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Badawczy i Eksperymentalny Program Polskiej Fundacji Technologicznej Ryś o nazwie:
Cyfrowa Reprezentacja Wartości
INTER INTERMARIUM
Pod protektoratem Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze
Pisz, dnia 23.04.2017r
Art. 1
1. Badawczy i Eksperymentalny Program Polskiej Fundacji Technologicznej Ryś o
nazwie: Cyfrowa Reprezentacja Wartości - INTER INTERMARIUM, pod
Protektoratem Monarchii Chrześcijańskiego Międzymorza, dalej Program
2. Monarchia Chrześcijańskie Międzymorze państwowo erygowane na prawie
kościelnym, podmiot prawa międzynarodowego in stau standi, utworzony
zgodnie z tradycją starokatolicka, budujący Unię Państw historycznie uważanych
za Międzymorze na różnych możliwych poziomach, dalej Monarchia
3. Polska Fundacja Technologiczna Ryś, dalej Fundacja
4. Cyfrowa reprezentacja wartości INTER INTERMARIUM – dalej INTer, to cegiełki
za ogólnie pojęte wsparcie przekazywane przez wolontariuszy programu INTER.
Art. 2
1. Program badawczy poprzez wszystkie elementy eksperymentu powinien
doprowadzić do odpowiedzi na pytania:
a. Czy cyfrowa reprezentacja wartości może nabrać realnej wartość
wyrażonej w twardej walucie poprzez pracę przy innowacyjnych
projektach?
b. Czy emisja nowej waluty oparta o prace wolontariatu przy wysokiej misji,
wysokiej idei może nadać wartości środkowi cyfrowemu?
c. Jakie są zagrożenia i jakie możliwości daje wprowadzenie do
powszechnego obrotu cyfrowej reprezentacji wartości?
d. Jakie są zagrożenia/możliwości które związane są z cyfrową reprezentacją
wartości w projektach ponad granicami państw Europy środkowej i
wschodniej?
e. Jaką formę środka wymiany najszybciej zaakceptuje społeczeństwo,
krypto walut, czy może cyfrowych, a może innej formy emisji banknotów,
opartej na innych założeniach?
2. Celem Programu jest:
a. odpowiedzieć na postawione w puncie wyżej pytania

Unia Międzymorza M.CH.I. liderem wytwarzania technologii.

Strona 1 z 2

Polska Fundacja Technologiczna Ryś
ul. Jagodna 3 Jagodne , 12-200 Pisz
NIP: 8491586886, REGON: 281615577
konto: 13 2030 0045 1110 0000 0391 4500
http://www.ftrys.org e-mail: poczta@ftrys.org

b. realizować cele Statutowe Fundacji, w tym wprowadzić w System
Stypendium za prace przy projektach oraz organizować konkursy na
wytworzenie innowacyjnych technologii
c. Program kierować do polskich odbiorców, ale również krajów Europy
centralnej i wschodniej
d. Rozwijać ruch OpenSource i wprowadzać nowe rozwiązania dla
OpenSource
e. Inicjować powstawanie nowych innowacyjnych przedsiębiorstw w
krajach Europy środkowej i wschodniej
f. Wspierać działania charytatywne
Art. 3
1. Uczestnik to pełnoletni wolontariusz Polskiej Fundacji Technologicznej Ryś
2. Uczestnik za swoją działalność otrzymuje cegiełkę w formie cyfrowego zapisu na
koncie systemu informatycznego pod adresem: www.inter.gov.limo
3. Uczestnik otrzymuje tyle cegiełek ile przepracował godzin - zgodnie z tabelami
przypisującymi określone ilości dla osoby o określonej funkcji w organizacji
4. Banknoty INTER są fizycznym świadectwem zapisu na koncie. Wypłata
cyfrowych cegiełek na fizyczne zmniejsza ilość na koncie Uczestnika, Wpłata
ponowna zwiększa.
5. Uczestnicy mogą swobodnie wymieniać się cegiełkami.
6. Uczestnicy udostępniają swoje usługi/produkty na Rynku INTer gdzie mogą za
zgromadzone cegiełki otrzymać zniżkę lub całkowicie zakupić usługę. W
przypadku zniżki i częściowego zakupu przeważnie produktu w twardej walucie,
Sprzedający i Kupujący sami dbają o odpowiednie rozliczenie transakcji zgodnie
z zasadami podatkowymi. W przypadku 100% rozliczenia w INTer praca danej
osoby traktowana jest jako wolontariat na rzecz Fundacji.
7. Nie można dokonać transakcji Zakupu produktu rozliczony w 100% w INTER.
8. Darowizny, użyczenia, stypendia są rozliczane również jako punkty charytatywne
z tym że każdorazowo definiuje je organ zarządzający.
Art. 4
1. Uczestnik zgadza się na prowadzenie analiz na podstawie zgromadzonych
danych.
2. Uczestnika identyfikuje numer CHMID, imię i nazwisko oraz nazwa dokumentu
wydanego przez uprawniony organ i numer tego dokumentu, e-mail.
3. Uczestnik może zrezygnować w każdym momencie wysyłając e-mail na adres:
poczta@ftrys.org, podając w tytule: Rezygnuje i numer CHMID.
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