
Oświadczenie złożone  

przez senatora Józefa Piniora  

na 71. posiedzeniu Senatu  

w dniu 5 marca 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka 

Grupa obywateli zwróciła się do mnie z prośbą o interwencję w sprawie sytuacji osób, które zaciągnęły 

kredyty we frankach szwajcarskich. Problem kredytu we frankach, z powodu którego sytuacja ekonomiczna 

wielu polskich gospodarstw domowych uległa pogorszeniu, być może okazałby się mniej dotkliwy w skut-

kach, gdyby sygnalizowane już w 2008 r. zastrzeżenia względem niektórych klauzul w umowach kredyto-

wych wywołały pożądane skutki prawne w postaci usunięcia z umów klauzul abuzywnych. 

Problemy klientów banków, tak zwanych frankowiczów, były przedmiotem wielu debat politycznych oraz 

kilku wcześniejszych interpelacji poselskich. Sprawa ta jest skomplikowana, długotrwała i dość dobrze zna-

na, ale jak dotąd nie doczekała się konstruktywnego rozwiązania. Wśród licznych pomysłów na uporanie się 

z tym problemem pojawiła się między innymi propozycja prezesa Komisji Nadzoru Finansowego, pana An-

drzeja Jakubiaka, dotycząca przeliczenia kredytów z franków szwajcarskich na złotówki wraz z uwzględnie-

niem ewentualnej różnicy w stosunku do podobnego kredytu zaciągniętego w złotówkach. 

Powstrzymam się jednak od zbędnego opisywania samego problemu i rozmaitych koncepcji jego usunię-

cia. Chciałbym się skupić na wyjaśnieniu pewnych wątpliwości, z którymi zwrócili się do mnie obywatele 

proszący o zajęcie się sytuacją frankowiczów. W odpowiedzi na interpelację poselską z dnia 27 stycznia 

2015 r. nr 30649 w sprawie kredytów we frankach szwajcarskich, skierowaną do ministra finansów, sekretarz 

Ministerstwa Finansów wskazał, iż Komisja Nadzoru Finansowego podjęła szereg działań mających na celu 

ograniczenie ryzyka związanego z hipotecznymi kredytami denominowanymi lub indeksowanymi do waluty 

obcej. Dlatego – cytat – „Jednocześnie nie można zgodzić się z tezą w zakresie niepodejmowania działań w 

celu wyeliminowania z umów kredytu indeksowanego do waluty obcej licznych postanowień rażąco narusza-

jących interes konsumentów”. Sekretarz Ministerstwa Finansów przytacza następnie fragment informacji o 

wynikach kontroli NIK „Funkcjonowanie systemu ochrony praw klientów podmiotów rynku finansowego” z 

8 kwietnia 2014 r, gdzie stwierdzono, że – cytuję – „Trzy skontrolowane instytucje rzetelnie kontrolowały 

wzorce umów stosowane przez podmioty rynku finansowego w relacjach handlowych z konsumentami. Po-

nad 60% wzorców poddanych ocenie zawierało postanowienia niezgodne z przepisami lub naruszające inte-

resy konsumentów”. I dalej: „W przypadku stwierdzenia praktyk naruszających interesy konsumentów po-

dejmowane były działania w celu ich wyeliminowania”. 

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra o odpowiedzi na następujące pytania. 

Po pierwsze, jakie konkretne działania zostały podjęte w celu usunięcia praktyk naruszających interesy 

konsumentów przez podmioty rynku finansowego, o których wzmiankuje się w informacji o wynikach kon-

troli NIK? 

Po drugie, czy działania te objęły swoim zasięgiem klientów korzystających z kredytów zaciągniętych we 

frankach szwajcarskich? 

Po trzecie, jakie skutki przyniosły działania wymienione w pytaniach pierwszym i drugim? 

Po czwarte, dlaczego wspomniany wyżej pomysł prezesa Komisji Nadzoru Finansowego, pana Andrzeja 

Jakubiaka, dotyczący przeliczenia kredytów z franków szwajcarskich na złotówki z uwzględnieniem ewentu-

alnej różnicy w stosunku do podobnego kredytu zaciągniętego w złotówkach – rozwiązanie, które prawdopo-

dobnie byłoby ulgą dla wielu posiadaczy kredytów we frankach szwajcarskich, a zarazem byłoby do udźwi-

gnięcia przez sektor bankowy – został odrzucony? 
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