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1. Misja
     Naród, który nie ma przemyślanej własnej doktryny gospodarczej ma wątpliwe prawo do posiadania swojego pań -
stwa. Jeśli już zbuduje państwo rozumiane jako pewien ceremoniał to państwo takie będzie słabe, narażone na eks -
ploatację państw ościennych  i niezdolne do zapewnienia dobrobytu swoim obywatelom. Nędza i typy osobowościo -
we jakie ona wytwarza są największym zagrożeniem suwerenności.

     Konieczność opracowania nowej doktryny gospodarczej ze szczególną siłą ujawniła się po odejściu od standardu
złota w architekturach monetarnych. Zastąpienie pieniądza kruszcowego pieniądzem charterowym (ang. charter –
statut) spowodowało wiele zjawisk gospodarczych, których nie widać z poziomu gospodarstwa domowego. Uświado -
mienie społeczeństwu ich skutków oraz zaproponowanie działań zapobiegawczych jest celem tego opracowania. 

Polaków usiłuje się zastraszyć długiem publicznym w sytuacji, gdy – tak naprawdę - nic nikomu nie jesteśmy winni. 

 W tym kontekście podtytuł opracowania „Suwerenny pieniądz i metody jego obrony” staje się bardziej zrozumiały.
Pieniądz ma być suwerenny a gospodarka ma go skutecznie bronić.

W Niemczech, dla swojego czasu, taki wysiłek intelektualny podął Friedrich List i przedstawił go potomności
w książce „Das national system der politischen oekonomie”. Bez tego dzieła Niemcy nie stałyby się potęgą gospo -
darczą. My powinniśmy to zrobić jako pracę zbiorową. Znając mentalność Polaków, to opracowania autorskie mają
znikome szanse na zawładnięcie rządem dusz. 

2. Reforma ustroju monetarnego – suwerenny pieniądz

W rezultacie przestąpienia do traktat z Maastricht oraz Europejskiego Systemu Banków Centralnych Polsce 
została narzucona architektura monetarna polegająca na kreacji oprocentowanego długu. Art. 227 p.1 Konstytucji RP
a mówiący że  „Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Przysługuje mu wyłączne prawo emisji 
pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej” stał się fikcją. Skutkiem było powstanie luki popytowej 
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(„głodu monetarnego”), która musi być zasypywana ciągłym zadłużaniem się. Ilustruje to sprawozdanie NBP „Podaż 
pieniądza M3 i czynniki jego kreacji”. 

Sprawozdanie to ujawnia, że system bankowy pożycza około 350 mld zł więcej niż ma depozytów (pozycja 
C.3). Jest to całkowicie niezrozumiałe dla większości naszego społeczeństwa, która mentalnie tkwi w epoce pienią-
dza kruszcowego, gdy to nie było możliwe. Nie ma więc takiej sytuacji w której pożyczkobiorca nie otrzyma pożyczki,
bo w systemie bankowym nie ma pieniędzy. Jeśli tylko wykaże się zdolnością kredytową i będzie go na tę pożyczkę 
stać (koszt pożyczki określają stopy procentowe) to system bankowy w drodze kreacji pierwotnej przez bank central -
ny lub z wykorzystaniem mechanizmu rezerwy cząstkowej przez bank komercyjny – mu tę kwotę wykreuje ex nihilo 
czyli z powietrza. Co ciekawe: pieniądze wykreowane w systemie kreacji pierwotnej nigdy nie opuszczają systemu 
bankowego i pozostają w nim na zawsze. W każdym razie wszędzie tam gdzie banki centralne stosują zerową lub 
ujemną stawkę stopy lombardowej lub redyskontowej. Ta architektura monetarna powoduje generowania potężnego 
światowego długu, który nie jest niczym jak tylko zapisem księgowym.

