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NACJONALIZACJA PIENIĘDZY
Suwerenność monetarna, czyli droga
likwidacji kredytowych długów rzekomych
ekonomia obywatelska

ETAPOWA ZMIANA USTROJU MONETARNEGO

I. Uporządkowanie pojęć i wyprowadzenie definicji
A. Ustrój monetarny – zbiór zasad, obyczajów oraz przepisów
prawnych dotyczących prowadzenia rozliczeń finansowych we
wspólnocie (państwo, naród, społeczeństwo)
Ustrój monetarny dotyczy szczególnie celów i zasad
funkcjonowania pieniądza, w tym jego:

1.
2.
3.
4.
5.

emisji
prawa własności
pokrycia w dobrach konsumpcyjnych
zasad dystrybucji w społeczeństwie
regulacji zależności ilościowych:
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ad 5. Regulacja zależności ilościowych:
• operacje dostrajające: zwiększanie lub
zmniejszanie ilości pieniądza na rynku: kontrola
inflacji i deflacji
• operacje aprecjacyjne: zwiększanie wartości
pieniądza w stosunku do innych walut (lub
dóbr obecnych na rynku)
• deprecjacja i dewaluacja: zmniejszanie wartości
pieniądza w stosunku do innych walut (lub dóbr
obecnych na rynku - ułatwienie exportu, ochrona
rynku przed importem blokującym rozwój
krajowej gospodarki)
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B. Cele ustroju monetarnego i cele ekonomii są
określane przez metaekonomię.
• Uznajemy, iż pożądanym celem
metaekonomicznym jest zaspokojenie
ludzkich potrzeb na poziomie wynikającym z
pracy i potrzeb całej wspólnoty. Tak
rozumiany cel warunkuje ograniczenie
dysproporcji majątkowych w zgodzie z zasadą
sprawiedliwości społecznej zapisaną w art.
1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:
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Art. 1. Rzeczpospolita Polska jest dobrem
wspólnym wszystkich obywateli.
Art. 2. Rzeczpospolita Polska jest
demokratycznym państwem prawnym,
urzeczywistniającym zasady
sprawiedliwości społecznej.
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C. Definicja pieniądza
• obowiązująca obecnie definicja jest
nieprecyzyjna:
Pieniądz - akceptowalny środek płatniczy w
transakcjach handlowych, płaceniu podatków,
rozliczaniu długów. Występuje w formie bilonu i
banknotów, a także w postaci depozytów
tworzonych przez banki komercyjne.
(definicja Frosti Sigurjonssona)
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• właściwa definicja pieniądza

