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Uczciwy pieniądz Polaków
Projekt NISS
Diagnoza
Świat od ponad stu lat targany jest cyklicznymi kryzysami finansowymi. Dziś następuje
ich mega kumulacja. Spekulacyjne rynki finansowe wysysają pieniądz z realnej
gospodarki, topiąc się równocześnie w jego nadmiarze. Świat został zdominowany
przez międzynarodowe korporacje i globalistów. Nie istnieje wolny rynek i uczciwa
konkurencja.
Zadłużane są
społeczeństwa i państwa. Wzmaga się fiskalizm,
przewłaszczany jest majątek, gaśnie klasa średnia. Rodzi to patologie społeczne, unicestwia
narody, rozrywa tradycyjne struktury, atomizuje społeczności i niszczy wspólne
wartości promując egoizm i wyścig szczurów.
Źródłem i przyczyną tych wszystkich patologicznych zjawisk jest pieniądz negatywny –
prywatny oprocentowany dług, który ubezwłasnowolnił ludzkość.
Dlatego trzeba odrzucić w całości ten system, którego istotą jest grabież i zniewolenie
obywateli, rodzin oraz narodów. Dlatego trzeba dokonać przewrotu kopernikańskiego
w architekturze finansowej i rewolucji moralno – politycznej, tworzącej podstawy
nowej cywilizacji, opartej na dobrotyce – ekonomii tworzenia, współdzielenia dobra
oraz wdzięczności i współpracy.
Problem Polski jest problemem świata. Nad Wisłą widać go szczególnie jaskrawo i jest bardzo
bolesny, ponieważ wychodząc z komunizmu Polska była praktycznie bezbronna w zderzeniu
z walcem pankorporacjonizmu (socjalizmu korporacyjnego).
Jak z niego się wyrwać tu i teraz?

Polityczna ścieżka dojścia (start okresu przejściowego)
Obecny system finansowy ma swoją piętę achillesową, w którą już uderzyły
firmy i obywatele masowo wypłacając z banków swoje pieniądze. Wystarczy, że poziom
wypłat przekroczy 7% wkładów, a banki będą zmuszone do ubiegania się o pomoc
publiczną. Ta powinna nastąpić w formie wykupu długów obywateli i przedsiębiorstw
przez NBP (polski bank centralny) z banków prywatnych i przeniesienia ich na rachunki
NBP - w myśl zasady sprawiedliwości oraz równości wobec prawa, analogicznie

do dokonanego niedawno precedensowego wykupu długów państwa z rąk banków
prywatnych przez NBP. Mamy więc PRECEDENS nr I.

Prawna ścieżka dojścia
„Kosmetyczne” zmiany w prawie (ustawa o NBP):
 wykreślenie Art. 4 , a co za tym idzie przywrócenie rangi Art. 227 Konstytucji RP
(monopol emisyjny NBP).
 dodanie do Art. 32 słowa „cyfrowe” - jedynie pieniądz bankowy będzie prawnym
i wymienialnym środkiem płatniczym (znaki pieniężne nie będą od tej pory prawnym
środkiem płatniczym).
Dzięki temu powstaną dwa obiegi pieniądza: pieniądz bankowy – zewnętrzny
oraz niewymienialny i dobrowolny (społeczny) pieniądz wewnętrzny (obecna gotówka).***

Oddłużenie
Warunkiem wdrożenia nowego systemu jest powszechne oddłużenie, czyli operacja,
którą NBP przeprowadził wiosną 2020 r. wybiórczo wobec państwa wykupując z rąk
banków komercyjnych obligacje rządowe, dzięki emisji nowego pieniądza (PRECEDENS I).
Taki sam zabieg należy przeprowadzić wobec obywateli i firm, likwidując prywatny pieniądz
dłużny również wobec firm windykacyjnych (handlujących długami). Obywatele i firmy
będą wtedy zadłużone w NBP, bez lichwiarskiego oprocentowania i rolowania długu.
Od tego momentu banki komercyjne będą posiadały, w miejsce anihilującego
w momencie spłaty długu, pieniądz „realny” stworzony przez bank centralny i będą mogły
udzielać jedynie pożyczek (nie kredytów). Akcja powinna być skoordynowana
w skali europejskiej, a nawet szerzej.

