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Interpelacja poselska w przedmiocie wsparcia dla osób pokrzywdzonych kredytami frankowymi

 

Działając na podstawie art. 115 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 
1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 
r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1799), a także art. 192 ust. 1 
uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. M.P. 2020 poz. 476), składam interpelację w przedmiocie 
wsparcia dla osób pokrzywdzonych kredytami frankowymi.

 

Stan faktyczny

            Temat wsparcia dla osób pokrzywdzonych kredytami frankowymi był jednym z 
głównych motywów kampanii prezydenckiej w Polsce w 2015 roku. Pomimo górnolotnych 
obietnic ze strony obecnego Prezydenta Andrzeja Dudy, tzw. ,,frankowicze” nie doczekali się 
znaczącej odmiany swojej sytuacji. Dopiero orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej (zwany dalej:   ) z 3 października 2019 roku (sygn. akt. C-260/18) otworzyło TSUE
osobom pokrzywdzonym przez kredyty frankowe drogę do ubiegania się o odszkodowania.

 

            Sejm poprzedniej kadencji uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców 
znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz 
niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1358 ). Projekt tej ustawy został skierowany do 
parlamentu w wyniku prezydenckiej prawa inicjatywy ustawodawczej i w swym założeniu miał 
stanowić pomoc dla osób pokrzywdzonych kredytami frankowymi ( https://www.money.pl/gielda

  – /prezydent-podpisal-nowele-ustawy-o-wsparciu-kredytobiorcow-6403569762973825a.html
dostęp: 08.06.20r.). Sami ,,frankowicze” krytykowali jednakże tę ustawę jako akt prawny, który 

https://www.money.pl/gielda/prezydent-podpisal-nowele-ustawy-o-wsparciu-kredytobiorcow-6403569762973825a.html
https://www.money.pl/gielda/prezydent-podpisal-nowele-ustawy-o-wsparciu-kredytobiorcow-6403569762973825a.html


nie stanowi realizacji żadnej z prezydenckich obietnic, jaką otrzymali od Andrzeja Dudy 
podczas kampanii w 2015 roku ( https://businessinsider.com.pl/polityka/7-niespelnionych-

  – dostęp: 08.06.20r.).obietnic-wyborczych-andrzeja-dudy/qb26108

            Omawiana problematyka pojawiła się po raz kolejny wraz z toczącą się w Polsce 
kampanią na urząd Prezydenta RP. Jako szczególnie istotne jawią się pytania o to, czy rząd 
zamierza podjąć prace legislacyjne, ułatwiające osobom pokrzywdzonym kredytami frankowymi 
ubieganie się o ich prawa. Kwestia ta stała się tym bardziej doniosła w świetle przytaczanego 
wcześniej orzeczenia TSUE, które dla wielu osób -zadłużonych w ramach kredytów frankowych 
- okazało się jedynym realnym ,,źródłem” ochrony ich praw. Istnieje obawa, że trwająca w 
Polsce kampania wyborcza, skłoni polityków do składania kolejnych obietnic bez realnego 
pokrycia. Dlatego też tak ważne jest wyjaśnienie kwestii planów rządu dotyczących 
ewentualnego wsparcia dla osób pokrzywdzonych kredytami frankowymi.

 

Mając powyższe na uwadze, zwracam się z następującymi pytaniami:

1.            Jaką pomoc od rządu Mateusza Morawieckiego otrzymały do tej pory osoby 
pokrzywdzone kredytami frankowymi?

2.            Czy prowadzone są prace mające na celu wsparcie osób pokrzywdzonych kredytami 
frankowymi?

 

Jarosław Rzepa

Poseł na Sejm RP

IX kadencji
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