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Łódź, dnia 22 sierpnia  2015r

PRO FUTURIS- ŁÓDŻ

Szanowni Państwo 
Senatorowie 

Stowarzyszenie na Rzecz Obrony Praw Konsumenta i Obywatela „Pro Futuris -Łódź” z 
zadowoleniem i szacunkiem odnosi się do Państwa działań, i próby sensownego uregulowania 
sprawy „kredytów” tzw „Frankowych” a faktycznie „kredytów” wypłaconych w złotych polskich 
denominowanych, indeksowanych  lub walutowanych do franka szwajcarskiego lub innej waluty 
obcej (jena; euro; dolara). 
Nie ukrywam, że jesteśmy  zorganizowaną grupą kredytobiorców, którzy  zostali tymi pseudo 
kredytami  „ugotowani”. Znamy więc te zagadnienia od podszewki. 
Stowarzyszenie zarejestrowane zostało w KRS w 2014 r ale  problemem zajmujemy się znacznie 
wcześniej.

Staramy się wspierać i pomagać wszystkim tym osobom, które te „kredyty” uzyskały  i zwracają 
się do nas o pomoc w rozwiązaniu  problemów jakie na tym tle powstały. Przez ręce członków 
Stowarzyszenia w tym moje, przeszła znaczna ilość różnego rodzaju umów, odnoszących się do 
tych „kredytów” nie tylko z Łodzi ale także z całego kraju. W ramach pomocy koleżeńskiej 
analizowaliśmy te umowy i warunki w nich zawarte. Rozmawialiśmy z kredytobiorcami o tym jak 
przed zawarciem, umowy przebiegały same procedury stosowane przez banki. Sami stawaliśmy i 
stajemy przed sądami powszechnymi, broniąc swoich racji i mienia .

Chcemy uczestniczyć w działaniach podejmowanych w sprawach nas bezpośrednio 
dotyczących. 
Władza jednak odmawia nam tego udziału, ograniczając tym samym nasze prawa obywatelskie, nie 
wyrażając zgody na powołanie, z naszym udziałem, trójstronnej komisji. 
Przynajmniej więc tą drogą, chcemy przekazać nasze stanowisko w sprawie, mając nadzieję, że 
zostanie ono przyjęte z zadowoleniem i z pożytkiem dla ogółu wykorzystane a także uwzględnione 
w procesie rozwiązywania istniejącego problemu. 
Analiza dokumentów umów wskazuje na:

1. umowy zawierane były na :
• zakupy lub budowę domów i mieszkań – grupa kredytów hipotecznych  na okresy dłuższe 

niż 15 lat,
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• na zakupy samochodów, 
• inne cele ,  
2. kredyty te zawierane były przez osoby o bardzo różnym statusie społecznym i materialnym, 

wiedzy a także możliwościach spłaty,
• zwykli przeciętni konsumenci,
• ludzie nieco lepiej usytuowani, 
• osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,
• przedsiębiorcy, 

We wszystkich tych przypadkach kredytobiorcy zostali  przez banki zmanipulowani  i 
wmanewrowani w produkt. We wszystkich znanych nam przypadkach, osoby     fizyczne,   wg banków,   
nie     miały     zdolności     kredytowej     do     uzyskania     innego     kredytu     niż     oferowany   .

Bywały także przypadki, że doradcy bankowi wręcz namawiali swoich klientów złotówkowych do 
zmiany kredytu złotówkowego na „kredyt” tzw. „frankowy” zachęcając ich zwiększeniem kwoty 
kredytu i twierdzeniem, że jest to najkorzystniejszy, z możliwych, produkt, dzięki najstabilniejszej 
gospodarce świata,  ryzyko zmian jest praktycznie żadne.

• Największym problemem „kredyt” ten stał się dla  konsumentów i osób prowadzących 
jednoosobową działalność gospodarczą, które praktycznie powinno się zaliczać do grona 
konsumentów, gdyż ich świadomość  kształtowała się i kształtuje na tym samym poziomie 
(w większości przypadków) co zwykłych przeciętnych konsumentów, także na takim 
samym poziomie należy traktować ich możliwości finansowe oraz wiedzę ekonomiczną czy 
prawnicza, W sposób sporadyczny 90 % tych osób ma dostęp do pomocy prawnej z uwagi 
na ich sytuacje finansową. Bardzo często, podjęcie działalności gospodarczej podyktowane 
zostało brakiem pracy lub koniecznością i zaleceniem chroniącego swoje przychody byłego 
lub współpracującego pracodawcy czy zleceniodawcy. Działalność gospodarcza stanowiła 
ucieczkę przed bezrobociem lub zwolnieniem.

