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Ruch Obywatelski Frankowcy PL w organizacji                                             Warszawa  24 sierpnia  2015 

 

 

Pan Marszałek Senatu 

Senator Bogdan Borusewicz 

 

Pan Kazimierz Klejna  

Przewodniczący  

Komisji Budżetu i Finansów Publicznych  

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VIII Kadencji 

 

Dotyczy: Rozpatrzenie ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w 

związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej (druk senacki nr 1048, druki sejmowe nr 3660, 3781 i 3781-

A). 

 W związku z uchwaleniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 5 sierpnia 2015 roku ustawy o 

szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut 

obcych do waluty polskiej (druk senacki nr 1048, druki sejmowe nr 3660, 3781 i 3781-A). 

Działając w imieniu setek tysięcy poszkodowanych osób , w procedowanej ustawie wnoszę o  

1. Wnosimy o bezwarunkowe na wniosek kredytobiorcy przewalutowanie kredytów hipotecznych i 

pozostałych produktów finansowych indeksowanych/ denominowanych w walutach obcych ze 

szczególnym uwzględnieniem chf (franka szwajcarskiego) po kursie z dnia podpisania umowy 

.Zapis dotyczy udzielonej kwoty kapitału wraz ze wszystkimi kosztami : odsetkami, marżą banku i 

prowizjami. 

2. usunięcie ograniczeń w możliwości restrukturyzacji kredytu hipotecznego, tj. usunięcie zapisu o 

wskaźniku LtV, powierzchni użytkowej domu i miekszania  

3. ponad to wnosimy o ograniczenie roszczenia banku do wartości kredytowanej nieruchomości (lub 

udzielonego zabezpieczenia) 

4. usunięcie zapisów art.7 i 8  ,bowiem kwota omawiana w tym artykule  nigdy nie istniała ,nie 

została udzielona  w formie kredytu, została sztucznie wykreowana poprzez zaskarżany i 

procedowany niedozwolony w umowach kredytowych zapis o indeksacji/denominacji , i jako taka 

nie może w związku z tym stanowić dochodu do opodatkowania . 

5. Składamy wniosek o rozszerzenia zakazu reklamy w mediach na  instytucje finansowe : firmy 

pożyczkowe, banki, para banki, firmy ubezpieczeniowe, pośredników finansowych i lichwiarzy 

bez względu na ich proweniencję. 

 Sam fakt przedstawienia propozycji ustawowego przewalutowania kredytów złotówkowych 

indeksowanych/denominowanych do chf  świadczy o istnieniu problemu, jego niezgodności z Polskim Prawem, 

znajomości problemu przez środowisko rządowo- parlamentarne. Przedstawiona propozycja ustawy  jest niczym 

http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/dokumenty/druki/1000/1048.pdf
http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/dokumenty/druki/1000/1048.pdf
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innym jak próbą obciążenia kosztami operacji przewalutowania czyli pseudo stratami banków, społeczeństwa 

polskiego, a nie sprawców oszustwa. Licytacja w dyskutowanym projekcie ustawy i jego kolejnych wariantach trwa 

nad procentowym podziałem rzekomej odpowiedzialności kredytobiorcy za to że  padł ofiarą oszustwa.  

Wykładnia stanu prawnego procederu  została opisana w załącznikach 1  wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich 

i Ekspertyzie CARS. 

 Sprawiedliwym społecznie byłby ustawowy obowiązek wykreślenia przez banki na wniosek kredytobiorcy 

klauzul walutowych z umów kredytowych i obowiązek przeliczenia wszystkich zobowiązań kredytobiorcy 

wynikających z pożyczenia kapitału po kursie z dnia podpisania umowy kredytowej i potrąceniu ze zobowiązania 

dokonanych wpłat po kursie ich dokonania. Taki wariant rozwiązania problemu zrównał by umowy kredytów tzw 

frankowych z umowami złotówkowymi  -  problem przestał by istnieć. Zyski banków, czyli prowizje i odsetki 

pozostały by na ustalonych w umowach poziomach identycznych dla wszystkich rodzajów umów, czyli zyski banków 

były by nie naruszone, banki nie poniosły by żadnych strat, zagrożeń dla rynków finansowych by nie było.  

W sądach leżakuje około 6000 pozwów grupowych i indywidualnych złożonych przeciwko 16 bankom przez ich 

klientów, czekając na rozwiązanie procesowe. 

