
List otwarty do Jarosława Kaczyńskiego 

 

Z uwagą obserwujemy zmagania PiS i Prezydenta Andrzeja Dudy, mające na 

celu naprawę Rzeczypospolitej.  

Nie podzielamy jednak powszechnego mniemania, że PIS obecnie posiada 

pełnię władzy i może zmienić wszystko.  

Nadal, naszym zdaniem, kto inny sprawuje władzę w newralgicznych 

obszarach funkcjonowania państwa jakimi są: Wymiar sprawiedliwości z sędziami  

i prokuratorami wszystkich szczebli, służby specjalne, oraz instytucje finansowe, 

bank centralny, banki komercyjne, fundusze, ubezpieczenia, giełdy, handlowe spółki 

finansowe (windykacyjne). To przede wszystkim instytucje finansowe mają 

przemożny wpływ na całą polską gospodarkę, na byt wszystkich obywatelki, na 

politykę (Nowoczesna Ryszarda Petru) wreszcie na media.  

Konstatuje ze zdumieniem, że PiS poświęca tym obszarom, a szczególnie 

instytucjom finansowym, najmniej przemyślanej uwagi. Co więcej odporny jest na 

płynące, alarmujące sygnały o demoralizacji sektora finansowego, włącznie  

z działaniami niezgodnymi z obowiązującym prawem, przekładające na szkodę 

milionów obywateli.  

Papierkiem lakmusowym tych zaniechań są niezrozumiałe działania Kancelarii 

Prezydenta w sprawie tzw. kredytów frankowych, gdzie ekspertami i doradcami 

Prezydenta są ludzie ( tzw. Banksterzy) powiązani z bankami, które wyłudziły od 

kredytobiorców miliardowe kwoty. Również przesyłane do rządu informacje i projekty 

aktów prawnych pozostają bez echa.  

Stawiamy diagnozę, że jeżeli powyżej omawiane kwestie nie zostaną 

rozwiązane prawidłowo, to powtórzy się scenariusz z poprzedniego okresu 

sprawowania przez PiS władzy. 

Wykazanie błędów byłoby czczym narzekaniem na stan faktyczny, więc 

zgłaszamy konkretne postulaty, jak rozwiązać problemy.  
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12 POSTULATÓW   

Ruchu na rzecz Powszechnego Oddłużenia Polaków (POP) 

1. Zamiana toksycznych instrumentów pochodnych (nibykredytów 
pseudowalutowych) na kredyty złotówkowe oraz likwidacja polisolokat.  
 
Należy za pomocą ustawy bezwarunkowo przeliczyć z powrotem na złotówki 
(na wniosek kredytobiorcy, w czasie max 30 dni) kredyty denominowane  
i indeksowane do walut (zwłaszcza franków) zgodnie z kursem z dnia 
podpisania umowy i potwierdzić ich spekulacyjny oraz złotówkowy charakter. 
Odwalutowanie musi objąć kapitał i wszelkie  inne koszty (odsetki, marże, 
prowizje). Po odwalutowaniu zasady oprocentowania mają być zgodne ze 
stosowanymi w analogicznym okresie dla kredytów złotówkowych w danym 
banku. Zabezpieczenia banków powinny zostać ograniczone do wartości 
kredytowanej nieruchomości albo innego udzielonego zabezpieczenia. Koszty 
operacji odwalutowania mają ponieść jedynie banki,  
w żadnym razie nie państwo lub podatnik.  
Do czasu wprowadzenia opisanych powyżej regulacji należy 
bezwzględnie i natychmiastowo zawiesić wszystkie postępowania 
egzekucyjne prowadzone przeciw kredytobiorcom. Władze powinny 
uświadomić sobie, że każdy dzień zwłoki oznacza kolejne tragedie  
i samobójstwa, coraz większą plamę na sumieniu rządzących.  
Powinien zostać dokonany zwrot 100% wartości wkładu finansowego 
klientom posiadającym tzw. polisolokaty.  
 