• Jedyną grupą w miarę świadomą lub mogącą przewidywać skutki i korzystać z pomocy 
prawnej są przedsiębiorcy. Nie zmienia to jednak faktu, że także powinni podlegać ochronie 
przed  hochsztaplerami. 

•
3. Wszystkie umowy, o których mówimy zawierają klauzule niedozwolone .

Zakres ich jest zróżnicowany, cechy wspólne dla wszystkich umów i banków. Dotyczy to: 

• stosowanie spreadu wg dowolnej woli zarządu danego banku, podobnie jak ceny kupna  i 
sprzedaży,- klauzula niedozwolona, 

• dowolnie zmieniane, wg woli banku, prowizje i opłaty stosowane w dowolnej wysokości, 
różnej dla różnego banku, naliczane od kwoty rzekomego zobowiązania we franku 
szwajcarskim i odpowiednio przeliczane w oparciu o kurs waluty, wg własnej arbitralnej 
decyzji banku, (kwoty prowizji, w różnej wysokości procentowej, także naliczane od kwoty 
zobowiązania we franku szwajcarskim) -klauzula  niedozwolona.
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• zmienne oprocentowanie, oparte o LIBOR 3 lub 6 miesięczny (ujawnione manipulacje w 

latach 2004-2010 osądzone w tym ostatnim roku- szereg wyroków skazujących w stosunku 
do szefów i pracowników banków), w którym liczy się jedynie wzrost stopy a jego spadek 
nie jest brany pod uwagę, zmienność oprocentowania nie została oparta na jasnych 
przesłankach, jest nieczytelna dla kredytobiorcy i jest arbitralną decyzją banku – klauzula 
niedozwolona.

Ponadto :
• stosowanie metody rat równych, w których zysk odsetkowy średnio jest wyższy o około 

20% -30% niż powinien z uwagi na sposób i zawyżoną podstawę naliczeń (odnoszony do 
bieżącego, wyliczonego przez bank kapitału i podział niekorzystny dla kredytobiorcy 
rzekomo równej raty kapitałowo odsetkowej,  w której 80-70% raty kierowane jest na 
odsetki a 20-30% na spłatę kapitału- wyższa podstawa naliczenia daje wyższe odsetki),

• wszystkie księgowania rozliczeń kredytowych wprowadzają w system bankowy wirtualną 
rzeczywistość gdyż księgują operacje kupna i sprzedaży waluty, zarówno ze strony 
kredytobiorcy jak i banku, których faktycznie nigdy nie było. Klient nie otrzymywał przy 
pobieraniu  „kredytu” franków i  ich nie kupował czy sprzedawał ( w zależności od rodzaju 
umowy)spłacając raty. Bank nie sprzedawał franków bo ich nie posiadał. OPEROWAŁ 
JEDYNIE ZŁOTÓWKĄ POLSKĄ (Mowa tu o latach 2004- 2009 w 2010 dopuszczenie 
spłat w walucie obcej)Wskazać w tym miejscu należy  Bank Szwajcarski przyznał ,że w 
Polsce „kredyty” te nie opierały się na fizycznym posiadaniu waluty a na zabezpieczaniu 
jednego instrumentu finansowego, którym ten „kredyt” faktycznie jest,  innym 
instrumentem w postaci swapów, naszym zdaniem, nieznanej faktycznej wartości. 