Bank centralny – serce suwerennego systemu
Od tego momentu wyłączne prawo do tworzenia, niszczenia każdej postaci i kategorii
pieniądza będzie posiadać NBP, który zastosował je ostatnio emitując pieniądze
na potrzeby rządowej tarczy antykryzysowej – pozabudżetowe zadłużenie się państwa
za pośrednictwem BGK i PFR w NBP. Mamy więc PRECEDENS nr II.
NBP będzie emitować pieniądze w oparciu o parytet gospodarczy z uwzględnieniem
szybkości ich obiegu (zgodnie z koncepcją polskiego ekonomisty i ministra skarbu z okresu
międzywojennego – Jerzego Zdziechowskiego). Obligacje państwowe finansujące deficyt
(głównie inwestycje) będą umarzane w przypadku braku zagrożenia wzrostem inflacji.
W innym przypadku będą wykupywane, a pieniądz będzie absorbowany z rynku
przez mechanizmy podatkowe. NBP może też zmniejszać ilość pieniądza w obiegu

poprzez operacje otwartego rynku. Rząd ponadto będzie mógł sprzedawać obligacje
obywatelom, co da możliwość bezpiecznego, nie powodującego głodu monetarnego,
oszczędzania.

Dwa obiegi pieniądza
Dwuwalutowość oznacza, że realna gospodarka będzie obsługiwana równocześnie
przez walutę wewnętrzną i zewnętrzną w proporcjach wynikających z naturalnego
zapotrzebowania na jedną i drugą. W tych proporcjach będzie też wypłacana (w obydwu
walutach) dywidenda narodowa jako udział obywateli w zyskach z dobra wspólnego
(senioratu i zasobów naturalnych).

Pieniądz wewnętrzny, czyli duch wspólnoty (Yang). Jego głównym
celem jest budowanie samowystarczalności ekonomicznej kraju i odbudowa
zniszczonych, przez 30 lat transformacji, struktur społeczno – gospodarczych oraz
relacji społecznych opartych o etykę, współpracę oraz współtworzenie i
współdzielenie.

 Pieniądz wewnętrzny jest dobrowolny (nie jest prawnym środkiem płatniczym),
ponieważ wynika z prawdziwej umowy społecznej i wzajemnego zaufania wszystkich
uczestników rynku, tworząc swoistą bezpośrednią demokrację finansową.
 Każda wymiana jest zarazem obywatelskim głosem oddanym na społeczność
i budujące ją fundamentalne wartości: wolność, sprawiedliwość (równość
wobec prawa) i bezpieczeństwo.
 Pieniądz wewnętrzny jest przeciwieństwem sprywatyzowanego i oprocentowanego
pieniądza dłużnego, który został zaprogramowany jako narzędzie rabunku
doskonałego, bo prawie niewidzialnego i dotykającego nie tylko dóbr
materialnych, ale również wolności. Pieniądz wewnętrzny nie wypływa na rynki
finansowe, w konsekwencji czego, nie można nim ani na nim spekulować.
 Dlatego pieniądz wewnętrzny nie jest długiem, jest bezodsetkowy i zewnętrznie
niewymienialny. Obecnie istniejąca gotówka w obiegu ma być podstawą i zaczynem
jego rozwoju.
 Pieniądz wewnętrzny jest w nowoczesnym tego słowa znaczeniu pełnowartościowy:
posiada dwie formy (fizyczną i cyfrową), jest oparty o parytet gospodarczy
i prawdziwą umowę społeczną oraz organicznie związany z realną gospodarką.
Jego dystrybucja przebiega poprzez dywidendę narodową i budżet (np. wypłata
premii pracownikom administracji publicznej).
 Podobnie jak w Niemczech lat 30 XX w. tworzy drugi nieoficjalny - niepodlegający
rygorom prawa międzynarodowego - budżet państwa.
 Wypłacany jest na indywidualne, wolne od zajęć komorniczych, konta w NBP oparte
o nr PESEL (osoby fizyczne), NIP (przedsiębiorstwa)
 Pieniądz wewnętrzny spełnia ważną funkcję moralno-społeczną – ma bowiem
charakter antykorupcyjny. Ponieważ nie jest kreowany ex nihilo (z niczego),
jak pieniądz kredytowy, korupcja w tym pieniądzu po prostu się nie opłaca. Obecnie
ponad 99% pieniądza globalnego znajduje się na prywatnych spekulacyjnych rynkach
finansowych, które stanowią olbrzymi rezerwuar pieniądza korupcyjnego.
Dlatego możliwości korumpowania jednostek, władzy politycznej, organów
państwa są w praktyce nieograniczone. Inaczej będzie, gdy pieniądz zostanie
upubliczniony, a jego emisja będzie ekwiwalentna do potrzeb realnej gospodarki
oraz jej uczestników.
 Pieniądz wewnętrzny wprowadza nowy paradygmat podatkowy: niski (0,5 – 1%)
zautomatyzowany i tani w poborze podatek transakcyjny, który dzięki szybkiej rotacji
pieniądza multiplikuje wpływy podatkowe. Ustalana co kwartał stopa podatku
oraz wielkość emisji ma regulować strumień pieniądza i szybkość jego obiegu w celu
osiągnięcia optimum polegającego na balansie między deflacją i inflacją.