Pieniądz – pełnowartościowy, nie będący długiem i
nieoprocentowany środek płatniczy, mający pokrycie
w wytworzonych dobrach konsumpcyjnych,
uprawniający do ich nabywania, płacenia podatków i
innych należności, emitowany zgodnie z zasadami
monetyzacji gospodarki - parytetem gospodarczym.
Występuje w formie bilonu, banknotów i depozytów
tworzonych przez narodowy bank centralny.
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D. Definicja monetyzacji
• Monetyzacja (ew. monetaryzacja)
praktyka emisji pełnowartościowego pieniądza,
mającego pokrycie w towarach lub usługach obecnych
na rynku. Podstawowa funkcja emisji/monetyzacji to
wyrażanie wartości towarów i usług poprzez pieniądz.
• Zasada emisji. Majątek wytworzony i przyrost ilości dóbr
konsumpcyjnych może, i powinien, zostać
zmonetyzowany zgodnie z ogólną ilościową teorią
pieniądza: ΔM=P(ΔT) 1/V co można zapisać także w
postaci równania: ΔM=ΔPKB/V (gdzie: symbol M –
pieniądz, P – ceny, T – towary i dobra konsumpcyjne, V –
szybkość obiegu pieniądza, Δ – przyrost)
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E. Definicja różnicy pomiędzy emisją a kreacją w systemie
monetarnym.
• Termin emisja dotyczy pieniędzy. Jest to właściwa forma
monetyzacji gospodarki i powinna być oparta na
parytecie gospodarczym pieniądza narodowego.
• Termin kreacja dotyczy środków płatniczych tworzonych
(kreowanych) podczas udzielania oprocentowanego
kredytu-długu. Kreacja oprocentowanych długów
prowadzi ostatecznie do hiperzadłużenia i deflacji.
Bankowa kreacja długu to dublowanie prawa własności
do środków rozliczeniowych i dóbr nabywanych poprzez
kredyt. Kreacja tworzy substytut pieniądza, manipulując
jednocześnie prawem własności środków rozliczeniowych
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II. Prawo własności i NACJONALIZACJA
PIENIĘDZY wykreowanych w formie długu.
• Prawo własności do emitowanego pieniądza
przysługuje szeroko rozumianej wspólnocie ludzkiej,
która produkuje dobra konsumpcyjne.
• Prawo to jest podstawą suwerenności danej
wspólnoty – narodu. Jest niezbywalne i nie może
być anulowane. Jest to prawo naturalne.
• Samowola bankierska polegająca na kreacji środków
płatniczych wraz z przypisywaniem im bankierskiego
prawa własności jest naruszeniem tego prawa
naturalnego: dublowaniem prawa własności do kwot
kredytu i dóbr nabywanych poprzez kredyt.
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• Taka praktyka niezgodna z duchem prawa powinna
zostać zakończona a jej skutkiem powinien być
prawny nakaz anulowania wszelkich zobowiązań
kredytowych przekraczających poziom stosowanej
rezerwy częściowej – (dotyczy to kwoty długu oraz
pobranego oprocentowania).
• Kwota wykreowana, zapisana na koncie producenta
kredytowanych towarów i świadczonych usług,
zostałaby natomiast prawnie zalegalizowana jako
forma monetyzacji gospodarki. Na tym właśnie
polegałaby NACJONALIZACJA PIENIĘDZY
wykreowanych samowolnie przez banki komercyjne.
(nacjonalizacja pieniędzy a nie banków!)
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• NACJONALIZACJA PIENIĘDZY to uznanie tych
depozytów za legalny pieniądz wraz z automatyczną
likwidacją zadłużenia. Przedsiębiorcy, producenci,
usługodawcy i inni obywatele nie ponoszą żadnej
straty w efekcie nacjonalizacji pieniędzy!
• Likwidacja bezpodstawnych długów kredytowych
dla części społeczeństwa powinna zostać uzupełniona
powszechną, bezwarunkową abolicją podatkową, tak
aby zubożeni Polacy, (nie tylko ci spłacający fikcyjne
zobowiązania kredytowe, ale wszyscy udręczeni
długiem) mogli przeznaczyć swoje dochody na
zaspokojenie deprywowanych potrzeb.
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III. Pokrycie pieniędzy w dobrach konsumpcyjnych
• Oczywistym jest, iż pieniądz czerpie swoją wartość z
możliwości zakupu konkretnego towaru lub usługi.
Równie oczywistym jest fakt, iż przyrost produkcji
potrzebuje monetyzacji czyli emisji
pieniądza właściwej ilościowo (w odpowiedniej
proporcji). Pozwala to osiągnąć harmonię produkcji i
popytu wyrażającą się m. in. stabilnością cen. Dawna
tzw. "nadprodukcja" to nic innego jak pokredytowe
zadłużenie i pokredytowa deflacja wynikająca z
niewłaściwej monetyzacji gospodarki: monetyzacji
długiem.
13

• Wprowadzenie emisji pieniądza naturalnego i
pełnowartościowego opartego na parytecie
gospodarczym zmienia radykalnie destrukcyjną
„monetyzację długiem” i wraz z promocją
autentycznej wiedzy (w miejsce ideologii
bankierskiej), stanowi przesłankę przekroczenia
zapaści cywilizacyjnej, edukacyjnej, finansowej,
gospodarczej i demograficznej.
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IV. Zasady dystrybucji nowoemitowanego
pieniądza w społeczeństwie.
A. Zasada pierwsza: Likwidacja biedy i wykluczenia
społecznego. Wsparcie dla ludzi najbiedniejszych.
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Dystrybucja emitowanego pełnowartościowego
pieniądza - dodawanie konkretnych sum na konta
obywateli i przedsiębiorstw, (a nie na zasadzie
oprocentowania: mnożenia kwot przez wartość stopy
procentowej).
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Cel: rozkład normalny zamożności ludzi w
społeczeństwie.
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B. Zasada druga. Dofinansowanie budżetu.
• Zasady ustalania budżetu ulegają radykalnej zmianie.
• Budżet zamknięty na emisję pieniędzy i monetyzację
wytworzonej w procesie pracy wartości dodanej, zostaje
zastąpiony teorią budżetu otwartego na
emisję/monetyzację.
• Emisja staje się podstawą budżetu bez względu na
relacje kwoty emisji do pozostałych wpływów
budżetowych. Podatki zaczynają pełnić jedynie funkcję
pomocniczą w obliczaniu i uchwalaniu kwoty budżetu.
• Znaczna emisja uzasadniona wzrostem produkcji i
populacji może prowadzić do obniżania świadczeń
podatkowych, a w przypadku granicznym do likwidacji
pewnych podatków (szczególnie podatku od emerytur).
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V. Zasady
regulacji
zależności
ilościowych
Wykres Nr 1.

