
Potencjał polskich rozwiązań systemowych
kluczem do naprawy Europy i Świata.

Wstęp

Chyba nikt tutaj na sali nie ma wątpliwości, że Europa i cały świat chyli się ku
upadkowi. Mimo że  widzimy nagromadzonych wiele dóbr i wiele obfitości.
Rzeczywiście  żyjemy,  jak  to  mówi  Izabela  Litwin  w  erze  obfitości  ale  ta
obfitość jest nierzetelnie dzielona, towary i usługi kupowane są za fałszywy i
nieuczciwie  sprywatyzowany  pieniądz,  żyjemy  w  świcie  pełnym
niesprawiedliwości, kryzysu idei i autorytetów, z upaństwowioną powszechną
demoralizacją,  totalitaryzmem  fiskalnym  z  przetraconym  kręgosłupem
moralnym.

Rys historyczny

Polska nie pierwszy raz była przykładem dla Europy i Świata. Na przełomie
XVI  i  XVII  wieku,  gdy  w  zachodniej  Europie  prześladowano  mniejszości
religijne, Polska  pozostawała wtedy państwem które nie tłumiło innowierców,
nie zamykano ich w więzieniach, nie palono na stosach. Polska była krajem bez
wojen  religijnych  i  domowych.  Nasza  demokracja  szlachecka  i  akta
konstytucyjne,  które  najpierw  przestraszyły  Europę  władców  absolutnych  i
doprowadziły  do  rozbiorów  Polski,  późnej  były  ściągawką  dla  budowy
demokracji Europy i świata.

Slajd 2.

Dziś my Polacy też jesteśmy niezwykle kreatywni ale niestety przez otaczające
nas  okoliczności,  o  których  powiem  dalej,  jesteśmy  stłamszeni.  Polacy
przebudzają się dopiero kiedy wyjadą za granicę. Te niesprzyjające otoczenie w
Polsce kreowane jest od wielu lat przez rządzących. Bowiem Polaków można
pokonać tylko na dwa sposoby. Postawić na ich czele głupca lub zdrajcę.   

Człowiek w tym pięknym, harmonijnym i genialnie zaprojektowanym świecie,
wprowadził  głównie  chaos,  w  ekologii  (naturze),  gospodarce  i  życiu
społecznym, więc żeby dobry system zaczął prawidłowo działać  należy ten
świat z powrotem uporządkować. To jest obecnie główna praca dla człowieka. 
O pracy współczesnego człowieka powiem więcej nieco później.
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Uporządkować chaos (mały zarys)
Slajd 3

Zanim  przejdę  do  istoty  rzeczy  kilka  slajdów  muszę  poświęcić  kwestiom
fundamentalnym, które przez rządzących są lekceważone. 
Ostatnio wiele mówi się o zmianie Konstytucji RP. Poziom dyskusji w  ocenie
NISS  jest  żenujący.   Myślimy,  że  debatę  powinno  się  poprzedzić  przede
wszystkim  wskazaniem  i  zdefiniowaniem  praw  kardynalnych  na  których
Konstytucja będzie się opierać. 
Dla przykładu: 

1. Prawa naturalne. Prawo naturalne jest nad prawem stanowionym.
 
2.  Bogactwa naturalne. Bogactwa naturalne  Najjaśniejszej  Rzeczpospolitej,
bogactwa dorobku cywilizacyjnego Jej pokoleń są własnością całego Narodu.
Sprawiedliwy podział tego bogactwa obejmujący wszystkich członków Narodu,
następuje  poprzez  wypłacanie  dywidendy  społecznej.  Wysokość,  sposób
naliczania, periodyczność oraz sposoby dystrybucji dywidendy określi ustawa.  
Instytucja  Skargi  Wenedyńskiej dotycząca  dóbr  naturalnych.  W  NISS
pracujemy  nad  tą  instytucją,  która  dawałaby  każdemu  obywatelowi  prawo
składania skargi gdy stwierdzi, że jakieś dobra narodowe są wyprzedawane lub
marnotrawione.  Taka  skarga  mogłaby  dotyczyć  np.  ostatnio  skandalicznego
zawłaszczania złóż  Kopalni „Krupiński”.

3.  Prawo  Stanowione.  Oparte  na  sprawiedliwości,  prawdzie,  wolności  i
własności.
Prawda materialna. W toku każdego postępowania organy państwowe stoją na
straży praworządności  i  podejmują  wszelkie  kroki  niezbędne do dokładnego
wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie
interes narodowy, wspólnoty i słuszny interes poszczególnej osoby ludzkiej*.
*Osobą  ludzką  jest  konkretny  człowiek,  co  oznacza  jedność  i
niepowtarzalność. (Tomasz z Akwinu). Nie jakaś przeciętna jednostka czy
osoba, która w rzeczywistości nie istnieje.

4. Edukacja. Dociekanie i odkrywanie prawdy jest niezbywalnym prawem
każdego  człowieka.  Edukacja  ma  dostarczać  człowiekowi  jak
najsprawniejsze narzędzia i wiedzę dla poznawania i odkrywania prawdy.
Przeinaczanie,  zatajanie  i  ukrywanie  prawdy karane  powinno  być  w
zależności do rozmiaru szkody uregulowane stosownymi ustawami.
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5. Prawda. Slajdy 4, 5, 6.
...i  przy  prawdzie  musimy  się  na  chwilę  zatrzymać,  ponieważ  w  obecnym
świecie mamy jej olbrzymi deficyt.
Więc gdzie prawdy poszukiwać?

