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Szanowna i Droga Pani Premier
Proszę usilnie o utworzenie Polskiej Izby Rozliczeniowej (PIR), dla obsługi bezgotówkowych rozliczeń kompensacyjnych przedsiębiorstw na wzór Krajowej Izby Rozliczeniowej systemu bankowego.
Rozumiem, że realizacja tego projektu szłaby w kierunku wyznaczonym przez „konstytucję gospodarczą” wicepremiera Morawieckiego.
Przykład Krajowej Izby Rozliczeniowej, obsługującej z powodzeniem przedsiębiorstwa
bankowe, uwidacznia że poprzez PIR dałoby się pewnie realizować projekty Dobrej
Zmiany z większą efektywnością.
Największa obecnie w Europie gospodarcza instytucja rozliczeniowa działa od 1934r.
do dziś w Szwajcarii, pod nazwą Wirtschaftsring--Genossenschaft (WIR). Posługuje
się obecnie komplementarną walutą, która otrzymała w 2004r. symbol CHW od Brytyjskiego Biura Standaryzacyjnego w Londynie, za zgodą Banku Światowego,
httoutube.com/watch?v=BIAndq19K7M
https://www.wir.ch/ueber-wir/wer-und-was-ist-wir/ ,
https://www.wir.ch/ueber-wir/geschichteleitbild/
Z tytułu udziału w PIR do budżetu wpływałby podatek transakcyjny np. 2% .
Ustawodawca mógłby rozważyć opcje rejestracji obowiązkowej albo dobrowolnej.
Opcja obowiązkowa dałaby dodatkowe narzędzie kontrolne VAT. Opcja fakultatywna,
dająca podmiotowi wybór PIR – Bank, byłaby bardziej rynkowa.
Sądzę, że twórcą systemu PIR powinno być też Ministerstwo Cyfryzacji.
Na wzór projektu Mieszkanie +, można by zacząć eksperymentalnie z jednym lub paroma klastrami np. wojewódzkimi.
Poniżej podaję szkic intencji odpowiedniej uchwały do wyrażenia w preambule.
Intencja prawodawcy
Intencją uchwały jest uzyskanie następujących skutków:
1. Likwidacja zatorów płatniczych;

2. Obniżenie kosztów ponieważ znikają koszty kredytów kupieckich, koszty faktoringu i kredytów bankowych;
3. Poprawienie wypłacalności i płynności; szczególnie umocniłaby się pozycja rynkowa przedsiębiorstw małych i średnich;
4. Zmniejszenie zagrożenia bankructwem i likwidacji efektu domina w przedsiębiorstwach powiązanych.
5. Obniżenie kosztów własnych realizacji projektów współfinansowanych np. z UE
6. Wprowadzenie systemu rozliczeniowego PIR ma obniżyć koszty projektów budżetowych np. Mieszkanie+;
7. Zmniejszenie bezrobocia;
8. Podniesienia poziomu życia obywateli.
Uwaga
Jestem nieufny wobec ekspertów, nawet gdy przynoszą dary.
Suweren oczekuje od swego Przedstawiciela, a ten powinien wymagać od Eksperta,
takiego sformułowania ustawy, aby intencja polityczna prawodawcy została uwypuklona
zaś litera prawa słusznie jej podporządkowana bez długich drobiazgowych, zawiłych
sformułowań, pasujących do wszystkich możliwych i niemożliwych sytuacji. Jeśli ekspert tego nie potrafi to znajdź, proszę Szanowny Przedstawicielu, takiego który potrafi.
Z wyrazami szczególnego szacunku,
Szczęsny Zygmunt Górski