Obecny stan
deregulacji
gospodarki i życia
społeczeństwa,
wynikający z
panującego
obecnie systemu
finansowego.
(NBP, GUS)
19

Tabela 1 Wielkość podstawowych agregatów pieniężnych i PKB w
latach 1996-2013.
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Tabela 2. Wielkość współczynnika szybkości obrotu (4) V=PKB/M1
oraz niedokonanej emisji Pro Publico Bono (6) w latach 1996-2013.
Emisja ta, obliczona według równania ΔM=ΔPKB/V, została przez nas
wypracowana, ale pieniądze te nie zostały dotąd wyemitowane.
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VI. Sposób realizacji Reformy monetarnej.
Etap pierwszy
• Podstawową przesłanką (sposobem) przeprowadzenia
zasadniczej zmiany systemu finansowego jest powrót
do zapisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ich
realizacja w ustawach i monetarnej praktyce:

Centralnym bankiem państwa jest Narodowy
Bank Polski. Przysługuje mu wyłączne prawo
emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania
polityki pieniężnej. Narodowy Bank Polski
odpowiada za wartość polskiego pieniądza.
art. 227. § 1. Konstytucji RP
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• W Ustawie o NBP monopol banku centralnego
Rzeczypospolitej Polskiej na emisję pieniądza (Art.
227. § 1. K.R.P. zdanie drugie) został zastąpiony
wyłącznym prawem emitowania znaków pieniężnych
Art. 4. ustawy o NBP:
NBP przysługuje wyłączne prawo emitowania znaków
pieniężnych Rzeczypospolitej Polskiej.
• W ten sposób uchylono konstytucyjny, faktyczny
monopol NBP na emisję pieniądza, gdyż gotówka;
monety i banknoty, stanowią jedynie 13% środków
rozliczeniowych funkcjonujących w polskim systemie
finansowym, (stan na maj 2014, wg NBP).
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• Zdanie trzecie art. 227. § 1. Konstytucji RP

Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość
polskiego pieniądza.

• Zostało – nie wiadomo dlaczego – zinterpretowane w
Ustawie o NBP jako dbałość o utrzymanie stabilnego
poziomu cen i nazwane podstawowym celem działalności
NBP:

Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie
stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu
polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to
podstawowego celu NBP (Art. 3. § 1. Ustawy o NBP).
• Tak oto rzeczywisty, podstawowy, konstytucyjny cel NBP
emisja pełnowartościowego pieniądza dla Polaków,
został zamieniony w Ustawie o NBP na działania
stabilizujące ceny.
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• NBP oddał przywilej emisji bankom prywatnym.
Uzasadnieniem dla takiej praktyki jest nadużywanie
możliwości jakie daje art. 87, §1. art. 88 § 3. a szczególnie
art. 90 § 1. oraz art. 91. § 2. i 3. Konstytucji:

Rzeczpospolita Polska może na podstawie umowy
międzynarodowej przekazać organizacji
międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu
kompetencje organów władzy państwowej w niektórych
sprawach.
Art. 90, §1

Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią
zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed
ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową.
Art. 91. § 2.
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• Jednak art. 89. § 1. Konstytucji R.P. daje możliwość
wypowiedzenia ratyfikowanej umowy międzynarodowej

Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską umowy
międzynarodowej i jej wypowiedzenie wymaga
uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, jeżeli
umowa dotyczy: […]
4) znacznego obciążenia państwa pod względem
finansowym [pod. m. - JAR]
• Obecnie to właśnie powinniśmy uczynić - według
wskazań, art. 89. § 1, pkt. 4.
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• Zapis artykułu 220. § 2, przed którym kapitulują
najbardziej zagorzali zwolennicy zmian:

Ustawa budżetowa nie może przewidywać
pokrywania deficytu budżetowego przez
zaciąganie zobowiązania w centralnym
banku państwa.
• można skorygować poprzez zmianę koncepcji budżetu:
z zamkniętego na otwarty jak zostało to opisane wyżej.
• Zasada monetyzacji wartości dodanej (wytworzonych
dóbr konsumpcyjnych) nie ma nic wspólnego z
pokrywaniem deficytu budżetowego.
• Próg 3/5 deficytu budżetowego zapisany w artykule 216
§ 5. Konstytucji RP utraci wówczas swoją dolegliwość.
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Sposób realizacji Reformy monetarnej
Etap drugi
• Przeprowadzenie zaległej emisji Pro Publico Bono za lata 19962014 i rozdysponowanie jej w celu zwalczenia biedy (fundusz
konsumpcyjny). Zwiększenie zasiłków dla osób żyjących poniżej
oraz na poziomie ubóstwa absolutnego. Zweryfikowanie metod
liczenia ubóstwa absolutnego.
• Przeprowadzenie powszechnej abolicji podatkowej podmiotów
krajowych. Obciążenie podatkiem przedsiębiorstw zagranicznych
od dwudziestu lat zwolnionych z opodatkowania w Polsce.
• Dofinansowanie polskich zadłużonych przedsiębiorstw, tak aby
mogły one produkować towary coraz lepszej jakości –dodatkowa
emisja PPB na fundusz inwestycyjny.
• Inwestowanie w nowe przedsiębiorstwa: ograniczenie bezrobocia
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• Odbudowa pozytywnych funkcji banków poprzez
wprowadzenie bankowości bezodsetkowej, która
zapewnia bankom dochód godziwy w formie udziału
w zysku wypracowanym w sferze gospodarki realnej.
• Prawo do zysku wynika z solidarnego dzielenia ryzyka
gospodarczego pomiędzy bankiem a kredytobiorcą.
Wszystkie tworzone w Polsce banki, także te
repolonizowane powinny powstawać w formie banków
bezodsetkowych.
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Sposób realizacji Reformy monetarnej
Etap trzeci
• Walka z bankowym długiem rzekomym na arenie
międzynarodowej.
• Dług rzekomy zrodził się w bankierskiej praktyce jako
fałszywe zaświadczenie o posiadaniu kruszcu, głównie
złota. Dług rzekomy zawsze był oprocentowany, bowiem
udawał dług rzeczywisty, a spłata papierowego weksla
(wystawionego nawet bez kruszcowego pokrycia –
pierwowzór bankowej rezerwy cząstkowej) miała być
dokonana w złocie.
• W XX wieku po demonetyzacji złota przez MFW (1976 r.)
dług rzekomy zdobył światowy monopol, jako „pieniądz”
fiducjarny oparty na złudnej wierze w uczciwość i
użyteczność banków prywatnych, w tym FED i EBC.
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• Prawo do suwerenności politycznej i finansowej jest
chronione prawem międzynarodowym, m. in. ustaleniami
II Konwencji Haskiej z 1907 roku, do której
włączono doktrynę Calvo-Drago (1902-1903). Doktryna ta
zakłada niedopuszczalność uprzywilejowanej pozycji
wierzyciela zagranicznego w państwie dłużnika, jak również
zakaz interwencji państwa, którego obywatelem jest
podmiot będący jednocześnie wierzycielem, w państwie
dłużnika, w celu ściągnięcia jego wierzytelności.
• W 1990 roku powstał Komitet na rzecz Anulowania Długu
Trzeciego Świata (CADTM). Międzynarodowa sieć złożona z
aktywnych członków i komitetów w trzydziestu krajach
Europy, Afryki, Ameryki Łacińskiej i Azji.
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• Długi rzekome jako dublowanie prawa własności do
wypracowanego majątku, nie muszą być spłacane.
Powinny być anulowane z mocy prawa.
• CADTM oraz koordynator Komisji Audytu Greckiego Długu,
Eric Toussaint – wyróżnia cztery kategorie długów, które nie
muszą być spłacane:
 dług bez legitymacji: to dług. który został zakontraktowany
nie respektując interesu ogólnego i tylko dla korzyści
określonej wąskiej grupy ludzi.
 dług nielegalny: dług, który został zaciągnięty bez
stosowania reguł prawnych przewidzianych ustawami.
 dług ohydny: dług, który powoduje, że jego spłacenie
doprowadzi do łamania podstawowych praw ludzkich.
 dług nie do zniesienia: dług, który powoduje, że władza
danego kraju nie może już respektować podstawowych
praw ludzkich.
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• Wszystkie cztery kategorie długu wyróżnione przez
Erica Toussaint to pochodne długów rzekomych – wg
naszej nomenklatury. Dług rzekomy to określenie szerokie,
które dotyczy struktury obecnego systemu finansowego.
System ten może być zmieniony wraz ze zmianą wadliwego
ustroju monetarnego, narzuconego narodom przy użyciu
podstępu.
• Uwolnienie świata od długów rzekomych powinno być
celem elit intelektualnych wszystkich narodów. Polski
wkład w to dzieło jest znaczący, gdyż to właśnie w Polsce
sformułowane zostały zasadnicze tezy ekonomii
obywatelskiej oraz właściwe uwarunkowania ekonomii
pozytywnej.
• http://niss.org.pl/nacjonalizacja-pieniedzy-walka-osuwerennosc-monetarna/
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