Ta architektura monetarna jest szczególnie zabójcza dla krajów nie mających suwerenności monetarnej ta-
kich jak Polska. Wpędzane są one w potężne koszty obsługi długu publicznego. Państwa suwerenne takie jak Japo-
nia, USA, Wielka Brytania, Kanada z tym problemem sobie jakoś radzą stosując zalecenia MMT (Modern Money 
Theory) 1 Banki komercyjne wykupujące tamtejsze  obligacje rządowe są zmuszone do traktowania lokalnych ban-
ków centralnych jako „kredytodawców ostatniej instancji”. Z kolei banki centralne te pożyczki umarzają. Stosującą tę 
doktrynę Japonię nazywa się „krajem kwitnącego długu”.  Dług jest ale bez kosztów obsługi długu publicznego. Tro-
chę to sztuczne, ale działa. Wystarczy tylko mieć lotniskowce albo inne argumenty. Jednak pieniądze z emisji trafiają 
nie tam gdzie trzeba i gospodarki popadają w letarg.

Innym rozwiązaniem jest koncepcja „pieniądza suwerennego”. Drogą tą postępuje Islandia, a niedawno w tej 
sprawie odbyło się referendum w Szwajcarii. Trzonem ten koncepcji jest „Nationalize money do not nationalize 
banks” (nacjonalizuj pieniądze, nie nacjonalizuj banków) oraz wyeliminowanie przyczyn powstawania głodu monetar-

1  Teoria monetarna opracowana na uniwersytecie Levy Institute przez ekonomistę o polsko brzmiącym 
nazwisku Hyman Minsky 
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nego.  Główne postulaty przedstawia poniższy slajd.

Jest do rozstrzygnięcia: o jaką stawkę zagramy z banksterami. Wstępnie potrzeby emisyjne pieniądza suwe-
rennego,  przy średnich parametrach inflacji i wzrostu PKB, szacujemy na około 40 mld zł rocznie. Jeśli jednak uzna-
my kreację pieniądza dłużnego jako przestępstwo to jeszcze mamy do odzyskania koszty obsługi długu publicznego 
oraz nacjonalizację pieniędzy wykreowanych na poczet długu. Należy zaznaczyć, że pieniądze wpompowane do 
gospodarki pozostają tam na zawsze dając szansę stabilnego i trwałego rozwoju w kolejnych latach. Zatem te 40 mld
zł to nie jest tak mało.

Nowe instrumenty polityki pieniężnej.

Jeśli przyjąć za zasadę, że „najlepszą praktyką jest dobra teoria” to wyrazem tej teorii jest całkowita przebu-
dowa instrumentów polityki pieniężnej czyli operacji dostrajających i aprecjacyjnych. System monetarny zostanie po-
traktowany  jako system regulacji stabilizacyjno – nadążnej. Instrumenty polityki pieniężnej powinny zapewnić stabili -
zację cen oraz nadążać za wzrostem gospodarczym. 

W naukach ekonomicznych przedwcześnie zamordowano ilościową teorie pieniądza. Ponieważ jednak czło-
wiek jest największym zagrożeniem dla pieniądza fiducjarnego (charterowego) musi być on z niego wyeliminowany i 
zastąpiony beznamiętnymi formułami matematycznymi. Obecnie nawet kurczętom paszę zadaje komputer, bo czło-
wiek czasem może być pijany. Zatem najwyższy czas na przeprosiny z ilościową teorią pieniądza2. Posłuży ona do 
wyznaczenia ilości pieniądza, którą trzeba „dosypać” do gospodarki. Nie rozstrzyga ona jednak o kierunkach rozpro-
szenia emisji. Do tego trzeba zaprzęgnąć teorię systemów, która podpowiada jakich użyć czujników do pomiaru od-
chyłek od zadanych standardów, jak pozapinać sprzężenia zwrotne oraz jak sparametryzować regulator aby właści -
wie reagował na zakłócenia. Ta wiedza istnieje. Budowa instrumentów polityki pieniężnej jest na tyle prosta, że jej 
ideę udało się przedstawić na poniższym slajdzie.
2teoria głosząca neutralność pieniądza w stosunku do realnych zjawisk. Podkreśla ona związek między ilością 
pieniądza w obiegu a poziomem cen. Według ilościowej teorii pieniądza zmiany w podaży pieniądza w gospodarce 
powodują inflację (wzrost ilości pieniądza oznacza w następstwie wzrost cen) lub deflację (spadek ogólnego 
poziomu cen, proporcjonalny do spadku ilości pieniądza w obiegu), nie mając wpływu na zjawiska realne takie jak 
poziom dochodu narodowego, zatrudnienie itp.

