Szanowni Państwo!
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych drogich Sympatyków i Czytelników, a także
pragnąc zwiększyć dostępność literatury ekonomicznej, rozpoczęliśmy wydawanie Ebooków. Zdecydowaliśmy, że drugą książką opublikowaną w postaci elektronicznej będzie
przełomowa Etyka produkcji pieniądza autorstwa Jörga Guido Hülsmanna.
Wszystkim z Państwa, którzy wesprą wydanie oferujemy udział w Programie Mecenasów
oraz prestiżowe podziękowania na kartach książki i serwisie Instytutu – www.mises.pl.
Autor i dzieło:
Jörg Guido Hülsmann jest wykładowcą ekonomii na Uniwersytecie
w Angers. Zajmuje się teorią pieniądza, bankowości i kapitału, a także
metodologia ekonomii. Jest autorem licznych tekstów i publikacji pisanych
w tradycji austriackiej szkoły ekonomii, przede wszystkim monumentalnej
biografii Ludwiga von Misesa: Mises. The Last Knight of Liberalism, a także
m.in. Logik der Währungskonkurrenz; Ordnung und Anarchie. Essays über
Wirtschaft, Politik und Kultur.
W pionierskiej pracy Etyka produkcji pieniądza profesor Hülsmann
zajmuje się etycznymi aspektami tworzenia pieniędzy. Podejście
prezentowane w książce integruje trzy elementy: Austriacką teorię
pieniądza i bankowości, filozoficzny realizm i tomistyczno / scholastyczne
przekonanie, że nauka i etyka stanowią jednolity system wiedzy.
Posługując się logiczną argumentacją oraz analizą historii myśli
pieniężnej, autor dochodzi do rewolucyjnego dla większości ludzi
wniosku, że monopol rządu na produkcję i zarządzanie pieniądzem nie ma
zarówno etycznego, jak i gospodarczego uzasadnienia.
Książka podzielona jest na trzy części. Pierwsza z nich obejmuje to, co autor nazywa
„naturalną produkcją pieniędzy” oraz jej ulepszenia, oparte na poprawnie zdefiniowanych
zasadach etycznych. Rozdział drugi skupia się na inflacji oraz wypaczeniach właściwych
mechanizmów tworzenia środków wymiany. Zawiera on również istotne rozróżnienie
pomiędzy inflacją w prywatnym systemie pieniężnym, a tej jaka ma miejsce w przypadku
waluty fiat. Ostatnia część przedstawia historię systemów pieniężnych istniejących w
cywilizacji zachodniej na przestrzeni ostatnich trzech wieków.
Prosta ale piękna logika, tempo i długość tej książki sprawiają, że jest łatwo dostępna dla
laików, co ma istotne znaczenie ze względu na poruszaną w niej problematykę.
Michael King, Benedictine College
Jego książka pokazuje nam, jak naprawić pieniądz w sposób, który nie wymaga nakładów
pieniężnych.
Andy Duncan, Cobden Centre
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Podziękowania dla mecenasów:
Oferujemy podziękowania poprzez wymienienie imienia i nazwiska, inicjałów lub nazwy firmy i logo
na kartach książki oraz w materiałach promujących publikację. Podziękowania dla wszystkich
darczyńców, niezależnie od wysokości darowizny, zamieszczamy na stronie www.mises.pl w zakładce
poświęconej Mecenasom. Kwoty przekazanych darowizn są poufne i nie będą wyszczególnione.
Przykładowy wygląd podziękowań na jednej z pierwszych kart książki:
Mecenasi wydania:

Przy wpłatach
powyżej 500 zł

Kowalski & Kowalski Sp.p.
Jan Kowalski
Jan Kowalski
Jan & Jan Ltd.