Prawda 
Slajd 4. 

W mediach? Otóż w mediach czy to publicznych czy prywatnych prawda nie
istnieje – istnieje tylko narracja tych lub tamtych. Prawda jaka jest -  nie  ma
znaczenia  liczy  się  siła  perswazji  i  argumentów  takich,  które  przekonają
odbiorcę i dadzą przewagę nad interlokutorem. Więcej, w mediach kłamstwo
stało się wszechobecnym narzędziem perswazji, ten jest lepszy, skuteczniejszy,
kto lepiej kłamie i jest to kłamstwo bez konsekwencji a niekiedy szczytne bo w
interesie partii, korporacji czy ideologii. 

Prawda
  Slajd 5.  

Istnieją  tylko  nieliczne  przykłady  poza  mainstreamowych  mediów
poszukujących prawdy. 

Prawda
  Slajd 6.  

Było  wiele  komisji  sejmowych,  które  miały  wyświetlić  prawdę  a  ją  tylko
zaciemniały.

1. Komisja  Hazardowa. Przez  wiele  miesięcy  poszukiwała  tych  którzy
lobowali za zmianą ustawy o grach hazardowych, kiedy tacy lobbiści nie
istnieli,  bo  środowisku  firm  hazardowych  zależało  by  ustawa  się  nie
zmieniła, bo była dla nich bardzo korzystna.

2. Komisja Milera.  Ta komisja powstała po to by nic nie wyjaśnić.
3. Komisja  AmberGold. Pełni  role  wentyla  wobec  bezmiaru

nieprawidłowości  i  przestępstw  w sektorze  bankowym i  finansowym.
Powody powstania AmberGold, źródła finansowania i cel są przed opinią
publiczną ukrywane. (np.  Watek finansowania Majdanu na Ukrainie)
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Racja stanu, interes narodowy.
Slajd 7 i 8

Następnym krokiem musi być precyzyjne zdefiniowanie racji stanu i interesu
narodowego. Omówię tu przykładowo, pokrótce tylko trzy obszary. 
(Dygresja)  Obawiam się,  że gdyby zapytać naszych rządzących,  posłów czy
senatorów o  naszą  rację  stanu  i  interes  narodowy,  większość  nie  umiałaby
odpowiedzieć na to pytania, pozostali zaskoczyliby nas swoimi odpowiedziami.
  
1. Położenie geograficzne. Zacznijmy od prostego spojrzenia na mapę.
Jak  rzadko  w  naszej  historii  nasze  położenie  geograficzne  w  obecnej
rzeczywistości  może  być  zaletą  nie  wadą.  Otóż  nasz  kraj  znajduje  się  na
przecięciu dwóch ważnych szlaków handlowych. Pierwszy to kraje zachodnie
UE via kraje dawnego ZSRR, Europa Wschodnia,  Azja.  Drugi  to Jedwabny
szlak przez Polskę do całej UE. W obu przypadkach Polska może być cargo dla
obu szlaków. Choćby te dwa czynniki determinują naszą rację stanu i interes
narodowy  w  kontekście  geograficznych  i  politycznych  relacji  z  krajami
znajdującymi się na szlakach. 
(Dygresja). Od 1989 miałem świadomość szansy jaką nam daje nasze położenie
geograficzne. Jako szef Fundacji na rzecz giełdy towarowej, która powstała w
wyniku umowy między rządek RP a rządem USA, próbowałem zbudować w
sojuszu z największą giełdą towarową na świecie, Chicago Board of Trade, by
stworzyć giełdę towarową w Polsce obsługującą  kraje  Europy Wschodniej  i
kraje  byłego  ZSRR.  Położenie  Polski  było  to  ogromnym  atutem.  Tak
sformatowana giełda mogłaby konkurować z największymi giełdami w Europie
Zachodniej, np. Londyńską.....Przygotowaliśmy akty prawne (Ustawa o giełdzie
towarowej  i  domach  składowych).  Niestety  ewidentny  interes  narodowy  i
polska  racja  stanu  zostały  storpedowane  głównie  przez  polskich  oligarchów
powiązanych z niektórymi politykami, którym nie w smak była giełda, która
odkrywała  rzeczywiste  ceny  towarów takich  jak   węgiel,  zboża,  cukier  itp.
Dodatkowo gdyby taka giełda powstała nie byłoby afer węglowych, zbożowych
czy cukrowych.
 
2.  Bezpieczeństwo. Slajd 8. 
      a.  Państwa  i  jego  mieszkańców.  Tu  kilka  rzeczy  wydaje  się  być
oczywistych. 

1. Zdefiniowanie zagrożeń.
2. Zdefiniowanie sojusznika i przeciwnika oraz charakteru relacji (dlaczego

sojusznik dlaczego przeciwnik) 
3. Budowa potencjału obronnego opartego przede wszystkim na własnych

zasobach.
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Niezrozumiały  jest  dla  nas  fakt  budowania  naszego  bezpieczeństwa  przede
wszystkim na sojuszach, głownie z odległym krajem i polityka sprowadzania
do Polski obcych wojsk jako gwaranta naszego bezpieczeństwa.
      b. Bezpieczeństwo energetyczne. 

