
Gospodarka realna
Kopciuszek Domu Finansów?



Historia Mateusza
18-letni uczeń technikum informatycznego, 
obiecujący junior piłkarski, doznaje przy grze 
zerwania więzadła krzyżowego przedniego,  
lewego kolana.

Wymaga to operacyjnej rekonstrukcji. 

Zabieg powinien być wykonany natychmiast, 
dla uniknięcia poważnych komplikacji 
i dla umożliwienia dalszego udziału 
w zawodach.



Oczekiwanie na zabieg, w ramach NFZ,

od 2 do 3,5 lat,

z powodu wyczerpania limitów.

Odpłatnie, te same szpitale publiczne zoperują

w ciągu

paru dni.

Klub ubezpieczył chłopca na 2 tysiące zł.

Ojciec chwilowo bezrobotny – firma w likwidacji



Czegoś tu nie rozumiem.

Jaka nieopłacalność? 

Jaka niemożliwość?

Realna czy finansowa?



W naszej obecnej Konstytucji 

obecny jest podstawowy błąd

systemowy. 

A mianowicie:



W art. 227 p.1 Konstytucji mówi się o NBP

jako jedynym uprawnionym do emisji pieniądza 

nie podając definicji pieniądza. 

Definicja ta pojawia się w Ustawie o NBP, art 4 rozdziału 1, 

w którym utożsamia się pieniądz 

ze znakami pieniężnymi 

oraz precyzuje się, w art. 31, rozdziału 5, 

że znaki te są banknotami i monetami.



Bankowe kredytowe środki płatnicze nie spełniają więc

definicji pieniądza podanej w ustawie o NBP.

Nie są więc prawnym środkiem płatniczym, 

lecz, przy płaceniu, 

są powszechnie akceptowane

więc 

działają zwyczajowo tak jak gotówka.



Kto ile i jak emituje w Polsce

środki płatnicze?

Narodowy bank Polski – około 15%

bezpośrednio bez długu, 

pośrednio – wchodzą do obiegu 
też jako oprocentowany dług. 

Banki komercyjne – około 85%.

Bezpośrednio – jako  oprocentowany dług  



W wyniku tego błędu w obecnej Konstytucji,

nasze działania dla zaspokojenia, 

między innymi

potrzeb zdrowotnych, 

musimy finansować, w 100%, 

środkami płatniczymi tworzonymi 

jako

oprocentowany dług. 



Dlatego, stosując się do ustaleń 

obecnej konstytucji, 

im bardziej rozwijamy gospodarkę 

tym bardziej musimy się zadłużać.



Uznawać bogactwo wyprodukowane

przez społeczeństwo 

jako nasz dług,

to absurd.



Możemy ten błąd usunąć 

poszerzając, konstytucyjnie,

definicję pieniądza 

o pieniądz kredytowy i elektroniczny,

jako prawnego środka płatniczego

i utrzymując zastrzeżenie prawa  emisji, 

tak zdefiniowanego pieniądza, 

bez procentowo,

wyłącznie dla NBP



Okazją do tego jest planowana 

zmiana Konstytucji

np. według następującego projektu



Narodowy Instytut Studiów 
Strategicznych

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 narodowy jest własnością narodu i korzyści z jego 
emisji...czytaj dalej

http://szczesnygorski.pl/wp-content/uploads/2011/02/2.Pieniądz-suwerenny-konstyt-Preamb-prawa-kardynalne-NISS.pdf


Wyjaśnienie dla opornych

https://www.youtube.com/watch?v=ndgCbeothA8&feature=youtu.be 



Wyobraź sobie świat bez PIT-u

Maurice Allais, 
wybitny fizyk, inżynier, 
ekonomista. 
Ekonomiczny Nobel 1988



„W tym systemie nie miałaby miejsca żadna kreacja pieniądza 
poza Bankiem Centralnym, a dochody z kreacji pieniądza 
przez Bank Centralny byłyby przekazywane państwu. 

To pozwoliłoby mu w takim razie prawie całkowicie 
znieść progresywny podatek dochodowy.”

Maurice Allais
La Crise mondiale d’aujourd’hui str. 109
Tłumaczenie własne, wytłuszczenie dodane

http://szczesnygorski.pl/wp-content/uploads/2011/02/Allais_Maurice_-_La_crise_mondiale_d_aujourd_hui1.pdf


Obecnie w Szwajcarii bardzo aktywny jest

społeczny ruch dla wprowadzenia 

Pieniądza suwerennego, 

poprzez Federalne Referendum dla 

zmiany Szwajcarskiej Konstytucji, 

Ma się ono odbyć w 2018, podobnie jak u nas.





Zmiana Szwajcarskiej Konstytucji

https://www.vollgeld-initiative.ch/


Szwajcarska Inicjatywa Suwerennego Pieniądza *

Pięć pytań i odpowiedzi 

1) Co to są suwerenne pieniądze? 
Suwerenne pieniądze to pieniądze, które bank centralny 
wprowadza do obiegu. Obecnie są to tylko monety 
i banknoty w obiegu. Ten prawny środek płatniczy 
stanowi jedynie 10% pieniędzy w obiegu w Szwajcarii. 
90% to pieniądz elektroniczny lub księgowy, który jest 
tworzony przez banki po kliknięciu przycisku, aby 
sfinansować ich działalność (pożyczki bankowe, kredyty 
hipoteczne, produkty finansowe). Większość ludzi uważa, 
że pieniądze...czytaj dalej

http://szczesnygorski.pl/wp-content/uploads/2011/02/Szwajcarska-inicj-suwer-pien-5-pytań-i-odpowiedzi-29.1.18.pdf


Zaprośmy pieniądz suwerenny do Konstytucji 

solidarnie

roztropnie

i skutecznie,

poprzez referendum

2018



Wówczas zostanie rozwiązany 

centralny problem gospodarki:

To, co opłaca się społecznie

i jest możliwe realnie do wykonania,

ma być też opłacalne finansowo.



Wówczas uczynimy 

finansowo możliwe

to, co jest 

możliwe fizycznie









POSŁOWIE

Izabela Litwin,

Ucieczka od wolności w niewolę pieniądza.

Wystąpienie video na Naradzie środowisk Niezależnych,

Wrocław 28.10.2017

http://politykapolska.eu/2017/11/04/ucieczka-wolnosci-
niewole-pieniadza-wystapienie-izabeli-litwin/

http://politykapolska.eu/2017/11/04/ucieczka-wolnosci-niewole-pieniadza-wystapienie-izabeli-litwin/


To do roboty, panie Złoty!

Jest do niej dostatek

drużyn.

Każda jedyna. 

Razem, młodzi przyjaciele!...

www.szczesnygorski.pl/ Sprawy Centralne
SednoSprawy facebook
www.jestesmyzmiana.pl 

www.nawigaorzy-jutra.pl/Nowa Ekonomia
www.niss.org.pl

www.inspro.org.pl
www.michaeljournal.org

i tak dalej…

http://www.szczesnygorski.pl/
http://www.facebook.com/SednoSprawy0
http://www.jestesmyzmiana.pl/
http://www.nawigatorzy-jutra.pl/
http://www.niss.org.pl/
http://www.inspro.org.pl/
http://www.michaeljournal.org/

