
Ekonomiczny Akt Konstytucyjny

Preambuła 
Zważywszy,  że  suwerenny  pieniądz,  suwerenny  bank  centralny  i  suwerenna  architektura
finansowa  są  bramą  do  suwerenności  państwa  oraz  że,  pieniądz  w  rękach  państwa  jest
najważniejszym atrybutem sprawowania władzy i budowania dobrobytu Obywateli, uchwala się
aktem konstytucyjnym następujące prawa kardynalne.

1. Gwarantem suwerenności państwa i Narodu Polskiego jest suwerenny pieniądz.
2. Pieniądz suwerenny jest własnością narodową i korzyści z jego emisji należą wyłącznie do

narodu. Depozytariuszem tego prawa jest państwo polskie i Narodowy Bank Polski.
3. Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo do emisji zarówno pieniądza wymienialnego

jak i pieniądza wewnętrznego niewymienialnego i bez odsetkowego. Pieniądz wymienialny
jest  prawnym  środkiem  płatniczym.  Obrót  pieniądzem  wewnętrznym  jest  dobrowolny.
Administracja  państwowa  i  samorządowa  jest  zobowiązana  do  przyjmowania  danin
publicznych zarówno w  pieniądzu wymienialnym jak i wewnętrznym. Jednostka pieniężna
pieniądza wymienialnego i wewnętrznego są nominalnie równe.

4. Wielkość  emisji  opiera  się  na  potencjale  gospodarczym  oraz  wzroście  gospodarczym
z  uwzględnieniem  szybkości  rotacji  pieniądza.  Emisję  zabezpiecza  krajowy potencjał
gospodarczy. 

5. Deficyt budżetowy i dywidenda narodowa mogą być finansowane dodatkową emisją.
6. Dywidenda narodowa  jest wypłacana jako udział obywateli w zyskach z emisji pieniądza i

majątku narodowego. Dywidenda będzie wypłacana w pieniądzu wewnętrznym.
7. Właścicielem NBP jest Naród. Aktywa NBP są niezbywalne. Celem działalności NBP jest

prowadzenie  polityki  monetarnej  w  taki  sposób,  by  stymulując  rozwój  działalności
gospodarczej, dążyła do maksymalnego zaspokojenia potrzeb obywateli. Obowiązkiem NBP
jest  sporządzenie  corocznego  sprawozdania  o  wartości  majątku  narodowego.  NBP  ma
obowiązek  skupowania  kruszców  szlachetnych,  by  tworzyć  w  ten  sposób  dodatkową
rezerwę.

8. Pieniądz  lokalny  jest  własnością  społeczności  lokalnej  i  korzyści  z  jego  emisji  należą
wyłącznie do społeczności lokalnej. Depozytariuszem tego prawa są jednostki samorządu
terytorialnego  i  bank  komunalny.  Pieniądz  lokalny  jest  dobrowolny,  bezodsetkowy
i niewymienialny.  Podatki  lokalne  mogą być opłacane  w pieniądzu lokalnym.  Wielkość
emisji pieniądza lokalnego opiera się na potencjale i wzroście gospodarczym społeczności
lokalnej z uwzględnieniem szybkości rotacji pieniądza.

9. Zasoby naturalne są własnością narodu polskiego i tylko naród może odnosić korzyści z ich
eksploatacji.  Zakazuje się sprzedażny i dzierżawy strategicznych gałęzi gospodarczych w
szczególności sieci energetycznych, wodno-kanalizacyjnych, komunikacyjnych.

10.Wszelkie  umowy międzynarodowe o charakterze  finansowym mające  funkcję nadrzędną
wobec  konstytucji  lub  będące  w  sprzeczności  z  zapisami  konstytucji,  wymagają  zgody
wyrażonej w referendach narodowych.

            http://nawigatorzy-jutra.pl             http://jestesmyzmiana.pl/             http://niss.org.pl                   

http://niss.org.pl/
http://jestesmyzmiana.pl/
http://nawigatorzy-jutra.pl/