1. Węgiel – polskie złoto - polską racją stanu i interesem narodowych. 
      c. Bezpieczeństwo finansowe.

1. Suwerenna złotówka.

3. Rozwój poziomu życia Polaków.
      a. Wszechstronna edukacja Polaków
      b. Zamożność – dobrostan Polaków
      c. Poczucie bezpieczeństwa Polaków
To jest przede wszystkim racja stanu i interes narodowy!

Akta konstytucyjne
Slajd 9

Konstytucja  powinna  składać  się  z  wielu  aktów  konstytucyjnych.  Aktami
konstytucyjnymi powinny być regulowane dziedziny najważniejsze dla państwa
i jego mieszkańców. Tu pokrótce omówimy tylko dwa. 
 

1. Ordynacja wyborcza.
Ordynacja wyborcza to jeden z ważniejszych aktów konstytucyjnych ponieważ
wybory są bramą do władzy. Nie rozstrzygając tu czy ordynacja powinna być
większościowa czy jakaś inna, NISS stoi na stanowisku, że kandydaci na listy
wyborcze  powinni  być  wyłaniani  w  prawyborach,  bo  obecna  zasada
wskazywania  kandydatów  przez  lidera,  demoralizuje  posła  czy  senatora,
uzależnia  go  od  lidera  i  zrywa  relacje  z  elektoratem.  I  druga  kwestia  jeśli
wyborca ma prawo powołać posła czy senatora to powinien móc ich również
odwołać. 

2. Suwerenny pieniądz.  
Zdaniem  NISS  nie  ulega  najmniejszej  wątpliwości,  że  emisja  pieniądza
powinna  być  pod  całkowitą  kontrolą  państwa,  pieniądz  ma  być  własnością
publiczną, nie może być towarem, musi być w całości emitowany przez NBP.
Te prerogatywa powinny być zapisane w akcie konstytucyjnym. 
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Czwórpodział władzy
Slajd 10

I jeszcze jedna bardzo ważna kwestia ustrojowa. Monteskiuszowski trójpodział
władzy już dawno przestał  istnieć.  Obecnie cztery ośrodki sprawują władzę:
korporacje  finansowe,  korporacje  medialne,  korporacje  prawnicze,  służby
specjalne. Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że wspólną  ich cechą jest to
że są korporacjami. To też, ale najważniejszą cechą ich łączącą jest to, że żadna
z tych władz nie pochodzi z wyborów i w zasadzie jest anonimowa. 
W dyskursie systemowym nie możemy lekceważyć tych faktów.   

Wybrane elementy systemu.

I. Edukacja i wychowanie
Slajd 11

Obecny konflikt  i  publiczna debata nad  reformą edukacji,.  nie jest w istocie
debatą nad reformą edukacji a debatą nad reformą struktury. Debata to jest więc
nie na temat. 
Nie  struktura  organizacyjna  jest  problemem  polskiej  edukacji  ale  sposób
nauczania  i  wychowywania  dzieci  i  młodzieży.  Podstawowym  zadanie
systemu edukacji jest nauczanie dziecka jak odróżniać dobro od zła i jak i
gdzie poszukiwać prawdy. Należy pokazywać uczniom, że stale odkrywamy
coś  nowego,  że  cały  czas  uczymy  się  praw  rządzących  naszym światem  i
wszechświatem. Jeszcze do niedawna uważano, że  stałe i niezmienne są prawa
fizyki  ale  niedawno  skonstruowania  silnik   EMDrive,  który  tym  prawom
przeczy.
(Dygresja).  Po raz pierwszy ideę silnika, nazwanego EMDrive, zaprezentował
w roku 2000 londyński naukowiec Roger Sawyer. Twierdził on, że tego rodzaju
napęd,  bazujący  na  odbijaniu  mikrofal  w  zamkniętej  przestrzeni,  mógłby
generować ciąg w próżni bez wykorzystywania paliwa. Zasilany byłby jedynie
energią  słoneczną.  Amerykańska  agencja  kosmiczna  ogłosiła,  że
przeprowadziła  własne  testy  silnika  EmDrive  i  okazało  się,  że  faktycznie
generuje on ciąg.
"Badania  ciągu  silnika  EMDrive  przeczą  zachowaniu,  jakiego  można  by
oczekiwać  bazując  na  prawach  klasycznej  fizyki.  Zamknięta  jama,  w  której
odbijane  są  mikrofale,  powinna  być  bezużyteczna  jako  napęd  kosmiczny  z
powodu zasady zachowania pędu" . A jednak działa!
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II. Praca
Slajd 12

Jak  pomówiliśmy  trochę  o  edukacji  to  pomówmy  teraz  też  o  pracy.  We
współczesnym  świecie  mamy  do  czynienia  z  permanentnym  zjawiskiem
technologicznego bezrobocia. Co ok. dziesięć lat bezrobocie rośnie o 5%. Pracę
człowieka zastępują nowoczesne maszyny i roboty. To jest jeden z głównych
problemów nad którym pochylić się powinni rządzący. 

Człowiek powinien się zająć odbudową ekologiczną zdewastowanej planety i
wynagradzany za to będzie z dywidendy społecznej o czym szerzej będzie za
chwilę.  Dodatkowa praca  człowieka powinna polegać na pogłębianiu swojej
edukacji,  wynalazczości,  działalności  artystycznej,  wychowaniu  dzieci,
woluntariatem.  O statusie  społecznym człowieka  w tym systemie  pracy  nie
decyduje  bogactwo  a  aktywność  w  wyżej  wymienionych  dziedzinach.  To
zmiana jakościowa to zmiana cywilizacyjna.

