Wariant 1

Jutro należy do nas!
Zwołujemy pospolite ruszenie na rzecz
wolności i swobody tworzenia oraz wymiany
dóbr i usług.

Warszawa, 11 listopada 2020

Dlaczego uruchomiliśmy
projekt Husar?
Polska jest w stanie wojny i oblężenia. Wojny szczególnej, w której podstawowym
orężem jest dług, będący w swej istocie pieniądzem! Państwo polskie służy
interesom globalistów i zastało w praktyce sprywatyzowane, podobnie jak pieniądz,
nad którym nie mamy jako społeczeństwo żadnej kontroli. Jeśli nie chcemy dać się
pogrzebać żywcem razem z koronawirusem, musimy odzyskać naturalne prawo do
swobody i wolności wymiany. Inaczej polska gospodarka, polska klasa średnia nie
przetrwa, a my pójdziemy w sromotny jasyr korporacji. Państwo polskie ze względu
na systemową korupcję i wewnętrzny rozkład nie potrafi już służyć obywatelom tam,
gdzie powinno. Głód monetarny i zadłużenie pogłębia się w postępie
geometrycznym. Ciągły transfer odsetek do systemu bankowego i na rynki finansowe
połączony z równoczesną anihilacją zwracanych kredytów oznacza grabież owoców
naszej pracy, a w dalszej konsekwencji również majątków.

HUSAR

Czym jest, a czym nie jest husar?
●

Husar w naszym społecznościowym (wspólnotowym) Projekcie nie jest pieniądzem!

●

Husar nie jest oprocentowanym długiem.

●

●
●

●

●

Wymiana przy pomocy husara jest szczególnym barterem, bo wyrażanie
wdzięczności w husarze nie tworzy długu u nikogo (jak w mutual credit system).
Jest naturalnym środkiem wymiany, wyrazem wdzięczności za dar, który otrzymamy.
Husar jest niezbędny w tej szczególnej bezpieniężnej wymianie, gdyż dzięki husarowi
możemy wybrać dar, który naprawdę potrzebujemy.
Husar jest swojego rodzaju humanistyczną grą społeczną między darczyńcą a
obdarowanym.
Husar będzie wpływał na aktywizacje społeczną w zakresie uruchamiania, zapasów,
rezerw, likwidacji marnotrawstwa.*

* Projekt Husar spełnia wymogi polityki UE przeciwdziałania marnotrawstwu, wykorzystania nadwyżek i rezerw,
poprawy jakości życia ludzi, zwłaszcza grup wykluczonych, stymulowania prawidłowych zachowań samopomocy
obywatelskiej. Projekt Husar pomoże w likwidacji wykluczenia cyfrowego seniorów.

Co w Projekcie Husar jest
przedmiotem wymiany?
●

●
●
●

Rzeczy – np. nadwyżki, rezerwy, żywność,

Czas – np. opieka nad dzieckiem, wyprowadzenie psa,
Przysługi – np. pomoc przy przeprowadzce,
Wiedza – np. pomoc w nauce,

●

Informacja – np. dobra rada, jak napisać

pismo urzędowe,

●

Wysiłek – np. wolontariat,

●

Udostępnianie – np. miejsca noclegowego,

●

Użyczenie – np. samochodu, lokalu,

●

Uprzejmość* – np. ustąpienie miejsca w kolejce, w autobusie.

*Żadna z tych czynności, w myśl polskiego prawa, nie jest obrotem gospodarczym ani działalnością
gospodarczą, nie podlega więc opodatkowaniu.

Kto może być użytkownikiem husara?
●

●

Przedsiębiorcy i instytucje dysponujące zapasami i rezerwami, oraz jako akceptanci i
dystrybutorzy husara dla swoich pracowników.
Osoby, które zakupiły NaviCoina, kryptowalutę (tokeny), która finansuje Projekt
Husar.

●

Osoby, które założą swoje portfele na platformie tokenizer.io.

●

Docelowo wszyscy Polacy. Husar stanie się wtedy krajowa walutą wewnętrzną.
Przedsiębiorcy, instytucje i osoby są jednocześnie beneficjentami i akceptantami
husara. Stają się również pełnomocnikami Fundacji NISS, ponieważ Fundacja
formalnie przyjmuje i dystrybuuje dary. Nie ma wtedy przymusu podatkowego.

