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Trzy kroki do pieniądza suwerennego

Krok pierwszy - bank centralny

Co to jest pieniądz suwerenny? Otóż, jest to pieniądz emitowany przez suwerena, 
którym jest państwo polskie, zgodnie z zapisem konstytucyjnym art. 227, mówiącym 
o tym, że jedynym emitentem polskiego pieniądza jest NBP, tego państwa emanacja.

No dobrze, powie ktoś słabo zorientowany w obecnym systemie monetarnym, ale 
czyż ten pieniądz – złoty polski – którym posługujemy się na co dzień, nie był kiedyś 
wyemitowany przez NBP, a po wyemitowaniu krąży z ręki do ręki lub z konta na 
konto w systemie bankowym, częściowo w bilonie i banknotach, a częściowo w 
postaci elektronicznych przelewów bankowych?

Tak niestety nie jest, choć dobrze, żeby tak właśnie było, i do tego należy dążyć, 
wysilając potencjał umysłowy narodu. A jak jest?

Jest inaczej. NBP emituje niewielką w stosunku do podaży rynkowej ilość pieniądza, 
stanowiącego bazę monetarną (M0), będącą gwarancją wiarygodności systemu 
bankowego. Baza ta, w postaci zapisów cyfrowych, znajduje się na rachunkach 
legalnie w naszym kraju działających banków, otwieranych w NBP wraz z 
przyznaniem koncesji bankowej. 

Oprócz banków, przywileju otwarcia rachunku w NBP dostępują wyłącznie agendy 
państwowe. Obywatel, organizacja społeczna czy firma odejdą od okienka w NBP z 
kwitkiem, bez możliwości założenia tam rachunku złotowego, a szkoda, bo to jedyne 
miejsce, gdzie pieniądz jest naprawdę bezpieczny.
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Ile pieniądza bazowego o nazwie M0 emituje NBP? Na koniec października 2018 r 
było to circa 258 mld zł (patrz tabela wyżej), z czego ok. 200 mld stanowiła gotówka, 
znajdująca się w naszych portfelach, a pozostała kwota – ok. 50 mld zł pieniądza 
bazowego – to cyfrowe salda na rachunkach banków w NBP, w części będące 
rezerwami obowiązkowymi, o wysokości 3,5% kwoty udzielonych przez banki 
kredytów, w części zaś rezerwami nadmiarowymi, które banki mogą zamieniać na 
gotówkę i wypłacać obywatelom.

Mamy zatem w obiegu 200 mld zł gotówki, tymczasem łącznie gotówki oraz 
pieniądza bankowego w postaci dodatniego salda na rachunkach a-vista i na 
rachunkach terminowych (M3), mamy 1 394 mld zł. Z rachunku wynika, że 1394-
200=1194 mld zł w postaci zapisu księgowego produkują obecnie banki pod postacią 
kredytu bankowego.



Kredyt bankowy, zwany także pieniądzem bankowym, nie jest pieniądzem sensu 
stricto, tylko jego surogatem, zapisem księgowym, akceptowanym przez cały kartel 
bankowy. Gdy wobec niemożności założenia sobie konta, odchodzimy z kwitkiem od 
okienka w NBP, idziemy do banków komercyjnych i tam zakładamy sobie rachunki. 
Jednak rachunki w bankach komercyjnych nie są tak bezpieczne, jak rachunek w 
NBP, gdyż banki posiadają tylko niewielkie zabezpieczenie w prawdziwym pieniądzu
dla udzielanych kredytów.

Mówiąc konkretnie, banki mają ok. 50 mld zł rezerw, co odpowiada zaledwie 4 
procentom wyemitowanego pieniądza bankowego. Pozostałe 1195-50=1145 mld zł to 
pieniądze zabezpieczone 16 miliardami złotych, zgromadzonych w Bankowym 
Funduszu Gwarancyjnym. BFG ma zatem (16/1145*100=1,4) jedynie 1,4-procentowe
zabezpieczenie dla masy pieniądza, którą zabezpiecza.

Góra pieniądza bankowego, nie będącego legalnym środkiem płatniczym (za który 
uznaje się jedynie gotówkę), w kwocie 1195 mld zł, to zagrabiony państwu 
polskiemu, metodą prawniczych szwindli, seniorat, będący należnym suwerenowi 
zyskiem z tytułu emisji pieniądza. 

Systemowym grabieżcą jest tu kartel bankowy, który aktem niższej rangi niż 
Konstytucja RP (Prawo Bankowe) ograniczył w 1997 roku Narodowemu Bankowi 
Polskiemu emisję pieniądza do emisji znaku pieniężnego. W tym szwindlu 
interpretacyjnym dzisiaj żyjemy, choć nie odpowiada on literze i duchowi Konstytucji
RP. Cena tego szwindlu jest porównywalna z długiem narodowym, od którego tylko 
w jednym 2017 roku zapłaciliśmy 50 mld zł odsetek.

Gdyby kwotę odzyskiwania senioratu rozłożyć równo na 10 lat, mielibyśmy 
corocznie 1195/10=119,5 mld zł dodatkowego przychodu w budżecie, co przy 
wypłacie tej kwoty równo dla wszystkich obywateli, w postaci dywidendy 
senioratowej, stanowiłoby dodatkowy przychód roczny w wys. 3,145 zł na osobę. 