Przy wpłatach
powyżej 250 zł

Wsparcia finansowego udzielili również:
Przy wpłatach
powyżej 50 zł

Jan Kowalski

J. K

J. K.

Jan Kowalski

Oferujemy ponadto możliwość całostronicowej reklamy wraz z opisem działalności firmy Mecenasa
na jednej z końcowych kart książki:
Przy wpłatach
powyżej 1 500 zł

Przy wpłatach
powyżej 1 000 zł

Całostronicowa reklama na jednej z końcowych kart książki oraz kolorowe logo
na jednej z pierwszych stron. Dowolny układ tekstu oraz grafika w kolorze.
Podziękowania na stronie głównej www.mises.pl i portalach społecznościowych
(ustalane indywidualnie).
Całostronicowa reklama na jednej z końcowych kart książki. Dowolny układ
tekstu oraz grafika w kolorze. Podziękowania na stronie głównej www.mises.pl
i portalach społecznościowych (ustalane indywidualnie).

Zakres podziękowań ustalany jest indywidualnie.
Prosimy o kontakt z Piotrem Kotem, e-mail: piotr.kot@mises.pl, tel. +48 513 238 146.
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Jak przekazać darowiznę?
Wpłaty prosimy przekazywać na konto:
Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa
00-241 Warszawa ul. Długa 44/50 p. 214
VWBank direct 19 2130 0004 2001 0253 7975 0001
Prosimy w tytule przelewu wpisać „ E-book Etyka produkcji pieniądza”.
Wpłatę można przekazać również poprzez przelew elektroniczny, płatność kartą kredytową bądź
płatność pay-pal korzystając z formularza na stronie www.mises.pl/przekaz-darowizne.
Darowizny o wartości nieprzekraczającej 6% dochodu od osób fizycznych lub 10% od dochodu osób
prawnych podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania w danym roku podatkowym.
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Mecenat
Oferujemy udział w prestiżowym programie dla mecenasów (szczegóły poniżej). Ponadto każdy
darczyńca, o ile nie zastrzeże anonimowości, jest wpisany do księgi mecenasów Instytutu na stronie
www.mises.pl.
Bardzo starannie dysponujemy każdą, nawet najmniejszą kwotą darowizny, dlatego Państwa wsparcie
będzie miało realny wpływ na edukację, rozwój świadomości wolnorynkowej i reformy gospodarcze
w Polsce. Współpracownicy Instytutu nie pobierają stałych pensji, dzięki czemu całe wpływy
z darowizn możemy przeznaczać na rozwój projektów.
Mecenas Brązowy
Darowizny o równowartości 1 – 5 gramów złota rocznie (172 zł – 864 zł).
Przywileje Brązowych Mecenasów: przysługująca przez rok zniżka 10% na
wszystkie wydawnictwa i produkty Instytutu.

Mecenas Srebrny
Darowizny o równowartości 5 – 10 gramów złota rocznie (865 zł – 1 728 zł).
Przywileje Srebrnych Mecenasów: przysługująca przez rok zniżka 15% na
wszystkie wydawnictwa i produkty Instytutu. Bezpłatne okolicznościowe
upominki i wydawnictwa Instytutu Misesa.
Mecenas Złoty
Darowizny o równowartości 10 – 31,1 gramów złota rocznie (1 729 zł – 5 184
zł).
Przywileje Złotych Mecenasów: przysługująca przez rok zniżka 15% na
wszystkie wydawnictwa i produkty Instytutu, bezpłatny egzemplarz każdej
książki wydanej przez Instytut w ciągu 2 lat. Bezpłatne okolicznościowe
upominki i wydawnictwa Instytutu Misesa.
Mecenas
Diamentowy

Darowizny o równowartości 31,1 gramów (1 t oz) – 241 gramów (7,75 t oz)
złota rocznie ( 5 185 zł – 39 916 zł).
Przywileje Diamentowych Mecenasów: przysługująca przez 5 lat zniżka 15%
na wszystkie produkty Instytutu, bezpłatny egzemplarz każdej książki
wydanej przez Instytut w ciągu 5 lat. Bezpłatne okolicznościowe upominki i
wydawnictwa Instytutu Misesa.

