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Stanowisko ZG   ws   ustawy   dotyczącej     tzw. „ frankowiczów”    
 

Zarząd Główny   NSZZ Pracowników SdN i ZP w imieniu naszych członków, którzy 

wzięli kredyty indeksowane walutami,  bardzo negatywnie ocenia zapisy ustawy  w tej 

sprawie, a jedynym jej plusem jest podjęcie działań w ogóle.  

Ustawa będzie niekonstytucyjna, ponieważ  dotyczy tylko części kredytobiorców w tzw. 

walutach a przecież kredyty indeksowane walutami udzielano na budowę domów, zakup 

mieszkań, zakup samochodów i wreszcie cała gama kredytów tzw. konsumpcyjnych i 

konsolidacyjnych  pod zastaw nieruchomości. Nowa regulacja prawna nie może wybiórczo 

traktować problemu tych kredytobiorców.  

Umowy kredytów tzw. walutowych były zawierane w złotówkach, wypłacane w 

złotówkach i raty też  są spłacane w złotówkach. Dopiero trzy lata temu uchwalono specjalną 

ustawę pozwalająca spłaty tych kredytów w walutach. Ten rodzaj  kredytów  na trenie Polski 

stanowił nowość a przy dużej rekomendacji naczelnych ekonomistów Polski, wielu Polaków 

zawierzyło bankom i podpisało takie umowy.  Umowy te posiadają wady prawne, gdyż 

zwierają niedozwolone klauzule, a przede wszystkim oprócz czytelnie zapisanej kwoty 

kredytu w złotych reszta danych  nie jest zapisana lub jest nieczytelna.  Do tych 

niedookreślonych danych należy zaliczyć min.: 

- oprocentowanie zmienne /wg uznania banku, kiedy kursy walut opadały oprocentowanie 

podnoszono a jak ten kurs szedł w górę to oprocentowanie pozostało już to  wysokie; 

- „spread” – niekiedy przewyższał oprocentowanie kredytu a nie było to zapisane w żadnej 

umowie, / np. samochodowy w Getin Banku w CHF oprocentowanie  12% a spread 

15% /;  

- błędne księgowanie rat w walutach, przy wcześniejszych wpłatach pieniądze czekały w 

banku na dzień księgowania a przy zmianie kursu waluty często zapisywano niedopłatę, 

którą zapisywano w BIK tak że kredytobiorca stawał się nierzetelny mimo że wcześniej 

spłacał raty. 

- opłaty bankowe w większości banków są wyliczane w walucie??? 

 

Zarząd Główny naszego związku zawodowego domaga się, aby takie wysoce 

spekulacyjne umowy, posiadające charakter hazardu uznać za nieważne, ze względu na 

rażącą manipulację i wprowadzanie klientów w błąd. Tym samym ustawodawca lub Sąd 

Najwyższy zobowiązałby banki do obligatoryjnej restrukturyzacji dotychczasowych kredytów 

tzw. walutowych. Takie rozwiązanie pomoże  też sądom w rozpoznawaniu indywidualnych 

roszczeń tzw. frankowiczów. .Można też nałożyć na banki podatek od nielegalnej działalności 

hazardowej. Proponujemy również, aby  przeliczenie tych kredytów dokonać w następujący 

sposób w ramach ugody z bankami. Bank oblicza ile procent kapitału kredytu zostało 

dotychczas spłacone i tyle procent odejmujemy od złotówkowej wysokości kredytu zapisanej 

w umowie. Pozostała po odjęciu kwota stanowi nową wysokość kredytu po restrukturyzacji.  

 

Cała odpowiedzialność za te nielegalne praktyki hazardowe spada na banki udzielające 

kredyty indeksowane w walutach i to one i tylko  one powinny zadość uczynić naciąganym 

klientom. Banki na tych kredytach zarobiły ogromne pieniądze, ponieważ są to kredyty 
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długoterminowe i większą cześć raty stanowi rata odsetkowa. Pieniądze z tych zysków banki 

już dawno przetransferowały do swoich central macierzystych, aby je wzmocnić w czasie 

kryzysu . W kręgach finansowych mówi się nawet, że tylko w 2013roku zagraniczny sektor 

finansowy działający w Polsce, w tym banki i firmy ubezpieczeniowe, przetransferowały z  

Polski do swoich krajów ok. 112 mld euro. Te pieniądze powinny zasilać polską gospodarkę 

a nie całą Europę.  Jest co najmniej arogancją, aby prezes ZBP lub KNF proponowali 

jeszcze udział budżetu państwa w pomocy tym kredytobiorcom. Na drugi dzień po takiej 

propozycji powinni utracić swoje stanowiska.  

Nie bez winy są tutaj takie instytucje, jak rządowy KNF i ZBP. Nasz związek zawodowy 

ponad rok temu wniósł do Sejmowej Komisji Kontroli Państwowej prośbę z uzasadnieniem  o 

wysłuchanie KNF w sprawie działań dotyczących „frankowiczów”. Jednak Przewodniczący 

tej Komisji Mariusz Błaszczak poinformował nas o niewłaściwości Komisji i o przesłaniu 

naszego pisma do Komisji Finansów. Na tym Sejm zakończył  naszą interwencję w tak 

ważnej sprawie. W tym roku interweniowaliśmy również  u Ministra Finansów i byłego 

Prezydenta Bronisława Komorowskiego, gdzie otrzymaliśmy grzeczne odpowiedzi 

wykazujące troskę o finanse publiczne, ale ws frankowiczów nie da się nic zrobić. 
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