 Koszty funkcjonowania systemu są pokrywane dzięki wpływom z podatku
transakcyjnego, a nadwyżki mogą być wypłacane w ramach dywidendy narodowej.
 Pieniądz wewnętrzny generuje gigantyczne oszczędności w postaci wyeliminowania
kosztów księgowych (brak podatku dochodowego) przedsiębiorstw oraz ograniczenie
do minimum kosztów aparatu skarbowego (automatyzacja poboru).
 Ponadto niewymienialność uniemożliwi unikanie płacenia tego podatku; głównie
przez międzynarodowe korporacje (np. przesunięcia magazynowe), oczywiście,
gdyby zdecydowały się na uczestnictwo w nowym rynku.
 Pieniądz wewnętrzny wbrew pozorom nie ogranicza wymiany handlowej z zagranicą,
wprowadza jedynie prostą zasadę: import = eksport.
 Pieniądz wewnętrzny ze swej istoty pobudza rodzimą produkcję i usługi pochodzące
do tej pory z importu, czyli pełni funkcję antyimportową.
 Ponieważ pieniądz wewnętrzny ma spełniać głównie funkcję transakcyjną i mierniczą,
jedyną dopuszczalną formą oszczędzania w nim będzie zakup obligacji skarbowych
(powodujący powrót pieniądza do realnej gospodarki poprzez budżet).

Waluta zewnętrzna, czyli ciało wspólnoty (Yin). Waluta zewnętrzna
jest formą ekonomicznej komunikacji ze światem zewnętrznym, umożliwiającą
niezbędny import poprzez swą atrakcyjność - zabezpieczenie możliwości wymiany
na dobra pochodzące z polskich zasobów naturalnych (wodór z podziemnej
gazyfikacji węgla, tania energia z geotermii czy ekologiczna żywność).
 Waluta zewnętrzna jest wymienialna, ale nie dłużna (nie powstaje w prywatnym
systemie bankowym jako oprocentowany dług).
 Jest walutą tworzoną przez NBP, czyli suwerenną, lecz administrowaną
przez prywatny system bankowy. Dlatego banki mogą jej używać wyłącznie
na zasadzie pośrednictwa transakcyjnego i udzielania pożyczek.
 Jest prawnym środkiem płatniczym. Istnieje wyłącznie w postaci cyfrowej,
w niej również jest wypłacana dywidenda narodowa (zyski z senioratu oraz zasobów),
regulowane są zobowiązania podatkowe proporcjonalnie do udziału obydwu walut
w ogólnym obrocie gospodarczym.
 Skuteczność ataku spekulacyjnego na walutę zewnętrzną będzie ograniczona
przez istnienie komplementarnego pieniądza wewnętrznego, atrakcyjność cen
polskich produktów pochodzących z zasobów naturalnych oraz możliwość
wprowadzenia sztywnego kursu wymiany. Waluta zewnętrzna będzie dzięki temu
mniej korupcjogenna niż obecny PLN.

 Banki komercyjne tworzą klientom dwa rodzaje rachunków: bieżące – będące
prawdziwym depozytem (elektroniczna portmonetka) oraz inwestycyjno – lokacyjne,
z których udzielane są pożyczki o zapadalności zgodnej z terminem lokat.

Okres przejściowy (ramy czasowe)
W ciągu 1 do maksymalnie 3 miesięcy będzie możliwość wymiany gotówki (pieniądz
wewnętrzny) na pieniądz bankowy (walutę zewnętrzną). Później pozyskiwanie obydwu
kategorii pieniądza będzie wynikało z mechanizmów wprowadzonych przez nowy system.

Sklepienie krzyżowo – żebrowe nowego systemu, czyli Narodowy Bank Centralny
Zwornikiem nowego systemu jest suwerenny bank centralny, gwarant uczciwego
i społecznego pieniądza, który służy obywatelom i wspólnocie zamiast czynić
z nich korporacyjnych niewolników.
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Piotr Jankowski
NISS

***Obecne ramy prawne:
Art. 227 Konstytucji – wyłączność emisji pieniądza.
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. 220 Konstytucji – zakaz finansowania deficytu przez bank centralny.
Ustawa budżetowa nie może przewidywać pokrywania
przez zaciąganie zobowiązania w centralnym banku państwa.

deficytu

budżetowego

Art. 4 ustawy o NBP – emisja znaków pieniężnych (zawężenie; NBP bankomatem
i kantorem).
NBP przysługuje wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych Rzeczypospolitej
Polskiej.

Art. 3 ustawy o 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. 32 ustawy o NBP –
Znaki pieniężne emitowane przez NBP są prawnymi środkami płatniczymi na obszarze RP.