3/8



W powyższym przykładzie:

1. Odczytano wielkość agregatu M3 ze sprawozdania NBP uznając, że wyznacza on chwilowy punkt równowa-
gi towarowo – pieniężnej na początku roku. Jest to kwota 1 324 383,3 mln zł.

2. Odczytano ze sprawozdania GUS wielkość inflacji. Załóżmy, że wynosi ona 2%.
3. Odczytano wielkość PKB na koniec roku. Załóżmy że wyniósł on 2 000 000.0 mld zł.
4. Odczytano ze sprawozdań GUS wielkość wzrostu PKB. Załóżmy, że wynosi on 3,5%.
5. Przyjęto 3 miesięczny okres operacji dostrajających co – po uśrednieniu – dałoby dwukrotną rotację emisji 

przyrostowej w ciągu roku.
6. Wyliczono roczną wielkość emisji na którą składają się:  13 243 mln zł tytułem rekompensaty skutków inflacji 

+ 35 000 mld zł tytułem wyrównania skutków wzrostu PKB. Razem 48 234 mld zł. Należy zaznaczyć, że przy
zerowej inflacji oraz zerowym wzrostem PKB gospodarka nie zgłosiłaby żadnych potrzeb emisyjnych.

Aby jednak została zachowana neutralność pieniądza wobec gospodarki w sytuacji jej wzrostu , emisja 
pieniądza powinna stworzyć jednakowe warunki płatnicze dla wszystkich podmiotów gospodarczych oraz powinny 
być wypracowane warunki do zaistnienia „cofania się informacji w czasie”.  Na początek jednak musimy zauważyć 
następujące zależności:

1. rozproszenie emisji po stronie podażowej (do gospodarki) zlikwiduje zatory płatnicze oraz przyczyni się do 
zwiększenia podaży dóbr. Nastąpi zdynamizowanie sfery produkcji rodzimej. Powstanie „rynek konsumenta”,
który będzie prowokował procesy deflacyjne.

2. rozproszenie emisji po stronie popytowej (konsumpcja) spowoduje w pierwszym rzędzie presję na import i 
pojawienie się „rynku producenta” co będzie prowokowało zjawiska inflacyjne. Rzecz w tym aby znaleźć wła-
ściwą proporcję podziału kwot przyrostowej emisji pieniądza pomiędzy te dwa obszary.

Trzeba przyjąć, że w systemie monetarnym zakłócenia - w tym ataki na walutę - nie są jakimś odstępstwem 
od normy ale normą. Mogą one mieć charakter zakłóceń zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych. Zatem formuły 
emisyjne powinny być opracowane dla wszystkich typowych zjawisk w sytuacji monetarnej jak: parametry zakładane,
hiperinflacja, deflacja i stagflacja. Rozwiązaniem będzie rozsądne przekierowywanie strumienia emisji na inwestycje 
produkcyjne, inwestycje infrastrukturalne, konsumpcję a w niektórych przypadkach zajdzie potrzeba anihilacji pienię-
dzy przy użyciu systemu podatkowego i oby do takich sytuacji nie dochodziło.
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Jak zostało wcześniej powiedziane, sposób rozproszenia emisji powinien stwarzać identyczne warunki płat -
nicze dla wszystkich podmiotów działających na rynku w więc powinien być w miarę powszechny. Ponieważ jednak 
w początkowym okresie – z tytułu obniżenia stóp procentowych – nastąpi znaczna presja na rynek koniecznym bę-
dzie silne wspieranie strefy podażowej. Będzie to znakomita okazja aby wspomóc budowę pracowniczego majątku 
produkcyjnego w firmach wspólnotowych (spółkach właścicielsko-pracowniczych). Algorytm rozproszenia emisji 
byłby bardzo prosty: kwotę przyrostowej emisji pieniądza należy podzielić przez liczbę pracowników i właścicieli 
objętych programem i dokapitalizować ich udziały finansowe wynikającą stąd kwotą. Aby ustatysfakcjonować Miltona
Friedmana takie rozproszenie emisji spełnia warunki „efektu helikoptera”.