Jak husar będzie dystrybuowany?
●

●

●

●

Każdy kto zarejestruje się na platformie tokenizer.io i utworzy swój portfel otrzyma
docelowo 5000 husarów,
Przedsiębiorcy i instytucje rejestrują się i zakładają portfele przez ustanowionego
przez siebie pełnomocnika,
Husar ma być „parzący” czyli wydawany prędko, rotujący szybko i wielokrotnie w
ciągu miesiąca. W stworzonym regulaminie będą ustanowione limity ilościowe i
czasowe przechowywania husarów w portfelach,
Społeczność husara, będzie podejmować decyzje, dotyczące rozwoju spraw
fundamentalnych i ewentualnej dodatkowej emisji husara, w procesie konsultacji i
głosowań właścicieli portfeli.

Zespół husara i husarze

Najczęściej zadawane pytania i nasze odpowiedzi
Co będzie można zrobić z husarem, jak i gdzie go użyć, dlaczego to jest lepsze od barteru ?
Husara można użyć zgodnie ze specyfikacją pokazaną w slajdzie nr 5. Husar jest szczególnym
barterem wielostronnym, ponieważ wyrażanie wdzięczności w husarze nie tworzy długu u nikogo.
Czy przedsiębiorca ma płacić podatek od płatności związanych z husarem?
Nie!
Czy husar jest pieniądzem parzącym?
Husar nie jest pieniądzem, patrz slajd 4, natomiast jest parzący, ponieważ wydawany jest szybko,
rotuje wielokrotnie w ciągu miesiąca. W stworzonym regulaminie będą ustanowione limity ilościowe i
czasowe przechowywania husarów w portfelach.
Czy husar jest wzorowany na walucie równoległej Vorgel i dlaczego nie nazywamy husara
walutą równoległą, jakie są analogie?
Waluta równoległa z założenia obejmuje cały kraj i jest pieniądzem emitowanym przez suwerenny
bank centralny (patrz Uczciwy pieniądz Polaków. Projekt NISS). Główne podobieństwo polega na
niewymienialności. Husar jest projektem oddolnym, tworzonym dobrowolnie przez wspólnotę
wolnych Polaków. Waluta w Vorgl miała charakter samorządowy, emitentem był burmistrz miasta i
można w niej było płacić lokalne podatki. Natomiast wspólnym rysem tych przedsięwzięć jest cel,
którym jest suwerenność ekonomiczna wykluczająca jakąkolwiek prywatną emisję.

Najczęściej zadawane pytania i nasze odpowiedzi
Dlaczego za darmo dostaje się 5000 husarów? Dlaczego się za nie nie płaci, czy nie spowoduje to spadku
wartości tej waluty oraz spadku wartości towarów czy usług jakie kupujemy?
Głównym celem husara jest budowanie wspólnoty. Dlatego każdy, kto go otrzyma automatycznie bierze na siebie
moralny obowiązek obdarowania społeczności ekwiwalentem dóbr czy usług. Każdy ma coś wartościowego i cennego,
co mógłby ofiarować społeczności, np. swój czas.
Husara dostajemy za darmo ponieważ jest to swoista dywidenda narodowa, która ma uzupełnić niedobór niedłużnego
pieniądza na polskim rynku (luka nabywcza) szacowany przez NISS na poziomie minimum 40% konsumpcyjnego PKB.
Oprócz tego istnieje jeszcze luka popytowa i produkcyjna, które szacuje się łącznie na dodatkowe 20% PKB. Na cenę
towarów ma wpływ podaż i popyt. Przy takiej luce nabywczej i stabilnej podaży spadek wartości towarów mierzonych
husarem nam nie grozi.
Jeżeli już wydamy swoje 5000 husarów w jaki sposób możemy kupić, pozyskać nowe?
Nowe husary uzyskuje się za przedmioty wymiany opisane w slajdzie 5.
Dlaczego w takim razie pieniądz którym się posługujemy musi mieć pokrycie w złocie, aby był prawdziwy,
wartościowy, a husar tego nie potrzebuje?
Tutaj odsyłamy do książki Jerzego Zdziechowskiego „Mit złotej waluty”