Elitarny Klub
Instytutu Misesa

Do Klubu należą osoby, które przekazały darowiznę o równowartości, co
najmniej 241 gramów (7,75 t oz) złota w ciągu 2 lat ( co najmniej 39 915 zł).
Członkom Klubu przysługują dożywotnio wszystkie przywileje, z których
korzystają Diamentowi Mecenasi. Ponadto mają możliwośd inicjowania
projektów i są zapraszani raz w roku na posiedzenie Zarządu Instytutu
Misesa z prawem wygłaszania opinii.
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Informacja o działalności Instytutu Misesa
Instytut Ludwiga von Misesa jest niezależnym ośrodkiem badawczo-edukacyjnym o statusie
organizacji pożytku publicznego. Powstał w sierpniu 2003 r. we Wrocławiu, a od jesieni 2006 r. ma
siedzibę w Warszawie. Instytut Misesa jest jedynym think tankiem w Polsce, który konsekwentnie
nawiązuje do dorobku naukowego austriackiej szkoły ekonomii, popularyzuje i twórczo rozwija jej
myśl. Nazwa austriackiej szkoły ekonomii wiąże się z krajem pochodzenia jej pierwszych
i najważniejszych przedstawicieli: Carla Mengera (1840 – 1921), Eugena von Böhm-Bawerka (1851 –
1914), Ludwiga von Misesa (1881 – 1973), Friedricha A. von Hayeka (1899 – 1992).
Misją Instytutu jest obalanie mitów i fałszywych dogmatów na temat wolnego rynku, które wciąż są
popularne i wyrządzają wiele szkód. Chcemy pokazać, że myśl ekonomistów austriackich jest
aktualna i świetnie nadaje się do rozwiązywania problemów gospodarki XXI w. Pragniemy śmiało i
otwarcie promować ideę gospodarki wolnorynkowej. Uważamy bowiem, że tylko system gospodarczy
oparty na własności prywatnej, swobodzie zawierania umów i wolności jednostki, w tym zwłaszcza
wolności gospodarczej stwarza warunki do pełnego, wszechstronnego rozwoju człowieka, a
społeczeństwu umożliwia osiągniecie trwałego dobrobytu.
W naszej codziennej działalności koncentrujemy się przede wszystkim na edukacji i publicystyce.
Regularnie zamieszczamy artykuły ekonomiczne na stronie www.mises.pl, eksperci Instytutu
przygotowują cotygodniowe komentarze gospodarcze przeznaczone dla gazet i portali branżowych,
często jesteśmy obecni w regionalnych i ogólnopolskich rozgłośniach radiowych i telewizyjnych.
Wolontariusze związani z Instytutem Misesa prowadzą zajęcia z ekonomii w szkołach średnich,
organizujemy wykłady, konferencje i seminaria. Utworzyliśmy i patronujemy sieci Klubów
Austriackiej Szkoły Ekonomii, działających w formie niezależnych kół naukowych. Co kwartał
przyjmujemy studentów z całej Polski na praktyki.
W 2007 r. Instytut wydał polskie tłumaczenie jednej z najważniejszych książek ekonomicznych
XX wieku – Ludzkie działanie Ludwiga von Misesa. W 2009 r. nakładem Instytutu ukazała się książka
Jesúsa Huerty de Soto Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne, będąca jedną z najlepszych
publikacji dotyczących pieniądza. W 2010 r. wydaliśmy książkę Murraya N. Rothbarda Wielki Kryzys
w Ameryce, która jest ponadczasową analizą przyczyn i skutków kryzysów gospodarczych. Rok 2011
przyniósł publikację książek: Socjalizm, rachunek ekonomiczny i funkcja przedsiębiorcza Jesúsa H. de
Soto, Kalkulacja ekonomiczna w socjalizmie oraz Teoria a historia. Interpretacja procesów społeczno
– gospodarczych, obydwie autorstwa Ludwiga von Misesa, Austriacy o standardzie złota pod redakcją
Llewellyna Rockwella oraz Tragedia euro Philippa Bagusa.
Obecnie prowadzimy prace nad wydaniem książki Dzieła zebrane prof. Adama Heydla. W planach
wydawniczych są ponadto: Karl Marx and the Close of His System Eugena von Böhm-Bawerka i
Prices and Production and Other Essays Friedricha A. von Hayeka. Pełna lista przygotowywanych
książek znajduje się na stronie www.mises.pl/projekty/projekty-wydawnicze.
Więcej informacji o naszej działalności można znaleźć na stronach www.mises.pl i www.austriacy.pl.
Z wyrazami szacunku
Piotr M. Kot, Dyrektor ds. Fundraisingu
Warszawa-Kraków, maj 2012 r.
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