Doskonałym wsparciem „neutralności pieniądza” byłby rozwój związków gospodarczych o integracji produk-
towej na bazie prawa o wielostronnych umowach wspólnie kontrolowanych. Ponieważ stosowany jest tam tzw „od-
wrócony łańcuch płatności” działa tam mechanizm, postulowany przez Miltona Friedmana czyli „informacja cofającej 
się w czasie”.

Aby domknąć tematykę nowej architektury monetarnej należy wspomnieć, że cofa ona system bankowy do 
czasów „złotej reguły bankowości” czyli pełnego pokrycia pożyczek w osadach zarówno co do wielkości jak i okresów
wymagalności/zapadalności. Perspektywa, że zabraknie w systemie bankowym pieniędzy na pożyczki jest całkowi-
cie realna, choć mało prawdopodobna. Proponuje się aby zdolność kredytową uzależnić od zasług jakie pożyczko-
biorca wniósł do budowy systemu bankowego. Proponuje się zastosowanie „całki po czasie” z depozytów. Także na-
leży uwzględnić okres przejściowy w którym będą funkcjonowały dwa sposoby kreacji pieniądza aż do wyrównania 
„głodu monetarnego”.

Główne bastiony obrony waluty.

Konstytucyjną strategią kotwiczenia waluty jest obrona celu inflacyjnego wynoszącego obecnie 2,5%. Ciągle 
płacimy „podatek inflacyjny”. Jednak w nowej architekturze monetarnej przeistaczałby się on na społeczną składkę – 
fundusz rozwoju dospodarki. Tę zmianę społeczeństwo powinno zaakceptować. Jednak – szczególnie dla przedsię-
biorców – ważna jest obrona kursu walutowego. Można to robić przy pomocy operacji otwartego rynku, jednak to 
sporo kosztuje. Żyjemy w świecie w którym kurs wymiany – tak naprawdę - wyznacza Forex i będziemy musieli się 
do tego przyzwyczaić. Musimy zatem przyjąć za pewnik, że najlepszym bastionem obrony kursu walutowego 
będzie gospodarka zdolna do wytworzenia - atrakcyjnej dla odbiorców krajowych i zagranicznych – oferty 
towarów i usług. Temu celowi będą służyły proponowane przez nas modyfikacje ustroju gospodarczego. Nasze 
przedsiębiorstwa muszą stać się przedsiębiorstwami strukturalnie innowacyjnymi.
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3. Reforma ustroju gospodarczego – mobilizacja kapitału strukturalnego 

      a) Struktury sieciowe i integracja produktowa

W polskiej przestrzeni gospodarczej brak jest zaplecza prawnego do funkcjonowania w sposób trwały i  zor-
ganizowany związków gospodarczych o strukturze sieciowej i integracji produktowej działających na bazie prawa o
wielostronnych umowach wspólnie kontrolowanych.

