
Zwołujemy pospolite ruszenie na rzecz odzyskania
niepodległości finansowej, wolności i swobody
tworzenia oraz wolnej wymiany dóbr i usług!

Czym jest NaviCoin? 

Jest formą społecznościowego finansowania udziałowego (equity crowdfunding) - tokenem
wyemitowanym w celu sfinansowania Projektu Husar - emisji oraz zapewnienia sprawności
i  bezpieczeństwa  operacyjnego  pierwszego  polskiego,  suwerennego,  społecznościowego
środka wymiany, który nie jest oprocentowanym długiem należącym do prywatnych banków.
Posiadanie NaviCoina jest współczesnym symbolem nobilitacji i patriotyzmu, daje prawo do
bycia Navigatorem Jutra, z prawem przedkładania propozycji dotyczących rozwoju Projektu
Husar  oraz prawem do głosowania nad nimi. 

NaviCoin  jest  prototypem  waluty  zewnętrznej  w  przyszłej  architekturze  finansowo-
monetarnej  opartej  na  dwuwalutowość,  dobrotyce  –  ekonomii  tworzenia,  współdzielenia
dobra  oraz  wdzięczności  i  współpracy,  opisanej  w  dokumencie  pt.  Uczciwy  pieniądz
Polaków. https://niss.org.pl/uczciwy-pieniadz-polakow-projekt-niss/. 

Projekty NaviCoin i Husar są pierwszym krokiem na drodze do odłożenia Polski i Polaków.
Projekt  Husar,  w  którym wypłacone  zostanie  Polakom  5000  husarów,  jest  również
prototypem  przyszłej  Dywidendy  Narodowej  i  pieniądza  wewnętrznego  oraz  drogą  do
niezależności i samowystarczalności. (tamże)

Oba  Projekty  są  zaczynem  demokracji  finansowej,  bez  której  żadna  demokracja,  nawet
bezpośrednia, nie mogą prawidłowo funkcjonować. 

NaviCoin jest też tokenem inwestycyjnym. W miarę rozwoju Projektów wartość NaviCoina
będzie  rosła.  W  przeciwieństwie  do  husara  NaviCoin  posiada   funkcję  tezauryzacyjną
(oszczędzanie). Jedyną drogą do jego posiadania jest zakup za waluty fiat. (złoty, dolar, euro
itp.). Kupić go może każdy, kto chce potwierdzić swój świadomy patriotyzm i włączyć się w
budowę Demokracji Dobra Wspólnego opartej  na wspaniałej tradycji I Rzeczypospolitej. 

Naszym strategicznym celem jest zaopatrzenie w husara wszystkich Polaków w kraju i
za  granicą  (chętników  –  konsumentów,  którzy  nie  mogą  zaspokoić  swoich  potrzeb,  by
wykupili  od  przedsiębiorców  i producentów  nadwyżki magazynowe  a  od usługodawców
niewykorzystane usługi).  

Na  co  najmniej  1  milion  Polaków szacujemy  świadomą  grupę  o  nastawieniu
antysystemowym, która stanie się elitą,  współczesną szlachtą, będącą kołem zamachowym
suwerennej  i  etycznej  gospodarki  (  dobrotyce  i  etykonomi)  służącej  Polsce  i  Polakom.
Gospodarki  opartej  na  zapewnieniu  warunków bezpieczeństwa,  pomyślności  i  dobrobytu



polskich  rodzin,  na  idei  współdzielenia,  wdzięczność  i  zagospodarowywania  wspólnie
wypracowanych nadwyżek dóbr i usług. https://www.youtube.com/c/NaviTykanalNISS/about

Emitujemy ograniczoną liczbę 1 miliona tokenów NaviCoin, dzięki sprzedaży których
zbierzemy brakujące środki na realizację takich zadań jak:

1. Przygotowanie, wdrożenie i nadzór projektu.

2. Rekrutacja pracowników odpowiedzialnych za obsługę projektu tj. programistów, 
prawników oraz supportu.

3. Zaprojektowanie oraz stworzenie strony internetowej projektu.

4. Przeprowadzenie kampanii marketingowych mających na celu pozyskiwanie 
nowych użytkowników.

5. Koszty administracyjne.

Nabywcy  tokenów  NaviCoin  otrzymają  nobilitację  uprawniającą  do  bycia
pełnoprawnym,  szlachetnym  obywatelem  patriotycznej  społeczności  z  prawem  do
głosowania w kluczowych kwestiach strategicznych. 

Dlaczego warto inwestować w NaviCoin? 

● NaviCoin  to  społecznościowe  wsparcie,  finansowanie  udziałowe  (equity  crowdfunding)
które pozwoli  zrealizować 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. Jego emisja jest jednorazowa i ograniczona do 1 mln.  NaviCoin
będzie wymienialny na waluty fiat. 

● Ponieważ  zostajesz  współinwestorem  mogącym  decydować  o  dalszych  działaniach  w
projekcie. 

● Ponieważ stajesz się liderem oraz Nawigatorem pozytywnej, niezbędnej zmiany. 

● Ponieważ  będziesz  honorowym  gościem  na  spotkaniach  dotyczących  rozwoju
przedsięwzięcia. 

● Ponieważ,  jako  inwestor,  otrzymujesz  dodatkowe  husary  za  wsparcie  przedsięwzięcia.
Przykładowo kupując 10 000 NaviCoinów otrzymujesz dodatkowo 10 000 husarów. 

● Ponieważ dostaniesz od nas materiały oraz gadżety promujące projekt NaviCoin. 


