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Szanowny Panie Prezesie, 

 

W imieniu osób poszkodowanych przez bezprawne działania banków wzywam Pana do publicznej 

debaty o skutkach społecznych braku realnych działań mających na celu rozwiązanie problemu 

nieuczciwych instrumentów finansowych odnoszących się do walut obcych. 

 

W ocenie Stowarzyszenia bezczynność organów nadzoru bankowego oraz NBP w latach 

poprzednich umożliwiła sektorowi bankowemu w Polsce działania bezprawne, które uderzają do 

dnia dzisiejszego w obywateli polskich i w polską gospodarkę. Jedynie natychmiastowe przerwanie 

działania nieuczciwych instrumentów finansowych i obowiązkowe dla banków odwalutowanie 

pozwoli polskiej gospodarce uniknąć dalszych strat, a obywatelom uwolnić się od "niewolnictwa 

ekonomicznego" za które winę ponosi wyłącznie sektor bankowy i czerpie z niego zyski. 

 

Opierając się na danych z raportu Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych można szacować, 

że gospodarka polska straciła łącznie ok. 160 mld zł od 2010 roku, kiedy wiadomo już było, że 

oferowane w całej Europie Środkowo-Wschodniej kredyty waloryzowane do walut obcych są 

nieuczciwe, szkodliwe i należy surowo zakazać ich sprzedaży. Według wspomnianego raportu 

Polacy tracą rocznie z tytułu zaniechań legislacyjnych władz wobec banków około 22 mld 

złotych[1]. Oznacza to, że roczny uszczerbek gospodarki polskiej z tytułu strat obywateli 

pokrzywdzonych przez toksyczne produkty finansowe równa się stracie na poziomie 1,22% PKB, 

natomiast ubytek podatkowy budżetu państwa z tego tytułu wynosi 3,85 mld zł. 

 

Oprócz skutków dla gospodarki występują także bardzo negatywne skutki społeczne. 

Najważniejsze z nich wymienione zostały w Raporcie[2] sporządzonym na zlecenie Kancelarii 

Prezydenta przez dr Artura Bartoszewicza i przekazanym w czerwcu Prezesowi Stowarzyszenia. 



 
 

 

Wskazuje on na szereg patologii, które wpływają na życie kilku milionów osób. Jasno wykazuje, iż 

rodziny posiadające te kredyty są mniej aktywne społecznie i gospodarczo. W wyniku działania 

tych instrumentów finansowych powstała liczna grupa społeczna „niewolników ekonomicznych”, 

co wpływa negatywnie na całe społeczeństwo. 

 

Blisko rok temu, to Pan, Panie prezesie swoimi działaniami zablokował pierwotny projekt 

prezydencki mający uwolnić społeczeństwo od nieuczciwych produktów finansowych, 

jednocześnie deklarując, że NBP zmusi banki do dobrowolnego odwalutowania pseudokredytów w 

ciągu roku. Dziś, kiedy upływa czas przewidziany na "dobrowolne odwalutowanie przez banki" 

cała Polska widzi, że pozorowane działania Pana i NBP zakończyły całkowitym fiaskiem, a banki, 

które na masową skalę zastosowały nieuczciwe zapisy w umowach, w wyniku bierności państwa do 

dnia dzisiejszego korzystają z możliwości osiągania nielegalnych zysków pogrążających obywateli 

i polską gospodarkę. W ocenie Stowarzyszenia bierność państwa wobec bezprawnych działań 

części firm z sektora finansowego zachęca kolejne podmioty działające na rynku polskim do 

nieuczciwych praktyk. 

 

Stowarzyszenie wzywa zatem Prezesa NBP do publicznej debaty. Mamy nadzieję, iż po 

dziesiątkach spotkań z przedstawicielami banków Pan Prezes znajdzie także czas na rozmowy  

z reprezentantami społeczeństwa - "Suwerena", czyli obywatelami Polski w imieniu których pełni 

funkcję Prezesa NBP. 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 

        Prezes 

 

        Arkadiusz Szcześniak 