W części banków, stosowano pakiety ubezpieczeniowe, z których kredytobiorca nie mógł nigdy 
skorzystać, pomimo, że pokrywał koszty ubezpieczenia , zmuszony był przez  je zawrzeć pod 
pretekstem  rzekomego doubezpieczenia  zabezpieczenia, gdyż inaczej bank nie udzieliłby kredytu. 
. Dotyczy to: 

ubezpieczeń niskiego wkładu własnego – niedozwolone,
ubezpieczenia od utraty pracy - z reguły nie skuteczne, 
ubezpieczenia na wypadek śmierci, - co najmniej dziwne przy kredycie 
ubezpieczenia od utraty wartości złożonego zabezpieczenia kredytu ( wartość 
inwestycji stanowiącej hipotekę), - nie skuteczne  

 itp. np. ubezpieczenie od braku możliwości uzyskania wpisu do KW,
Przyglądając się ubezpieczeniom, zauważyć należy także ubezpieczenia od pożaru i 
nieszczęśliwych wypadków, jedyne ubezpieczenie, które w niektórych bankach można było 
zawierać samodzielnie, opłacane także przez kredytobiorcę, z reguły objęte cesją na rzecz banku, co 
grozi utratą odszkodowania przez kredytobiorce i w przypadku wystąpienia nieszczęścia, pozbawia 
kredytobiorce finansowej możliwości odtworzenia i naprawienia szkód poniesionych. 
Uważamy, że cesja w tym przypadku nie jest dopuszczalna (potwierdzone w wyroku sądu). 
Ubezpieczenie zabiera bank. 
Wskazać należy, że wszystkie te ubezpieczenia finansowane są przez kredytobiorców i jedynie od 
ognia i zdarzeń losowych, realizuje osobiście klient. Pozostałe realizuje bank, poprzez swoich 
pracowników. Wszystkie te ubezpieczenia mają znaczący wpływ z jednej strony na koszt kredytu, 
ponoszony niezasadnie przez Kredytobiorce a z drugiej przysparzają znacznych zysków bankom i 
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firmom ubezpieczeniowym, jakże często funkcjonującym w ścisłym personalnym związku 
akcjonariatów. Przypomnieć w tym miejscu należy ujawnione „oszczędnościowe ” sposoby 
postępowania banków z ubezpieczeniami kredytów.
Ubezpiecza się jedynie niewielki ich procent i to w bardzo małym zakresie  przewidywanego w 
polisie ubezpieczenia, zaniżając składkę ubezpieczeniową wpłacaną ubezpieczycielowi, reszta 
wpłaconej a właściwe  obciążającej kredytobiorcę kwoty, pozostaje w dyspozycji banku. (Takie 
zjawiska wykazały czynności kontrolne, komentowane w mediach i prasie w okresie 2012-2014)

4. Generalnie,     wszystkie     te     umowy     powinny     zostać     rozwiązane  , gdyż nie spełniają 
wymogów kredytu, stawianych w prawie bankowym. Głównym problem, jak powszechnie 
na dzień dzisiejszy wiadomo, jest rosnący i zmienny w czasie, uzależniony od kursu waluty 
kapitał kredytu, powstający  na skutek stosowanych wirtualnych przeliczeń złotówek, które 
zostały wypłacone, poprzez kurs franka. Wzrost kapitału powoduje narastanie, niezasadne, 
kapitału i w konsekwencji niespłacalność kredytu oraz niewolnictwo ekonomiczne 
kredytobiorcy. 

5. Podstawowym zarzutem jaki dotyczy działalności banków jest fakt, że sprzedając rzekomo 
kredyty, faktycznie wprowadziły na rynek złożony instrument finansowy, spekulacyjny, na 
który nikt z kredytobiorców nie był przygotowany, ani nigdy by z takiego instrumentu 
świadomie nie skorzystał. Podejmowane przez Władze ustawodawczą na wniosek Władzy 
Wykonawczej  działania roku 2011,  zmierzające do zalegalizowania działań banków w 
postaci kredytów denominowanych i indeksowanych, prowadzone były w oparciu o brak 
podstawowej znajomości faktów. Bezsprzeczny wpływ na takie postawienie sprawy miało 
lobby bankowe i chęć zalegalizowania  dotychczas nie ujętych w prawie, w tym w prawie 
bankowym, „kredytów” indeksowanych i denominowanych. Decyzja czy wytyczne , które 
popłynęły do banków pod koniec roku 2009, zezwalające na dokonywanie wpłat w walucie 
obcej  miały za zadanie zaciemnienie  sytuacji  i stanowiły podstawę do ukrycia manipulacji 
banków. Służyły do zgromadzenia przez banki z rynku wewnętrznego środków płatniczych, 
których banki  nie posiadały a jeżeli już to w niewielkiej ilości i uprawdopodobnienia 
sprawy udzielanych kredytów walutowych pomimo ich wypłaty w złotych polskich..

