

15. Wprowadzenie podwójnego obywatelstwa dla osób z krajów 

zaprzyjaźnionych. 

16. Uchwalenie ustawy o fundacjach z możliwością zwrotu podatku 

dochodowego. 