 Problem jest jednak w zysku ekstra wynikającym z klauzul walutowych i tego zysku ekstra, a nie rzekomej 

straty bronią banki, ich lobbyści i niniejsza propozycja ustawy. 

 W prokuraturach okręgowych w okresie 2013-2015 zostały złożone indywidualne zawiadomienia o 

działaniach na szkodę obywateli przez banki. Obecnie przygotowany został przez środowiska skupiające osoby 

poszkodowane przez banki, dokument Zawiadomienie do Prokuratury  o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia 

przestępstw polegających na tym, że ustaleni sprawcy jak pkt IV od roku 2004  do roku 2009 na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej, działający wspólnie i w porozumieniu w zorganizowanej grupie przestępczej, przy 

wykorzystaniu dziennikarzy, jak też przedstawicieli środowisk ekonomicznych, doradców bankowych, finansowych, 

rzeczoznawców majątkowych, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, przy wykorzystaniu sytemu 

bankowego RP,  poprzez wprowadzenie w błąd” ……. jego złożenie planujemy w najbliższych dniach. 

 Ponadto zgłaszamy postulat o  powołanie Sejmowej komisji śledczej w celu wyjaśnienia tzw. afery 

frankowej, czyli oszustwa kredytów złotówkowych objętych niniejszą propozycją ustawy oraz rolą i 

odpowiedzialnością poszczególnych jej uczestników ,a dopiero na podstawie wyników jej prac powinna powstać 

ustawa rozwiązująca zdiagnozowany przez komisję problem. 

UZASADNIENIE 

O co naprawdę chodzi bankom w grze o kredyty hipoteczne złotówkowe indeksowane (denominowane) we frankach 

szwajcarskich ? czyli :czy projekt ustawy „nakazującej bankom przeliczenie wartości zobowiązań dłużników po kursie 

franka ch z dnia podpisania umów kredytów hipotecznych denominowanych/indeksowanych  we chf” zastosowany 

w wielu europejskich krajach zgodny z dyrektywą UE z dnia 10 września 2013  

Banki, poza zwrotem kapitału (210mld) z odsetkami (105 mld) , chcą zarobić „ekstra” na tzw.frankowiczach około 

276mld złotych wynikających z różnicy kursu chf wrzesień 2008 – sierpień 2015. 

Trochę arytmetyki i logiki: 

1. Banki udzieliły w Polsce w okresie lat 2006 2010 łącznie 700 000 kredytów hipotecznych denominowanych we 

chf, średnia wartość kredytu to 300 000 zł (denominowanego w chf po kursie 2,00zł/chf) na łączną kwotę : 

                                                                                    210 mld pln ( 105 mld chf ) 
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lp 
zależność 

ZBP 
BANK udział w rynku 

na podstawie 

próby losowej 

15 tys umów 

 mld.zł  strata Skarbu 

Państwa z 

tytułu 

zwolnienia 

dywidendy z 

podatku CIT 

mld.zł 

 kapitał  
odsetki 

umowne 

ekstra zysk z 

indeksacji do 

chf 

1 ZBP BRE bank/Multibank / Mbank 22,0%              46,2                      23,1                      60,7     11,5 

2 ZBP PKO BP SA /Nordea 21,0%              44,1                      22,1                      58,0     11,0 

3 ZBP Getin Bank/Noble Bank  13,0%              27,3                      13,7                      35,9     6,8 

4 ZBP BZ WBK KredytBank  SANTANDER CONSUMER BANK 12,0%              25,2                      12,6                      33,1     6,3 

5 poza ZBP Raiffeissen / Polbank 7,0%              14,7                        7,4                      19,3     3,7 

6 poza ZBP BPH/ GE Money Bank/GE Bank Mieszkaniowy 6,0%              12,6                        6,3                      16,6     3,1 

7 ZBP Millenium 5,0%              10,5                        5,3                      13,8     2,6 

8 ZBP BGŻ 4,0%                8,4                        4,2                      11,0     2,1 

9 ZBP PeKaO SA/Unicredito 3,0%                6,3                        3,2                        8,3     1,6 

10 ZBP EUROBANK 2,0%                4,2                        2,1                        5,5     1,0 

11 ZBP ING /Bank Śląski 2,0%                4,2                        2,1                        5,5     1,0 

12 ZBP Deutsche Bank PBC S.A 2,0%                4,2                        2,1                        5,5     1,0 

13 ZBP BNP PARIBAS (FORTIS) 0,5%                1,1                        0,5                        1,4     0,3 

14 ZBP Credit Agricole/  LUKAS Bank /AliorBank 0,3%                0,6                        0,3                        0,8     0,2 