Struktury sieciowe charakteryzują się tym, że nie powołują nowego bytu prawnego a do swojego działania
korzystają ze zdolności prawnych zrzeszonych podmiotów. Integracja produktowa polega na zrzeszeniu się wszyst -
kich interesariuszy, aktywnych od pomysłu na nowy produkt aż do sprzedaży go klientowi końcowemu. Wspólna kon -
trola polega na wspólnej kontroli technicznego kosztu wytworzenia i proporcjonalne do niego określenie udziałów w
cenie sprzedaży produktu końcowego. Cenę produktu wyznacza rynek a umowa spisana na procentowe udziały za-
pewnia wszystkim jednakowe korzyści z działalności. Podmiot dokonujący sprzedaży pełni rolę podmiotu rozrachun-
kowego dla wszystkich wspólników. Ewidencja zdarzeń gospodarczych odbywa się na zasadzie „odwróconego łań -
cucha dostaw”

Porównanie wielkości progu inicjatywy gospodarczej oraz rozkładania się marż w łańcuchu dostaw z zastosowaniem
tajemnicy handlowej oraz w wielostronnych umowach wspólnie kontrolowanych przestawiają poniższe rysunki.

Podstawą funkcjonowania wielostronnych umów wspólnie kontrolowanych są umowy wspólnego działania.
Warunki zaistnienia wspólnej kontroli oraz zasady ewidencji księgowej i sprawozdawczości wyznacza Międzynarodo -
wy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 11 – wspólne ustalenia umowne.

Zasady działalności w sposób trwały i zorganizowany wspólnicy ustalają w umowie ramowej, która określa
sposób zawiązywania, prowadzenia i rozliczania umów wspólnych działań i umów wspólnych przedsięwzięć.

Cele do osiągnięcia:
 Poprawienie warunków emocjonalnych do współdziałania przedsiębiorców poprzez wprowadzenie przejrzy -

stości działań biznesowych, obniżenie progu inicjatywy gospodarczej, równomierne rozłożenie ryzyka bizne -
sowego i korzyści ekonomicznych z powiększenia skali działań (mobilizacja kapitału strukturalnego).

 Stworzenie warunków do kształtowania się nowoczesnej, sprzyjającej podejmowaniu ryzyka biznesowego,
gospodarki samokoordynującej się.

 Wytworzenie silnych więzi społecznych o charakterze formalnym i nieformalnym.

      b) Spółka właścicielsko-pracownicza  - deproletaryzacja3

Uznajemy, że mentalność najmity (bez względu na to czy dotyczy prostego robotnika czy ministra)  jest głów-
nym wrogiem naszej gospodarki,  naszego patriotyzmu, naszego państwa. Zadaniem władzy powinno być zatem
kształtowanie ustroju gospodarczego w taki sposób aby zainicjować proces deproletaryzacji. Ten cel może być osią -
gnięty poprzez stworzenie warunków prawnych umożliwiających efektywne objęcie pracowników partycypacją poli -
3 Inspiracją  ideową  jest  spółka  „Gazolina”  S.A.  założona  w  1912  roku  przez  Mariana  Wieleżyńskiego  w  Zagłębiu

Borysławskim.
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tyczna i ekonomiczną w przedsiębiorstwach. Uważamy, że nie można tego uczynić w obecnym stanie prawnym w
którym zarówno formy własności jak i formy sprawowania zarządu przystosowane są do konfliktowego modelu sto -
sunków przemysłowych. Zatem kodeks spółek handlowych powinien być uzupełniony o regulacje dla spółki właści -
cielsko-pracowniczej właściwej dla partnerskiego modelu stosunków przemysłowych w której:

1. Współistniałyby dwa filary własnościowe a to: kapitał założycielski podporządkowany funkcjom wyższego za-
rządu oraz pracowniczy majątek produkcyjny podporządkowany funkcjom motywacyjnym dla załogi.

2. Pracowniczy majątek produkcyjny powstawałby (tylko i wyłącznie) droga kapitalizacji na imiennych kontach
pracowniczych przyrostu aktywów przedsiębiorstwa finansowanych z zysku lub  zaksięgowanych kwot w cię -
żar kosztów operacyjnych. Przyjmuje się, że byłby on niezbywalny przez cały okres pracy pracownika (po
zmianie pracy jego kapitał „idzie za pracownikiem”), jednak z prawem cesji majątkowej.

3. Organ zarządzający powinien zabezpieczać osiąganie konsensusu pomiędzy interesami wspólników założy-
cieli a pracownikami.