W tym kontekście stwierdzenie Grzegorza Schetyny, że wadą 500+ jest to, że
niektórzy rodzice rezygnują z pracy zawodowej jest nonsensem. 500+ ma wadę,
że finansowane jest pieniądzem dłużnym, natomiast  finansowanie pracy nad
wychowaniem  dziecka  jest  jego  największą  zaletą.  To  co  więc  powiedział
Schetyna dyskwalifikuje go jako polityka.       

III. Służba zdrowia
Slajd 13

„Kryzys w służbie zdrowia nie wynika z braku rozwiązań, a z braku synergii
dla  tych  rozwiązań.  Prawdziwym  wyzwaniem  dla  służby  zdrowia  nie  jest
leczenie  chorób,  ale  im  zapobieganie.  Problemem  naszych  czasów  nie  są
epidemie, jak sto lat temu i więcej, (…) problemem naszych czasów są choroby
cywilizacyjne, cukrzyca, rak, choroby serca, które zbierają ogromne żniwo w
ludziach i finansach, choć da się ich łatwo uniknąć przez profilaktykę i zmianę
naszych nawyków.” ((S.R.Covey – 3.Rozwiązania) 

Obecnie mamy do czynienia ze służbą choroby a nie ze służbą zdrowia.  Ta
polityka  jest  symulowana  i  wspierana  przez  koncerny  farmaceutyczne.  Bo
dobry klient to chory klient.

W polskiej służbie zdrowia istnieje kryzys wynikający z niedostatku zasobów,
ale  przede  wszystkim  kryzys  nieprawidłowego  podziału  tych  zasobów.  „Ze
względu na mentalność niedoboru, kładziony jest nacisk na leczenie a pomijane
jest zapobieganie, co z kolei zwiększa koszty, ludzki ból a nawet utratę życia.
Wszelkie mechanizmy są ukierunkowane na pacjentów objawowych (chorych)
a nie na zapobieganie chorobom. 
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Efektem  są  ogromne  kolejki  w  szpitalach,  na  ostrych  dyżurach.  To  tam
powstają największe koszty. Nakładając na to działania drapieżnych koncernów
farmaceutycznych, mamy do czynienia nie ze zorganizowaną opieką zdrowotną
a bardziej ze zorganizowaną organizacją chorobotwórczą”. (tamże) 

Trzeba stworzyć odpowiednie  programy motywacyjne (projektu w NISS już
są), żeby ludzie chcieli dbać o siebie i przestrzegali profilaktyki. Programy te
będą znacznie tańsze niż leczenie szpitalne chorego człowieka. Oszczędności
przyniesie również mniejsza ilość pacjentów wymagających hospitalizacji.

Łatwo  można  sobie  wyobrazić,  że  państwo  wspiera  produkcję  zdrowej
żywności a penalizuje produkcję żywność niezdrową i modyfikowaną. Więcej
wprowadza  systemy  motywacyjne  dla  mieszkańców  nagradzające  zdrowe
odżywianie  i  zdrowy  tryb  życia  np.  emitując  bony,  które  wydawane  są
klientom,  którzy  kupują  zdrową  żywność,  chodzą  na  basen  i  siłownię,
uprawiają spot. Te bony mogą być wymieniane na usługi medyczne lub mogą
funkcjonować  na  rynku  wtórnym.  (Pomysł  NISS).  Informatycy  NISS  z
łatwością mogą zaprojektować oprogramowanie tego systemu.   

Istnieją  w  świecie  przykłady  prawidłowego  rozwiązania  tego  problemu
oraz synergiczne rozwiązania wspomagające prawidłowe funkcjonowanie
służby  zdrowia.  Np.  Klinika  Normana  synergicznie  współpracująca  z
całym stanem Floryda i resztą Świata.

Wrzodami na obecnym systemie służby zdrowia jest kosztowna  biurokracja i
zbędne instytucje jak NFZ. Pieniądz ma iść za pacjentem, nie jest potrzebny
pośrednik. 

VI. Wymiar sprawiedliwości
Slajd 14 

W  wymiarze  sprawiedliwości  brakuje  przede  wszystkim  sprawiedliwości.
Monteskiusz  nie  bez  powodu  ustanowił  sądy  jako  trzecią  władzę,  która
powinna w gąszczu stanowionego prawa poszukiwać właśnie sprawiedliwości.
To  wyjątkowe  zadanie  i  wymaga  wyjątkowych  ludzi  o  wyjątkowych
charakterach  i  kręgosłupie  moralnym,  wspartym obszerną  wiedzą  prawną  i
moralnością,  weryfikowaną  w  wyborach  powszechnych.  Powoływani  i
odwoływani.
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Obecna architektura finansowa systemu

1. Trzy funkcje pieniądza.
Slajd 15   

Żadna z nich nie działa prawidłowo.  