Miały uzasadnić nazwanie „kredytu” - „kredytem frankowym” 
Nazwanie  takie tego instrumentu spekulacyjnego i wpojenie tego nazywnictwa w społeczeństwie, 
naszym zdaniem, było celowe i zamierzone. Stworzenie atmosfery  nieufności i podzielenia 
społeczeństwa na bogatych – biorących kredyty w walucie obcej, których zawsze można 
odpowiednio nazwać i przedstawić  i biednych  ale jakże solidnych i przewidujących biorących 
kredyty w złotówkach, miało zdyskredytować protesty społeczeństwa uwikłanego w te instrumenty. 
Jednym słowem cel uświęca środki. Manipulacje daleko posunięte, w pierwszym czasie przyniosły 
efekty. Nie udało się  jednakw ostatecznym rozrachunku zamieść sprawy pod przysłowiowy dywan.

6. Należy przypomnieć, że prawo bankowe  przewiduje  do dnia dzisiejszego jedynie kredyty 
czysto walutowe lub złotówkowe. Ponadto zapisy jednoznacznie mówią o tym, że kredyty 
należy rozliczać w walucie w jakiej zostały wypłacone (potwierdzają to wyroki sądów).

 Szczególnie wrażliwymi produktami są kredyty hipoteczne długoterminowe, które przeznaczone są 
na budowę domów i kupno mieszkań. 
Nie mniej ważne i niezasadne jest pozostawienie samych sobie kredytobiorców zaciągających takie 
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zobowiązanie na kupno samochodu czy inne dobra. Na dzień dzisiejszy wiele z tych osób płacąc 
raty wielokrotnie spłaciło wartość kredytu jaki na kupno samochodu zaciągnęło i otrzymało.
Żywy przykład z Łodzi. Kredytobiorca kupował samochód za 40 tys zł indeksacją, przypisano mu 
w zaokrągleniu 22 400 CHF , za ten kredyt kredytobiorca zapłacił do chwili obecnej około 140 tys 
złotych i nadal zostaje mu do spłaty, na dzień dzisiejszy, około 40 tys złotych kapitału,.  

7. Wszelkie próby usprawiedliwienia działań banków w zakresie wprowadzenia na rynek 
takich produktów oraz dopuszczenia do ich wprowadzenia przez nadzór KNF są jedynie 
próbą zamiecenia pod dywan faktu oszukania społeczeństwa, z którego banki zadrwiły sobie 
eksploatując ponad miarę.

8. Fakty nie respektowania przez banki prawa polskiego, nie stosowania się do wyroków 
polskich sądów, podejmowane próby sankcjonowania swoich nielegalnych działań poprzez 
namawianie a jakże często wręcz szantażowania kredytobiorców wypowiedzeniem umów i 
wystawienia BTE, jak nie podpiszą nowych warunków umów poprzez aneksy, które nadal 
zawierają klauzule niedozwolone i zmuszają kredytobiorcę do  uznania fikcyjnego 
zobowiązania, świadczą o bezwzględności i braku jakichkolwiek zahamowań. Kłamstwa , 
półprawdy i manipulacje stosowane w wypowiedziach przedstawicieli banków, niechęć do 
negocjacji w sprawach wspólnych dla kredytobiorców mówią o jednym. Banki czują się 
władcami tego naszego domu, którym jest Polska. Stowarzyszenie zwróciło się z prośbą o 
podjęcie negocjacji do dwóch banków, jeden nawet nie raczył odpowiedzieć, drugi  z 
uporem godzi się jedynie na indywidualne negocjacje, prawdopodobnie licząc na to, że 
swoimi metodami  uzyska dodatkowe profity od kredytobiorców, w postaci podpisania 
niekorzystnych lub mniej korzystnych warunków niż wynika to z przepisów prawa.  