Najczęściej zadawane pytania i nasze odpowiedzi
Na czym polegała reforma Grabskiego oraz Zdziechowskiego dlaczego się do niej odwołujecie?
Jerzy Zdziechowski, następca Grabskiego na stanowisku ministra skarbu, skorygował w sposób istotny jego reformę.
Chodziło o dewaluację złotówki, aby ilość i wartość pieniądza została dostosowana do parytetu gospodarczego.
Zainteresowanych szczegółami odsyłamy do dwóch pozycji Zdziechowskiego: „Mit złotej waluty” oraz „Pieniądz i skarb”.
Czy husara można wywieść zagranicę?
Można ale po co? Husar jest nie wymienialny więc za granicą nie można nic za niego kupić. Można natomiast za husara
pozyskać rzeczy (slajd 5), które następnie można wywieść za granicę.
Jeżeli jesteśmy przedsiębiorcą i mamy różne opłaty związane z działalności takie jak koszty paliwa, podatki,
leasing itp. w jaki sposób można używać husara lub NaviCoina, aby je opłacić?
W przypadku NaviCoina jest to proste, bo NaviCoin jest wymienialny na złoty. Przy husarze tylko wtedy gdy akceptantem
husara będzie stacja benzynowa czy firma leasingowa.
W jaki sposób biura rachunkowe mają traktować husara i jak go rozliczać podatkowo?
Husar nie jest pieniądzem, więc nie podlega rozliczeniu podatkowemu.
Czy husar będzie działał na podstawie fundacji, która przyjmuje bez podatków dary i rozdaje bez podatków dary?
Tak
Czy przedsięwzięcie husara oraz używanie go jest legalne?
Tak
Czy husar ma formę papierową?
Husar ma formę cyfrową (elektroniczną). W postaci papierowej może występować jedynie w charakterze okazjonalno –
kolekcjonerskim.

Dlaczego warto inwestować w NaviCoin?
●

●

●

NaviCoin to kryptowaluta, która pozwoli sfinansować (stokenizować) Projekt Husar - wspomagający
wolną i nieskrepowaną wymianę dóbr i usług.
Nabywcy NaviCoina otrzymają nobilitację uprawniającą do bycia pełnoprawnym, szlachetnym
obywatelem patriotycznej społeczności z prawem do głosowania w kluczowych kwestiach strategicznych.
W NaviCoinie można oszczędzać, ponieważ będzie w czasie zyskiwał na wartości wraz z rozwojem
Projektu Husar

●

Zostajesz współinwestorem mogącym decydować o dalszych działaniach w projekcie.

●

Stajesz się liderem oraz Nawigatorem pozytywnej i niezbędnej zmiany.

●

Jesteś honorowym gościem na spotkaniach dotyczących rozwoju przedsięwzięcia.

●

●

●

Jako inwestor otrzymujesz dodatkowe husary za wsparcie przedsięwzięcia. Przykładowo kupując 10 000
NaviCoinów otrzymujesz dodatkowo 10 000 husarów.
Dostajesz od nas materiały oraz gadżety promujące projekt NaviCoin.
Ci, którzy zainwestują 500 i więcej NaviCoinów dostaną książkę „Bestia - cywilizacja nad przepaścią”,
która bez znieczulenia opisuje patologię otaczającej nas rzeczywistości i wskazuje winowajców tego
stanu rzeczy.

Inwestujesz tutaj:
https://www.tokenizer.io/offering/NaviCoin/7

Ważne linki
O walucie wewnętrznej i zewnętrznej:
https://niss.org.pl/uczciwy-pieniadz-polakow-projekt-niss/
Wywiad Piotra Jankowskiego dla Emisji TV:
https://youtu.be/-Fb-UuuOtJQ
Wywiad Wojciech Dobrzyńskiego dla Centrum Edukacyjnego Polska:
https://youtu.be/JK90Cn0ddE8
Wsparcie i inwestycja w Projekt Husar:
https://www.tokenizer.io/offering/NaviCoin/7
Poradnik:
https://youtu.be/XpGLTgY06ok
Bestia – cywilizacja na przepaścią
https://newcivilisation.space/
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