a. Miernicza. Wartość  pieniądza  ulega  ciągłym  zmianom  kursowym  w
stosunku do koszyka walut.  Przykładem koszyka walutowego jest wyznaczana
przez  Międzynarodowy  Fundusz  Walutowy międzynarodowa  jednostka
walutowa SDR (Special Drawing Rights). Od 1 lipca 1974 roku wartość SDR
określa nie jak wcześniej do dolara US, lecz do koszyka walut 16 krajów, z
których każdy ma udział w handlu światowym nie mniejszy niż jeden procent.
Z tym, że udział poszczególnych walut w “koszyku” uzależniony jest od wagi
danej waluty w międzynarodowych transakcjach finansowych..
Dla przykładu na wartość 1 SDR z 19 marca 2014 składały się: 0,4230 euro +
12,1 jenów japońskich + 0,1110 funta brytyjskiego + 0,6600 dolara USA. Skład
koszyka SDR zmieniany jest co 5 lat.

b. Transakcyjna.  Związku  z  tym,  że  pieniądz  jest  towarem  o  zmiennej
wartości  (a  nie  środkiem  transakcyjnym),  podlega  ciągłym  spekulacjom  na
rynkach finansowych,  nie  ma w niczym pokrycia -  każda więc  transakcja z
udziałem pieniądza jest fałszywa. 

c.  Tezauryzacyjna.  Tu  mamy  do  czynienia  ze  szkodliwym  zjawiskiem
pieniądza  dłużnego  (kredytowego)  czyli  oprocentowanego.  Oprocentowanie
pieniądza,  oprócz demolującej  roli  w gospodarce,  (  skumulowane odsetki  w
kosztach towarów i usług wynoszą od 30 do 70%, ze względu na zmniejszenie
kosztów o tyle procent towary i usługi mogłyby być tańsze). Istnieją tu jeszcze
dwie  zasadnicze  wady.  Pierwsza.  Oprocentowanie  pieniądza  wymusza
oszczędzanie,  które  ściąga  pieniądz  z  obiegu  gospodarczego  i  zmusza  do
ponownego zadłużania  się  w  bankach  państwa  i  jego  mieszkańców.  Druga.
Oszczędzanie  zmniejsz  rotację  pieniądza  co  zmniejsza  obrót  gospodarczy  i
eliminuje pozytywny efekt mnożnikowi pieniądza.
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2. PKB
Slajd 16

Wadliwy miernik wzrostu gospodarczego
PKB opisuje zagregowaną wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych przez
narodowe i  zagraniczne (sic!) czynniki produkcji na terenie danego kraju w
określonej jednostce czasu 

Kluczem tutaj jest słowo zagraniczne. Obecnie Polska nie jest jedynie rynkiem
zbytu dla międzynarodowych korporacji ale również zapleczem produkcyjnym
i handlowym. W Polsce  składanych jest  wiele  urządzeń i  maszyn.  Jesteśmy
potentatem  eksportowym np.  zagranicznych  telewizorów.  Handel  detaliczny
opanowany  jest  przez  wielkie  zagraniczne  sieci  handlowe.  Ostatnio  nawet
premier  Morawiecki  przyznał,  że  80%  handlu  znajduje  się  w  rekach
zagranicznych.  To wszystko liczy się  do naszego PKB choć nie przynosi  to
dobrobytu polskim obywatelom. 

3. „Dotacje” UE
Slajd 17

Mit wsparcia, mit beneficjenta 
Mało kto wie, że istnieje silny związek między tak zwanymi dotacjami UE a
emisją pieniądza przez NBP. .

Obecnie emisja złotego przez NBP polega na skupowaniu przez NBP waluty
napływającej na rachunek rządu w NBP z Unii Europejskiej i za wyemitowane
przez  Polskę  obligacje  denominowane  w  walutach  obcych.  Rząd  dostaje
złotego  na  rachunek,  bank centralny  walutę.  Za tę  walutę  bank centralny
kupuje za granicą obligacje. Obecnie są to głównie obligacje amerykańskie i
niemieckie. Tworzą one wraz z 103 t złota oficjalne aktywa rezerwowe NBP
(rezerwy walutowe). Majątek NBP to praktycznie wyłącznie rezerwy walutowe
(aktywa),  które  „pokrywają”  wyemitowaną  przez  NBP gotówkę  w obiegu  i
środki na rachunkach banków komercyjnych i rządu w NBP (pasywa).

Co to oznacza w praktyce. Przykład: 

Z UE w ramach dotacji przychodzi 1 mil euro na budowę drogi. NBP emituję
równowartość  1 mil  euro w  złotych i  przekazuje  beneficjentowi  w ramach
wsparcia na inwestycję. Tak więc pieniądz na inwestycje wykreowany jest w
Polsce. W obiegu publicznym funkcjonuje już wiedza, że środki te przejmują
głowinie zagraniczne koncerny budowlane i wypompowują zyski za granicę,
ale to nie wszystko, bo NBP z ten mil euro kupuje np. niemieckie obligacje
więc ta dotacja wraca z powrotem do UE. Do dotacji UE więc dopłacamy.   
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4. Rating. Agencja Moody's
Slajd 18

Pozytywny Rating oznacza gotowość państwa do zadłużania się. Jest to więc
zła  wiadomość  dla  mieszkańców danego  kraju  a  nie  dobra  jak  próbują  nas
przekonywać. 