15 ZBP BOŚ 0,2%                0,4                        0,2                        0,6     0,1 

  87% 
rynek kredytów złotówkowych indeksowanych do chf 700 

000 100,0% 
           210,0                    105,0                    276,0     52,4 

 

 

Banki chcą zarobić 399,7 % odsetek ekstra poza zwrotem kapitału i odsetkami oraz prowizjami, czyli dodatkowo 

276 mld pln (102 mld chf )    

Roczny budżet Państwa Polskiego uchwalony przez Sejm RP ustala deficyt budżetowy na tok 2015  na kwotę do :    

55mld pln 

Koszt społeczny : Na 40 mln obywateli jest 16 mln emerytów, 2 mln bezrobotnych, 11 mln dzieci i tylko 11 mln 

osób czynnych zawodowo. Z grupy 11 mln jeżeli 700 000 osób zaciągnęło pseudo kredyt hipoteczny złotówkowy  

denominowany we chf,to problem dotyczy ich i ich rodzin,czyli 2,8 mln osób a to stanowi 26% aktywnej zawodowo 

populacjipolaków i ich rodzin – czy jest to problem społeczny na dziś i na przyszłe lata? Banki publikują dane o 2% 

osób mających problem ze spłatą kredytów. Czy to jest pełna i prawdziwa informacja? Jaki będzie koszt społeczny 

upadłości najbardziej aktywnych 700 000 obywateli RP? 

Składamy wniosek o opracowanie ustawowego zakazu  reklamy w mediach: 

Obowiązuje ustawowy zakaz reklamy w mediach  szkodliwych dla zdrowia i życia społeczeństwa produktów takich jak 

dopalacze, papierosy, alkohol wysokoprocentowy i wino, narkotyki. 

To dlaczego prywatne instytucje finansowe, a w tej grupie 16 banków udzielających kredyty hipoteczne indeksowane 

do franka szwajcarskiego, mogą bezkarnie reklamować swoje wysoce toksyczne  produkty we wszystkich mediach 

,skoro skutkiem ich działania jest doprowadzanie do ruiny finansowej olbrzymiej rzeszy obywateli naszego kraju? Nie 

ma sensu licytowanie się ile samobójstw rocznie jest spowodowanych działalnością banków i ich biznesowych 
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pomagierów – komorników i firm windykacyjnych. Jedna ofiara z życia ludzkiego to i tak zbyt wielka cena za kredyt. 

W latach 2014-2015 ilość samobójstw w kraju wzrosła z 4 tys/rocznie w roku 2013 do 7 tys. rocznie. 

Ustawa o zakazie reklamy w mediach powinna zostać rozszerzona na  instytucje finansowe :firmy pożyczkowe 

,banki, para banki, firmy ubezpieczeniowe, pośredników finansowych i lichwiarzy bez względu na ich 

proweniencję. 

Dziś media są uzależnione od reklamodawców, a ci kreują naszą rzeczywistość według własnych potrzeb. Media z 

obawy przed utratą dochodów z reklam omijają niezręczny dla nich i dla banków temat denominacji kredytów 

frankowych kreując w ten sposób rzeczywistość – zakłamują ją. Sytuacja jest identyczna jak parę lat temu, gdy 

potężne lobby papierosowo- alkoholowe broniło się przed zakazem reklamy. Czy dzisiaj ktoś pamięta pana od 

reklamy znanej marki papierosów, czy ktoś pamięta reklamę wódki będącej bez mała naszym symbolem narodowym 

– chyba nikt. 

Wprowadzenie ustawowego zakazu reklamy instytucji oferujących szkodliwe czy wręcz toksyczne produkty na 

masową skalę na rynku konsumenckim  jest obowiązkiem i koniecznością, a nie łaską instytucji ustawodawczych. 

Skutki finansowe - na przykład banki mogłyby zaoszczędzone na reklamie środki przeznaczyć na własną 

restrukturyzację, co z kolei podwyższy ich efektywność, a w konsekwencji nie będą musiały okradać swoich klientów.  

Media natomiast będą mogły w zamian za ogłupiające reklamy poświęcić więcej uwagi rzeczywistym problemom 

społecznym – bo taka jest ich misja. 

Andrzej Zalewski  

  

 

frankowcy@gmail.com  

Załączniki:  

1. Pismo V.7220.105.2015.BA z dnia 10 czerwca 2015 r. RPO Irena Lipowicz do Andrzej Jakubiak KNF  
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