4. Przedsiębiorstwa, które dla przełamania egoizmu społecznego  zdecydowałyby się działać zgodnie z zasa -
dami spółek właścicielsko-pracowniczych powinny uzyskać wsparcie kapitałowe na inwestycje z części emi-
sji pieniądza suwerennego. 

Cele do osiągnięcia:
 Zapobieganie takim chorobom pracy jak frustracja, agresja, alienacja, sublimacja.
 Wyeliminowanie konfliktu interesów kapitału i pracy, ocieplenie wizerunku polskiego przedsiębiorcy, skłonie-

nie załóg do ścisłego integrowania się z przedsiębiorstwami.
 Doprowadzenie do sytuacji, w których przedsiębiorstwa będą reagowały na potrzeby rynku całym swym or -

ganizmem a nie tylko przy pomocy swych wyspecjalizowanych służb (przedsiębiorstwa strukturalnie innowa-
cyjne).

4. Reforma systemu podatkowego

     a) Podatek transferowy – odzyskanie bazy podatkowej

Jeśli firma zagraniczna wykupuje polskie przedsiębiorstwo i włącza je do swojej struktury, to dotychczasowe
transakcje dokumentowane opodatkowanymi fakturami VAT zostają zamienione na nieopodatkowane transfery (prak -
tycznie są to przesunięcia międzymagazynowe poza polski obszar fiskalny). Podobnie sprawa wygląda, gdy obca
korporacja inwestuje w Polsce i tu rozpoczyna swoją produkcję. Takie firmy-córki przekazują swoje wyroby lub usługi
firm matek po technicznym koszcie wytworzenie bez obowiązku doliczania i opodatkowania dochodu. 

Warto zaznaczyć, że ten proceder został zauważony przez obecny Rząd, który w tym celu powołał w Mini -
sterstwie Finansów Departament Cen Transferowych i  Wyceny. Zadaniem Konfederacji będzie szczegółowe śledze-
nie jego poczynań.

Postulowane rozwiązanie  to: obciążenie  zryczałtowanym podatkiem transferów transgranicznych  pomiędzy  fir -
mami-córkami a firmami-matkami liczonym jako 5% technicznego kosztu wytworzenia. Metodą na uniknięcie tego
podatku byłoby kształtowanie stosunków pomiędzy firmami-córkami i firmami-matkami na zasadach przewidzianych
dla wielostronnych umów wspólnie kontrolowanych.

Cele do osiągnięcia.

 Odzyskanie wpływów budżetowych szacowanych na około 40 mld zł rocznie od polskich filii przedsiębiorstw
zagranicznych.

 Zwiększenie  konkurencyjności  rynkowej  polskich  przedsiębiorców  ponoszących  wszystkie  obciążenia
podatkowe

     b) Podatek dochodowy – instrument uspołecznienia gospodarki

Podatki o formule dochodowej (PIT pracowników, PIT przedsiębiorców, CIT ), które stanowią niespełna 25%
wpływów budżetowych, powinny być podstawowym instrumentem uszlachetniania społeczeństwa i jego gospodarki.
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Ze względu także na koszt jego ściągnięcia  podatek ten powinien być adresowany jedynie na wrażliwe społecznie
obszary. Funkcje fiskalne powinny spoczywać głównie po stronie podatku VAT i Akcyzie jako prostsze do ściągnięcia
i tańsze w sytuacji upowszechniania się  płatności dokonywanych drogą elektroniczną :

Dlatego proponujemy wprowadzenie następujących zmian w podatkach PIT i CIT:
1. Zniesienie podatku liniowego PIT (19%) płaconego przez przedsiębiorców. 
Istnieje lepszy sposób na to, aby przy stosowaniu bardzo progresywnej skali podatkowej nie pozbawiać przedsię -
biorców możliwości inwestowania i tworzenia miejsc pracy.
2. Podniesienie kwoty wolnej od podatku do poziomu 2,5 płacy minimalnej. Mogłoby to być  60 000 zł rocznie. 
Nie istnieją racjonalne przesłanki  opodatkowywania „pracującej nędzy” lub przedsiębiorców dla których własna fir -
ma jest marnym substytutem etatu.
3. Włączenie do podstawy opodatkowania (zarówno pracowników jak i właścicieli) salda inwestycji odtworzenio -

wych finansowanych z kwot wliczanych w ciężar kosztów operacyjnych oraz z zysku. 