Nowa architektura finansowa systemu 

1. Suwerenny pieniądz 
Slajd 19

a.  Zakotwiczenie pieniądza w potencjale gospodarczym kraju, czyli w jego
majątku  trwałym  i  ruchomym,  złożach  naturalnych,  eksploatowanych  i
nieeksploatowanych,  potencjale  wytwórczym,  wartościach  intelektualnych  i
prawnych. Wysokość emisji  suwerennego nieoprocentowanego pieniądza jest
sumą  tych  wartości.  Pieniądz  jest  pieniądzem  publicznym,  środkiem
transakcyjnym - nie towarem, emitowanym wyłącznie przez NBP.
b. Wycena majątku narodowego. Aby znać powyższą wartość potrzebna jest
coroczna wycena majątku narodowego by emisja  pieniądza była  adekwatna.
Coroczna  wycena  majątku narodowego dla  klarowny obraz  czy  majątek  się
zwiększy  czy  zmniejszył.  PKB  tego  obrazu  nie  daje  a  wręcz  go  fałszuje.
Coroczna  debata  budżetowa  powinna  głownie  dotyczyć  przyczyn  wzrostu
majątku narodowego lub powodów jego uszczuplenia. 
c.  Dywidenda  społeczna.  Jeżeli  majątek  narodowy  rośnie  i  generuje
przychody,  każdemu  obywatelowi  z  tego  tytułu  należy  się  dywidenda
społeczna. 
Wariant B (przejściowy). 
d.  Pieniądz  równoległy,  pieniądz  samorządowy. Pieniądz  równoległy
(ogólnokrajowy) na wzór szwajcarskiego  Wir franka. Pieniądz samorządowy
emitowany przez samorządy zakotwiczony w potencjale gospodarczym gminy,
powiatu czy miasta.
e.  e-Bilety.  Para-waluta wykorzystująca  w  pierwszym  etapie  rezerwy  bez
kosztowe w obszarze luki popytowej (wolne miejsca w hotelach, na basenach,
niewykorzystany  czas  pracy  w  usługach,  zbliżający  się  termin  ważności  i
przydatności do spożycia żywności itp.), jednocześnie pomniejszana jest luka
nabywcza ( w Polsce wynosi ona ok 40% czyli, że na tyle procent nie jesteśmy
w stanie za nasze wynagrodzenie wykupić owoców naszej pracy), w kolejnym
etapie bilet  ten może zmniejszać lukę produkcyjną, gdyż zwiększy popyt na
towary co zmotywuje producenta do uruchomienia np. drugiej zmiany. 
E-Bilet wypiera z rynku pieniądz dłużny – kredytowy. 
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f. Banki komunalne. Twórcą koncepcji jest Piotr R. Jankowski, ekspert NISS. 

Banki komunalne mają działać w oparciu o zasady społecznej gospodarki
rynkowej. To oznacza, że mają służyć społeczności, w której są osadzone,
zapobiegając wypływom kapitału, który powinien służyć wspólnocie. 

Banki  komunalne  funkcjonują  w  wielu  krajach:  np.  w  Niemczech  czy
Skandynawii.  Funkcjonowały również w Polsce międzywojennej.  Przetrwały
wojnę, ale zostały zlikwidowane przez władze komunistyczne. 
W  Niemczech  przykładowo  segment  banków  komunalnych  jest  bardzo
rozbudowany.  Podmiotów takich jest  430 (Sparkassy,  w tym 8 nadrzędnych
Landesbanków), co stanowi 29% sumy bilansowej całego sektora bankowego.
Dodatkowo banki spółdzielcze (1080) stanowią 13,6% sumy bilansowej sektora
bankowego. 
We  współczesnej  Polsce  nikomu  jednak  nie  przyszło  do  głowy,  że  np.
Warszawa  czy  Łódź   może  być  obsługiwana  przez  własną  instytucję
finansową, a  nie  przez  uczestniczący  w  globalnym  kasynie  finansowym
Citibank. Bank ten posiada ekspozycję na spekulacyjne instrumenty pochodne
trzydziestokrotnie większą niż własne aktywa!!! Sytuacja taka może skończyć
się tragedią dla miasta. Do plajty banku, który już raz był ratowany z pieniędzy
amerykańskiego  podatnika,  wystarczy  przegrana  na  4%  tego  typu
instrumentów.  Wtedy centrala banku może po prostu wyssać pieniądze miasta
za  pomocą  priorytetowych transakcji  repo (polegających na zakupie  papieru
wartościowego  i  jednoczesnym  zobowiązaniu  się  do  jego  sprzedaży  w
określonej dacie, po ustalonej z góry cenie). Warto w tym miejscu dodać, że
depozyty  samorządów  nie  posiadają  gwarancji  Bankowego  Funduszu
Gwarancyjnego,  a  transfer  za  granicę  został  ostatnio  dodatkowo  ułatwiony
przez tzw. dyrektywę bail in.  

Utworzenie banków komunalnych we wszystkich województwach (tak,  żeby
ich działalnością pokryć cały kraj) da sposobność skorzystania z dopuszczalnej
przez obecny system prawny  kreacji  pieniądza kredytowego w stosunku do
funduszy  własnych  w proporcji  10  -  12  do  1  (fundusze  własne  banków w
Polsce  to  170  mld  a  suma  bilansowa  to  1,68  bln).  Oznacza  to,  że  polskie
samorządy  będą  mogły  kreować  potrzebny  pieniądz  same  bez  płacenia
haraczu zagranicznym bankom, które transferują zyski za granicę. Dlaczego
zagraniczne instytucje finansowe mają odnosić gigantyczne korzyści z kreacji
pieniądza wysysając jednocześnie z rynku pieniądz realny, a obywatele mają
ponosić tego koszt płacąc wyśrubowane podatki (koszta obsługi i spłaty długu)?
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Budżet  jednostek  samorządu  terytorialnego  ogółem  to  196  mld  (2014  r.).
Gdyby,  analogicznie,  przeznaczyć na  utworzenie  sieci  banków komunalnych
1% tej kwoty, powstałaby instytucja finansowa o funduszach własnych rzędu
1,96 mld, co dałoby  możliwość wykreowania kredytu rzędu 20 mld. Podmiot
taki byłby wielkością zbliżony do Banku Ochrony Środowiska. 