9. Ustosunkowując się do propozycji przedkładanych kredytobiorcom przez partie polityczne 
czy Władze, stwierdzić należy, że nie są one przystające do  właściwej oceny sytuacji . 
Naszym zdaniem nie są one konstytucyjne. Oszustwo, bo tak trzeba działania banków 
nazwać, odnosi się do wszystkich kredytobiorców, niezależnie w jakiej sytuacji 
materialnej znajdują się w chwili obecnej, jak duży mają dom, jakie mieszkanie kupili 
i ile mają lub nie dzieci. 

Nie zgadzamy się  na twierdzenie, że jest to POMOC Państwa  dla kredytobiorców.
Państwo, wydaje się, zapomina o równości obywateli wobec prawa, Państwo zapomina, że ma być 
Państwem prawa i zgodnie z Konstytucja ma chronić swoich obywateli i dbać o nich pod każdym 
względem. Wszelkie działania z tego zakresu, jak do tej pory zaprzeczają temu, że żyjemy w 
Państwie prawa. Ochrona banków stosowana przez Państwo, na dzień dzisiejszy jest ochroną 
spekulacji, łamania polskiego prawa i przyzwoleniem na stosowanie oszukańczych praktyk 
rynkowych. Sam UOKiK nie jest w stanie im zapobiec.

Z naszej strony nie ma zgody na takie działania. 

Pragniemy także przypomnieć, że wprowadzone przez banki produkty są szkodliwe także dla 
Państwa  Polskiego. Pozwalają na stosowanie wirtualnej księgowości bankowej, ograniczenia 
wielkości należnych Państwu od banków podatków a także wykazywania przez zarządy banków 
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stanów wirtualnych aktywów i pasywów w bilansach banków, czyli  wprowadzania fikcji w 
sprawozdaniach finansowych a za tym powodowanie niewłaściwych danych umieszczanych w 
bilansie przychodów Państwa. Sądzę, że szczegółowiej wyjaśniać tych kwestii nie trzeba. 
Działania podejmowane przez „Cech” bankowy, bo tym faktycznie jest ZBP , mają przede 
wszystkim za zadanie utrzymanie dotychczasowego status quo i ogromnych zysków jakie sektor ten 
czerpie z ciężkiej pracy polskiego społeczeństwa. 
Społeczeństwa, które nie zasłużyło na takie traktowanie.  

10. Trudno uwierzyć w to,że banki nie potrafiły wyliczyć i przewidzieć ryzyka jakie 
wprowadzane produkty niosły ze sobą dla przeciętego kredytobiorcy.

Doskonale wiedziały  jakie korzyści  mogą dać bankom te produkty. 
Nie liczyły się z klientem. Liczyły jedynie przyszłe zyski.
Potwierdzają to same banki w sprawozdaniach z posiedzeń ZBP. Wiedza o wydarzeniach w 
Australii ; USA; Austrii;Turcji ;Argentynie ,spowodowanych właśnie takimi formami  działania i 
produktami  oferowanymi społeczeństwom przez sektor bankowy, z uwagi na szerokie kontakty 
międzynarodowe tego sektora, była więc w tym środowisku prawie powszechna. 
Wskazać należy ,że wiele „Banków matek” powstającego po latach 2000 nowego  sektora 
bankowego  opartego na kapitale obcym i sprywatyzowanego uczestniczyło w tamtych 
wydarzeniach. 

Szanowni  Państwo

Nie wdawałam się specjalnie w szczegółowe dokumentowanie, poszczególnych stwierdzeń 
skupiając się na przedstawieniu całokształtu zjawiska jakim są rzekome kredyty, rzekomo 
„frankowe” a faktycznie złotówkowe. Różnią się jedynie sposobem dokonywanych wirtualnych 
przeliczeń księgowych na wirtualnych kontach, pisze wirtualnych bo zdarzenia gospodarcze na nich 
opisane  kupna i sprzedaży waluty obcej ( euro, jena ,dolara czy franka)w rzeczywistości nigdy nie 
miały miejsca do 2010 roku, a jeżeli już to w bardzo sporadycznych przypadkach. Jednakże dla 
wszystkich tych przypadków  kapitał udzielony kredytobiorcy w wysokości, dla uproszczenia 
rozliczeń  1 zł  już w chwili podpisania umowy przynosił bankom zysk w postaci wartości 
kursu waluty odniesienia  np. 4 zł (w chwili obecnej ). Wszystkie pochodne, wyliczane przez bank 
liczone były od 4 złotych nie od 1 zł 
a więc bank czerpie korzyści:

• z prowizji ( często dzielonej na lata i naliczanej w ratach) ; 
• odsetek liczonych od 4 złotych ;
• opłat  liczonych od 4 zł;
• ubezpieczeń liczonych od 4 złotych i różnic  wynikających z niedoubezpieczenia  zgodnie z 

pobranymi środkami  od kredytobiorcy;
• różnic od ceny kupna/ sprzedaży stosowanych dowolnie przez banki  w przeliczeniach 

rozliczeniowych zobowiązań .Jak wyliczyliśmy w poszczególnych latach i rożnych 
bankach  z uwzględniam średniej wartości spreadu, w przeliczeniu z 1 CHF zysk banku 
kształtował się na poziomie od około 4% nawet do 20% jego wartości;

• wzrostu kapitału  kredytu, od którego naliczenia były realizowane;
• odsetek liczonych w analogiczny sposób za każdy dzień opóźnienia we wpłacie raty;
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• odsetek karnych,  stosowanych średnio, w rożnych latach  i różnych bankach od  16 % do 
25% w skali rocznej 

Na jakiej więc podstawie banki i ZBP twierdzą, że poniosą straty. 

Banki zmniejszą swój spekulacyjny, lichwiarski zysk.  Nie są prawdziwe także twierdzenia, że 
zmniejszy się przychód do skarbu Państwa z tytułu zmniejszenia podatków płaconych przez 
banki. 

Na skutek weryfikacji i urealnienia rozliczeń bilansowych, zysk ulegnie zmniejszeniu ale podatki 
nie koniecznie z uwagi na fakt, że będą one liczone od złotówek nie tak jak do tej pory z 
pominięciem waluty obcej.  Ponadto  wszystkie środki płatnicze pozostające w kraju,  spowodują 
wzrost gospodarczy i zwiększą konsumpcje wewnętrzna, stworzą lepsze warunki rozwoju  małych i 
średnich przedsiębiorstw, zapotrzebowanie konsumpcji zwiększy wielkość produkcji, która zwróci 
różnice a nawet powinna wprowadzić do budżetu zdecydowanie większe kwoty podatkowe niż 
odprowadziłyby je banki. Tak działa podaż dodatkowego pieniądza na rynek wewnętrzny.
Jest więc to działaniem w interesie nas wszystkich. 

REASUMUJĄC:

Przedstawione propozycje  ustawy nie są konstytucyjne, sankcjonują  dowolność stosowania 
prawa przez podmioty silne ekonomicznie, sankcjonują obejście prawa i jego nie stosowanie, 
oszukiwanie społeczeństwa i nielegalne zyski osiągnięte dzięki spekulacji na najsłabszych, na 
obywatelach. 
Nie może być tak, że jakiekolwiek lobby decyduje o tym jak kształtowane jest prawo, że zmienia 
się zapisy obowiązujące w sposób wysoce niekorzystny dla społeczeństwa tylko dlatego, że dany 
sektor chce zwielokrotniać swoje zyski, kosztem tego społeczeństwa. 
Zadaniem Państwa jest obrona obywateli przed takimi  działaniami.
Pozwolę sobie w tym miejscu przypomnieć znaną Państwu  Preambułę  Konstytucji RP gdyż rotę 
składanej przysięgi Senatorskiej , zapewne doskonale Państwo znacie. 

„W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i 
demokratycznego stanowienia o Jej losie,my, Naród Polski - wszyscy obywatele 
Rzeczypospolitej,zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i 
piękna, jak i nie podzielający tej wiary,a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł
równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego – Polski, wdzięczni naszym 
przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę 
zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach,nawiązując do 
najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej, zobowiązani, by przekazać przyszłym 
pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku,złączeni więzami wspólnoty z 
naszymi rodakami rozsianymi po świecie,świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla 
dobra Rodziny Ludzkiej, pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa 
człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa 
obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, w poczuciu 
odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję 
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