Pracownik objęty programem tworzenia pracowniczego majątku produkcyjnego partycypowałby w zysku  przed
opodatkowaniem.  Musiałby go opodatkować na normalnych zasadach. W ten sposób zmniejszałby się zysk do
opodatkowania przedsiębiorcy.  Tu siedzi cała inteligencja rozwiązania, która nie pozbawia przedsiębiorców możli -
wości inwestycyjnej przy silnie progresywnej skali podatkowej. 
4. Wydzielenie z zysku przedsiębiorcy części przeznaczonej na konsumpcję do oddzielnego opodatkowania.
5. Wprowadzenie dodatkowego, ruchomego progu skali podatkowej na poziomie 7-12 krotnej płacy minimalnej w

zależności od wielkości przedsiębiorstwa (ilości pracowników dla których organizuje pracę). Byłby to trzeci próg
skali podatkowej o sukcesywnie zwiększanym oprocentowaniu od 50% do 90% o 10% rocznie.

6. Wystosowanie do przedsiębiorców jasnego przekazu: jeśli odblokujecie tkwiący w waszych załogach  kapitał
strukturalny (skłonność do współpracy) włączając je w proces partycypacji politycznej i ekonomicznej – to wam
pomożemy. Jeśli natomiast będziecie marnotrawili to nasze dobro narodowe w imię swojego egoizmu, to was
ogolimy.

Jest to inteligentne rozwiązanie, które przedsiębiorcom  decydującym się na wprowadzenie w swych przedsię -
biorstwach planów własności pracowniczej, pozwalałoby przesunąć kwoty do opodatkowania do niskich poziomów
skali podatkowej osiąganych przez pracowników. W ten sposób fiskus nie ograbiałby ich z możliwości inwestycyj -
nych. Stymulacją tego procesu powinno być dokapitalizowanie (zarówno kapitału statutowego jak i pracowniczego
majątku produkcyjnego) kwotami z suwerennej emisji pieniądza.

Cele do osiągnięcia:
 Przejęcie kontroli nad obszarami, w których poziom zarobków nie jest uzasadniony niczym innym jak tylko przy -

należnością do zmów korporacyjnych.
 Ograniczenie możliwości instalowania w Polsce burżuazji kompradorskiej nęconej wysokimi zarobkami, całkowi -

cie zdemoralizowanej i usłużnej w procesie ograbiania Polaków.
 Obniżenie progu inicjatywy gospodarczej dla rozpoczynających działalność na własny rachunek. Start przedsię -

biorstw mógłby praktycznie odbywać się jako działalność nierejestrowana.
 Radykalne zmniejszenie obciążeń z tytułu podatku dochodowego.
 Równomierne rozkładania się bogactwa wśród obywateli, deproletaryzacja.
 Doprowadzenie do sytuacji, w której walka o poziom płacy minimalnej będzie w interesie przedsiębiorców i  załóg

pracowniczych a nie partii populistycznych.
 Nakłaniania przedsiębiorców do budowy planów własności pracowniczej,
 Stymulacja kształtowania się gospodarki strukturalnie innowacyjnej, w której przedsiębiorstwa reagowałyby na

potrzeby rynku całym swym organizmem a nie tylko przy pomocy swych wyspecjalizowanych służb.
 Zapobieganie zorganizowanym atakom na polski system podatkowy czego przykładem jest tzw. „luksemburska

optymalizacja podatkowa”, na której Polska traci ponad 20 mld zł wpływów podatkowych rocznie. Wsparciem by -
łyby objęte tylko przedsiębiorstwa zarejestrowane w Polsce i tu mające swoje centra zarządcze.
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