Powstanie  banków  komunalnych  da możliwość  oddłużenia  polskich
samorządów, a ich sytuacja pod tym względem jest dramatyczna. Powstanie
sieci takich banków pomoże również wdrożyć program likwidacji bezdomności
i da możliwość powrotu Polaków z emigracji. Za pomocą emitowanego przez te
banki  pieniądza  będzie  można  wykupić  ogromną  ilość  pustostanów
zbudowanych przez deweloperów i oddać je praktycznie po kosztach (wynajem
lub  długoterminowy  wykup)  w  ręce  ludzi  (zwłaszcza  młodych),  co  nakręci
koniunkturę gospodarczą. Dlatego należy odebrać z rąk firm komercyjnych
(banków i deweloperów) rynek nieruchomości, który jest kurą znoszącą złote
jaja.  Państwo  i  samorząd  pozbyło  się  kontroli  nad  narodowym pieniądzem,
który  nie  funkcjonuje  pro  publico  bono.  Dlaczego  zagraniczne  komercyjne
przedsiębiorstwa mają mieć władzę nad dobrem podstawowym dla pomyślności
i dobrobytu obywateli,  jakim jest  mieszkanie,  czerpać z tego nieograniczone
zyski, blokować rozwój, zawyżając ceny i zmuszając Polaków do emigracji lub
pozbycia się marzeń o posiadaniu szczęśliwej rodziny oraz potomstwa?! 

Korzyści wynikające z powołania banków komunalnych: 

1. ewolucyjna i tania repolonizacja sektora bankowego; 
2. oddłużenie samorządów przez wykup długów (kredyty, obligacje) z rąk

banków      komercyjnych; 
3. definitywne  odrzucenie  pomysłu  wprowadzenia  podatku  katastralnego

jako remedium na katastrofalną sytuację finansową samorządów; 
4. możliwość oddłużenia najbardziej poszkodowanych przez transformację

grup społecznych, np. emerytów i rencistów, których nie stać na leki bez
zadłużania się w firmach lichwiarskich; 

5. likwidacja  szeroko  rozumianej  bezdomności  oraz  wykluczenia
społecznego (program mieszkanie dla każdego); 

6. szansa na zahamowanie emigracji i zainicjowanie procesu reemigracji; 
7. aktywizacja  ekonomiczna  społeczności  lokalnych,  wykorzystanie

nieujawnionych  zasobów oraz zaspokojenie ukrytych potrzeb; 
8. ułatwione inwestowanie w społecznie pożyteczną infrastrukturę lokalną; 
9. przyśpieszony rozwój gospodarczy.
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2. Powszechne oddłużenie Polaków
Slajd 20

a. Powszechne oddłużanie. Zakaz handlu długami jako zasada ustrojowa.

W Polsce na 16 mil zatrudnionych jest 12 mil postępowań komorniczych. BIG
zarejestrował  ponad  1.6  mil  dłużników  na  kwotę  bliską  24  mld  zł
przeterminowanych długów.

Należy  zlikwidować  gigantyczne  zadłużenie  polskich  obywateli  i
przedsiębiorców,  wynikające  z  narastającej  latami  luki  nabywczej.  Pieniądz
wyemitowany  przez  NBP  powinien  zastąpić  pieniądz  kredytowy.  Nastąpi
monetyzacja istniejących  dóbr.  Pieniądz  realny  zastąpi  więc  w  bankach
pieniądz  dłużny,  pod  warunkiem  zaprzestania  tworzenia  ex  nihilo  pustego
pieniądza.   W ten sposób na rynek  nie wpłynie nowy pieniądz powodujący
inflację,  zostaną  jedynie  zlikwidowane  przyszłe  zobowiązania.  Banki
komercyjne  zaczną  udzielać  jedynie  pożyczek opartych w 100% o pieniądz
realny. 

Wikipedia
Monetyzacja (ang. monetization) – oznacza zamianę aktywów rzeczowych lub
finansowych na  prawny środek płatniczy. Zazwyczaj odnosi się do wybijania
monet  lub  drukowania  banknotów  przez  banki  centralne.  Potocznie  –
przekształcanie czegoś w pieniądz.
Monetyzacja długu publicznego (deficytu budżetowego) to nowoczesna wersja
emisji pieniądza przez bank centralny. Polega ona na kreacji  bazy monetarnej.
Może  to  być  przeprowadzone  w  sposób  bezpośredni,  jeśli  bank  centralny
pożycza pieniądze Ministerstwu Finansów. W takiej sytuacji na rachunku rządu
zapisywana  jest  nowo wykreowana  baza  monetarna.  Po wykorzystaniu  tego
zasobu  przez  rząd  podmioty  sprzedające  dobra  i  usługi  rządowi  deponują
otrzymany pieniądz na swoich rachunkach bankowych.  Tym sposobem baza
monetarna  wchodzi  do  systemu  banków  komercyjnych.  Kreacja  bazy
monetarnej  może  być  także  przeprowadzona  pośrednio  –  wówczas  bank
centralny może skupować weksle skarbowe na otwartym rynku lub prowadzić
operacje redyskonta.

