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Na ręce Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 

Andrzeja Dudy 

 

Korzystając z przysługujących Panu uprawnień, w tym wnoszenia inicjatyw legislacyjnych, 
my, klienci banków, kredytobiorcy, w sytuacji, kiedy łamane są nasz podstawowe prawa 
zwracam się z petycją o przywrócenie podstawowych zasad równowagi w relacjach z 
bankami. W tym, między innymi: 

 

1. Domagamy się wprowadzenia obowiązku oferowania przez banki stałych stóp 
procentowych dla kredytów hipotecznych. 

 

2. Domagamy się objęcia zapisem ustawy o wakacjach kredytowych wszystkich 
kredytobiorców, w tym osób oszukanych, którym zaoferowano tzw. „kredyty we frankach”. 

 

3. Domagamy się usunięcia z umów kredytowych wszelkich tzw. „wskaźników” (inicjatywa 
na poziomie UE). 

Tzw. wskaźniki to w rzeczywistości dodatkowa marża, którą banki wprowadziły w celu 
podwyższenia zysku i regulowania, w przypadku jego spadku, jego poziomu. Sąd Najwyższy 
wypowiedział się jasno o wszelkich tego rodzaju praktykach przy okazji orzeczenia w 
sprawie tzw. kredytu we frankach: 

„- Postanowienie umowne uzależniające wysokość świadczenia od swobodnego uznania jednej ze stron jest sprzeczne z naturą stosunku 
prawnego. (...) Postanowienie oparte na schemacie „zapłacę tyle, ile będę chciał” nakazuje podać w wątpliwość rzeczywistą wolę 
zaciągnięcia zobowiązania. Z kolei postanowienie zezwalające wierzycielowi na swobodne określenie wysokości świadczenia drugiej strony 
oddaje tę stronę we władzę wierzyciela, który może dowolnie wpływać na jej sytuację ekonomiczną - napisano w pisemnym uzasadnieniu.” 
(sygn. akt III CZP 40/22)  

 

Wskaźnik WIBOR był ustalany w sposób naruszający prawa konsumentów. W związku z tym 
pozostawienie w rękach banków zysków pochodzących z tego nieuczciwego procederu jest 
niezgodne z prawem. Pan Prezydent może stać się rzecznikiem konsumentów wobec 
odpowiednich instytucji i organów. 
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4. Domagamy się wprowadzenia do umów kredytów hipotecznych zasady „mieszkanie za 
klucz” (w sytuacji, kiedy na podstawie umowy nie zawierającej nieuczciwych zapisów (ok. 
5% umów) klient nie będzie w stanie spłacić swojego kredytu, będzie mógł oddać klucze w 
rozliczeniu wszelkich ewentualnie naliczonych wcześniej przez bank należności z tytułu 
zaciągniętego kredytu (model amerykański). 

 

5. Domagamy się wyeliminowania z obrotu wszystkich umów zawierających wady prawne i 
zastąpienie ich jednym, prostym, pozbawionym ukrytych kosztów i kosztów nie dających się 
oszacować na podstawie modelu UE.  

 

6. Domagamy się ukarania winnych wprowadzenia do obrotu przez banki nieuczciwych 
produktów finansowych . 

 

7. Domagamy się, żeby wprowadzono, wzorem brytyjskim, instytucję tzw. ombudsmana 
(https://www.financial-ombudsman.org.uk/) - instytucji prawników, którzy bezpłatnie, z 
urzędu bronią praw konsumentów wobec banków rozszerzając znacznie zarówno środki, jak i 
zakres działania Rzecznika Finansowego, którego biuro jest obecnie słabą, niedofinansowaną 
i często zbyt powolną instytucją tego rodzaju.  

 

8. Domagamy się przeniesienia wszystkich środków spółek państwowych, instytucji, 
urzędów, sądów oraz kont obsługujących zamówienia z udziałem środków publicznych do 
BGK i/lub NBP i na bazie tych środków stworzenia funduszu gwarancji wkładu własnego dla 
rodzin zaciągających kredyt na podstawowe mieszkanie rodziny. Prawo do mieszkania 
stanowi podstawowe prawo obywatela, a Państwo powinno dążyć do jego zaspokojenia.  

 

Tomasz Sadlik 

Przewodniczący Komitetu Obrony Kredytobiorców 

(w organizacji) 
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