Zróbmy to! Jak najszybciej! Część tych pieniędzy można by kierować na rozwój 
rodzimych technologii, tak abyśmy jako państwo przenieśli się na bardziej zyskowne 
krańce krzywej uśmiechu, czyli więcej wymyślali i organizowali, niż obecnie.

Zrealizować ten pomysł można bardzo prosto. Gotową receptę dostarczają banki 
centralne Szwecji, Anglii i Szwajcarii. Tą receptą jest interpretacja terminu "znak 
pieniężny" w taki sposób, aby dotyczył również waluty cyfrowej banku centralnego, 
emitowanej tak, jak banki komercyjne emitują własne "nie-pieniądze".

Waluta cyfrowa NBP to klucz do rychłego przywrócenia suwerenności polskiemu 
bankowi centralnemu. 

Z chwilą rozpoczęcia procesu przekształcania pieniądza bankowego w walutę 
cyfrową, należałoby zapewnić wszystkim polskim obywatelom przychody z tytułu 
obywatelskiej dywidendy senioratowej, w wysokości rocznego przyrostu agregatu 
monetarnego M0 (uwzględniającego również walutę cyfrową banku centralnego), 
pomniejszonego o emisję gotówki i inwestycje w know-how, podzielonego przez ogół
obywateli. 

Deszczem waluty cyfrowej banku centralnego powinny być zasilane indywidualne 
rachunki obywatelskie w NBP, niepodlegające szturmom w okresach kryzysu 



zaufania, gdyż lokata w walucie cyfrowej banku centralnego jest lokatą bezpieczną, 
mającą 100-procentowe pokrycie w pieniądzu bazowym.

Rachunki obywatelskie w NBP, dla każdego obywatela, także osesków (do 
pełnoletniości zarządzane przez rodziców bądź opiekunów), powinny być koniecznie 
bezpłatne i z zasady nieoprocentowane (choć w okresie transformacji systemu 
dopuszczalne jest ich oprocentowanie). 

Finansowanie tej nowej infrastruktury powinno pochodzić z dywidendy senioratowej, 
przez pierwsze 10 lat wynoszącej 119,5 mld rocznie (przy założeniu 10-letniego 
okresu transformacji), a po tym okresie ok. 3-5% obecnej podaży pieniądza, która 
powinna nadążać za wzrostem gospodarczym i inflacją. 4 % agregatu M3 pieniądza to
ponad 60 mld zł, będące koniecznym, corocznym przyrostem podaży pieniądza, czyli 
senioratu, w gospodarce o stopie wzrostu i inflacji, jak obecnie nasza. 

Jaka część tej kwoty jest niezbędna, aby obsługiwać rachunki obywatelskie? 1 mld, 
może dwa, a w przyszłości znacznie mniej, gdyż automatyzacja rozliczeń postępuje. 
Zysk dla państwa jest więc ewidentny.

Z transformacją pieniądza bankowego w walutę cyfrową wiąże się też kolejna 
korzyść - likwidacja bankowego funduszu gwarancyjnego, który byłby zbędny przy 
pełnej emisji pieniądza suwerennego. A skoro banki nie musiałyby płacić za 
ubezpieczenie kredytu, gdyż kredyt zniknąłby z rejestrów księgowych, zastąpiony 
jedynym legalnym środkiem – walutą NBP – także koszty pożyczek bankowych 
byłyby niższe. Pożyczek, a nie kredytów.

Waluta cyfrowa banku centralnego to warunek konieczny stabilizacji systemu 
monetarnego, który chwieje się z powodu – średnio w świecie – dziesięciokrotnego 
lewarowania pieniądza bazowego kredytem bankowym. W efekcie działania tego 
lewara, mamy w świecie 90% pseudo-pieniądza tworzonego przez banki komercyjne, 
a tylko 10% prawdziwego pieniądza, tworzonego przez suwerenów, jakimi są 
państwa. Ten pseudo-pieniądz ma taką cechę, że kiedy kredyt jest spłacany, to psudo-
pieniądz znika, a kiedy jest udzielany, to go przybywa. Stąd biorą się permanentne 
wahnięcia energetyki życia gospodarczego, zwane cyklami koniunkturalnymi. 
Pieniądz suwerenny to kres tej patologii.

Otwarcie w NBP rachunków obywatelskich oraz rachunków dla firm, i dzielenie się z 
obywatelami żniwem suwerenności, jakim jest seniorat, to droga do naszej wolności i 
zamożności. Część olbrzymich, uzyskanych tą drogą środków, to znakomity kapitał 
dla wyzwalającego się z mitu pieniądza dłużnego państwa polskiego, które skorzysta 
wreszcie z przywileju, jakim jest własny pieniądz i należny jego emitentowi seniorat. 

Stanowczo powinniśmy zaś przeciwstawiać się ponawianym wciąż próbom wyzucia 
nas z tego nasiona wolności, jakim jest złoty polski, umocowany Konstytucją jako 
jedyny legalny środek płatniczy. Kierunkiem przemian powinien być złoty polski 
cyfrowy, nie zastępujący tradycyjnych banknotów i monet, które mają swoje stałe 
miejsce w gospodarce, lecz z pewnością zastępujący pseudo-pieniądz banków 
komercyjnych, zwany kredytem. Zaś akcesja do strefy euro niech zostanie odroczona 
ad calendas graecas.
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