Ostatecznym skutkiem zakupu długu przez bank centralny jest utrzymywanie
deficytu  przez  rząd,  który  jest  finansowany  przez  wzrost  podaży  pieniądza
będącej  w posiadaniu obywateli.  Monetyzacja długu zazwyczaj  prowadzi  do
inflacji. Tym sposobem rząd może finansować swoje zakupy tzw.  podatkiem
inflacyjnym.
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Jedność
Slajd 21  

 
DEKLARACJA JEDNOŚĆ*

Zważywszy,  że  Państwo  musi  się  przede  wszystkim  kierować  interesem  Narodu  i  Obywateli,
zgromadzeni tu wspólnie zaniepokojeni o losy naszej Ojczyzny domagamy się¹:
1. Suwerenności monetarnej zgodnie z art. 227 ustęp. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej. 
Pieniądz  w  rękach  Państwa  jest  najważniejszym  atrybutem  władzy  i  budowania  dobrobytu
Obywateli.  Obecnie ok 85% pieniądza kreowane jest przez prywatne banki komercyjne, głównie
zagraniczne  w  postaci  pieniądza  dłużnego  (kredytowego)  co  powoduje  ciągłe  zadłużenie  się
Państwa i Obywateli. W każdym towarze, usługach i opłatach skumulowanych jest od 40% do 70%
bankowych odsetek. O tyle procent towary i usługi mogłyby być tańsze. 
Należy,  oprócz przestrzegania art.  227 ustęp. 1 Konstytucji RP, wprowadzić wzorem Szwajcarii
pełnowartościową  walutę  równoległą,  bezodsetkową  i  niewymienialną,  więc  odporną  na
manipulację międzynarodowych korporacji finansowych i ratingowych.  
2. Powszechnego oddłużenia Polaków. 
Obecnie 12 milionów Polaków na 16 milionów zatrudnionych ma postępowania komornicze. Za tę
sytuację odpowiadają rządzący, który oddali polskich Obywateli w niewolę kredytową korporacji
finansowych,  które  implementowały  do  Polski  toksyczne  instrumenty  finansowe  zakazane  i
spenalizowane w innych krajach. 
Należy zastosować zasadę powszechnej restrukturyzacji polegającej na wyemitowaniu przez NBP
pieniędzy,  za  pomocą  których  zostaną  wykupione  zobowiązania  klientów  wobec  banków  i
parabanków  komercyjnych  (monetyzacja  istniejących  i  zakupionych  dóbr).  Spłata  zobowiązań
dłużników będzie w przyszłości następować wobec  NBP, bez odsetek (z możliwością negocjacji
korzystnych harmonogramów). Zakaz handlu długami jako zasada ustrojowa. 
3.  Likwidacji  dominacji  międzynarodowych  korporacji  nad  strukturami  i  instytucjami
Państwa Polskiego.
Obecnie  prywatne korporacje  finansowe poza  władzą  nad kreacją  polskiego pieniądza,  zostały
jeszcze obdarowane przez rządzących przywilejami niedostępnymi dla innych podmiotów prawa
handlowego.  Przymus  pośrednictwa  finansowego  powoduje,  że  klony  międzynarodowych
korporacji finansowych w branżach: farmaceutycznej, spożywczej, czy chemicznej pasożytują na
organizmach  polskich  obywateli  toksycznymi  szczepionkami,  lekami  poza  kontrolą  państwa,
niezdrową skażoną chemicznie biologicznie  żywnością.   
Należy  wprowadzić  system wiarygodnej  kontroli  produktów  farmaceutycznych,  chemicznych  i
spożywczych, zlikwidować przywileje podatkowe dla międzynarodowych korporacji, opodatkować
wyprowadzane  za  granicę  zyski,  nie  ratyfikować  CETA.  Powstrzymać  prywatyzację  majątku
narodowego.
4. Przywrócenia sprawiedliwościowi w polskim sądownictwie i elekcyjności sędziów.  
Obecnie bezkarność, bezmyślność, niekompetencja, cwaniactwo, korporacjonizm rozumiany jako
ochrona  członków  własnej  kasty  zawodowej,  orzekanie  na  zamówienie  –  to  cechy  polskiego
sądownictwa. 
Należy  zlustrować  sędziów,   wprowadzić wybieralność  sędziów  przez  obywateli,  ustanowić
sędziego śledczego i wprowadzić instytucję ławy przysięgłych. 
Te cztery postulaty są kluczowe i jednoczą wszystkich obywateli, grupy społeczne czy zawodowe
od  „Frankowiczów”  do  górników.  Realizacja  ich  wprowadzi  ład,  dobrobyt  i  sprawiedliwość
oczekiwane przez obywateli już od prawie trzydziestu lat.   
¹Realizacja powyższych postulatów nie wymaga, jak wszystkie zgłaszane do tej pory przez polityków propozycje
reform,  dodatkowych  środków,  powiększania  dziury  budżetowej  czy  długu  publicznego.  Wręcz  przeciwnie,
emisja  suwerennego  pieniądza  da  możliwość  likwidacji  długu  jako  podstawowego  narzędzia  architektury
finansowej państwa. 
*Deklaracje przygotował NISS i przedstawił ją kilkunastu organizacjom antysytemowym.  
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