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Szanowny Panie Marszałku, 
 

  

Stowarzyszenie SBB popiera Poselski projekt ustawy o restrukturyzacji kredytów 

denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu 

udzielania takich kredytów (Druk nr 729) i zwraca się z prośbą o skierowanie go do dalszego 

procedowania. 

Jednocześnie apelujemy o odrzucenie Poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach 

restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do 

waluty polskiej (druk nr 877). Liczne ograniczenia zawarte w tym projekcie oraz brak zgodności  

z  Dyrektywą 93/13 nie pozwalają na jego dalsze procedowanie. 

Projekt zawarty w druku 729 w sposób prosty zrównuje kredyty pseudowalutowe  

z kredytami udzielonymi i wypłaconymi w PLN. Jest kompromisem pomiędzy aktualną sytuacją 

kredytobiorców a możliwymi wyrokami sądów, gdzie klient w toku postępowania może uzyskać 

unieważnienie umowy lub zwrot nielegalnej nadwyżki indeksacyjnej. 

Raport Rzecznika Finansowego oraz decyzje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta 

wskazują iż wiele z tych kredytów zawarto z naruszeniem polskiego prawa. Potwierdzają to 

prawomocne wyroki Sądów (w tym sądu Najwyższego). Banki nie mają podstaw do wyliczania 

wartości kredytu (również w chwili wypowiadania umowy) w oparciu w ustalane przez siebie tabele 

kursowe.  
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 Kompromis projektu Kukiz15 zakłada zrównanie kredytów denominowanych i indeksowanych 

do waluty obcej z kredytami w polskich złotych, biorąc pod uwagę, że kredyty te były wypłacone  

w polskich złotych z depozytów złotowych. Projekt zakłada rozliczenie obydwu kredytów  

i w przypadku, gdyby klient w kredycie tzw. „walutowym” zyskał na spłacie niższych rat, musiałby się 

rozliczyć z bankiem zwiększając saldo swojego „nowego” kredytu w PLN. Proces działałby także  

w drugą stronę, tj. jeżeli w kredycie tzw. „walutowym” kredytobiorca zapłacił więcej niż gdyby jego 

kredyt od początku był złotówkowym, to bank odliczyłby jego zwyżkę od salda kredytu wyrażonego 

już w PLN. Od dnia restrukturyzacji klienci spłacaliby zwykłe kredyty złotówkowe. 

 

 Projekt zdejmuje ryzyko z całego systemu finansowego w Polsce przed kolejnymi 

zawirowaniami zewnętrznymi (Grexit, Brexit, sytuacja za naszą wschodnią granicą, etc.), 

wpływającymi na wartość kursu PLN. Jednocześnie banki nie tracą na takim rozwiązaniu, gdyż umowy 

te są dalej realizowane w polskich złotych, z oprocentowaniem dla kredytów w PLN (bank zarabia 

tyle, ile by zarobił udzielając zwykłego kredytu złotówkowego w przeszłości).   

Klienci banków spłacają swój kredyt jak zwykły złotówkowy, bez zagrożenia, że jego wartość 

przekracza wartość udzielonego kredytu, bądź wartość nieruchomości. Kapitał wraz z każdą spłatą 

maleje, kredytobiorca może więc dysponować swoją nieruchomością tj. w każdej chwili może 

sprzedać ją i spłacić kredyt. Polskie rodziny nie są już więźniami w swoich nieruchomościach, mogą 

przeprowadzić się do mniejszych lub większych mieszkań/domów w zależności od potrzeb  

i możliwości. 

 

 Projekt obejmuje wszystkie umowy wypowiedziane, z wystawionymi tytułami egzekucyjnymi 

i postępowaniami komorniczymi. Dzięki temu następuje przywrócenie do społeczeństwa wielu rodzin 

wykluczonych ze względu na zawarcie tego typu umowy. Tym bardziej, że wartość roszczenia banku 

była wyliczana niezgodnie z prawem, a majątek jest egzekwowany z użyciem niekonstytucyjnych 

przepisów o Bankowym Tytule Egzekucyjnym.  

Zwraca on godność wielu polskim rodzinom i wiarę w to, iż przepisy są równe dla wszystkich,  

a Konstytucja chroni obywateli a nie korporacje. 

 

Na wprowadzeniu projektu zyska budżet państwa, który zostanie zasilony dodatkowymi 

wpłatami z tytułu podatków VAT, PIT, CIT. Wzrośnie także polskie PKB, ponieważ po urealnieniu 

wysokości zadłużenia i rat polskie rodziny zaczną zwiększać konsumpcję, wydając pieniądze na 

rodzimym rynku, a nie zanosząc ciężko zarobione pieniądze na zawyżone raty do banku, który na 

podstawie umów ze spółkami matkami, transferuje je zagranicę bez pożytku dla polskiej gospodarki. 

 

 Istotnym elementem projektu ustawy jest zapewnienie możliwości rozłożenia efektu zmiany 

bilansów banków na kolejne lata spłaty kredytu. Informacje przedstawiane przez Komisję Nadzoru 

Finansowego wskazujące, iż na takie rozwiązanie nie pozwalają Międzynarodowe Standardy 

Rachunkowości są jedynie opinią, nie popartą żadnym stanowiskiem audytorów czy specjalistów w 

tym zakresie. W toku dyskusji nad rozwiązaniem problemu tzw. „kredytów walutowych” pojawia się 
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wiele wskazówek, jak dokonać tej operacji w sposób umożliwiający rozłożenie skutków finansowych 

na kolejne lata. Naszym zdaniem taka operacja jest jak najbardziej możliwa, a stanowiska odrębne 

mają na celu blokadę rozwiązania ustawowego tego problemu. 

 

 Z opinii Biura Analiz Sejmowych: „z orzecznictwa TSUE wynika, że tego typu rozwiązania są 

dopuszczalne, jeżeli ich celem jest ochrona wyznaczonego przez państwo członkowskie interesu 

publicznego”. 

 

 
Z wyrazami szacunku 

   

 

 

 

Arkadiusz Szcześniak 

 

Prezes  
Stowarzyszenia  
Stop Bankowemu Bezprawiu 
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