2. Powołanie parlamentarnej komisji śledczej. 
 
Należy powołać komisję parlamentarną, która wyjaśni społeczeństwu kulisy 
procederu wprowadzenia przez banki na rynek toksycznych nibykredytów 
pseudowalutowych oraz opcji walutowych dla polskich przedsiębiorców. 
Szczególnego wyjaśnienia wymaga tutaj rola, jaką odegrał pracujący dla 
londyńskiego Goldman Sachs były premier RP Kazimierz Marcinkiewicz.  
Obydwie bankowe akcje kosztowały polskie rodziny i przedsiębiorców (głównie 
dobre firmy eksportowe) gigantyczne pieniądze i były w istocie formą rabunku 
zorganizowanego przez międzynarodową grupę przestępczą (projekt 
Abacus). Skutkiem tego wiele firm upadło, wiele rodzin znalazło się na skraju 
ubóstwa, a tysiące ludzi popełniły samobójstwa. Dlatego należy podjąć starania 
celem postawienia winnych decydentów przed sądem i skazania za 
przestępstwo. 
  

3. Całkowity zakaz handlu długami jako zasada ustrojowa. 
   
Handel długami i działalność prywatnych firm windykacyjnych powinna zostać 
zakazana. Zdelegalizowana powinna zostać również prywatna działalność 
pożyczkowa (parabanki). Prawo do windykacji powinno zostać w wyłącznej 
gestii państwa.  



4. Upaństwowienie zawodu komornika. 
  
Komornicy powinni zostać etatowymi pracownikami Ministerstwa 
Sprawiedliwości (nie mogą podlegać Sądom, które gwarantują im praktyczną 
bezkarność) bez prawa do pobierania prowizji od windykowanych kwot (oprócz 
pensji powinni pobierać jedynie opłaty za czynności). Komornik ma 
egzekwować, nie rabować. 
  

5. Zakaz reklamy usług finansowych. 
 
Należy wprowadzić całkowity zakaz reklamy produktów finansowych  
i ubezpieczeniowych, a zwłaszcza kredytów, pożyczek oraz usług 
windykacyjnych. (To samo powinno dotyczyć produktów farmaceutycznych, 
używek oraz reklam skierowanych do małoletnich). 
  

6. Odejście od stosowania stopy WIBOR. 
  
Należy zlikwidować stopę WIBOR jako pozory koszt (oprocentowania), który 

ponoszą banki podczas udzielania kredytu. Ponieważ banki nie pożyczają 

pieniędzy podczas akcji kredytowej, a jedynie je kreują, tworząc je z niczego 

(ex nihilo), nie mają prawa doliczać obciążenia w postaci WIBOR-u do 

całościowego kosztu kredytu. 

  

7. Wykup kredytów złotówkowych przez NBP. 
  
Po likwidacji kredytów pseudowalutowych na rynku pozostaną jedynie kredyty 
złotówkowe. Wobec nich należy zastosować zasadę powszechnej 
restrukturyzacji polegającej na wyemitowaniu przez NBP pieniędzy, za pomocą 
których zostaną wykupione zobowiązania klientów wobec banków 
komercyjnych  (monetyzacja istniejących i zakupionych dóbr). Spłata 
zobowiązań dłużników będzie w przyszłości następować wobec  NBP, bez 
odsetek (z możliwością negocjacji korzystnych harmonogramów). Bank 
centralny powinien te spłaty wyksięgować z systemu, by nie powstał pieniądz 
inflacyjny. Podobna operacja powinna nastąpić względem kredytów 
odsprzedanych firmom windykacyjnym (oczywiście w cenie  zakupu długu). 
  

8. Powrót do suwerennego pieniądza. 
 
Należy bezwzględnie wyegzekwować postanowienia zapisu konstytucyjnego  

o monopolu NBP na emisję pieniądza i precyzyjnie go zdefiniować (Art. 227) 

oraz jednocześnie zakazać emisji oprocentowanego pieniądza dłużnego przez 

banki komercyjne. Należy zmienić Art. 220 Konstytucji i zapisać w nim algorytm 

emisji pieniądza. Algorytm ten powinien opierać się na zasadzie równoważenia 

emisją wzrostu PKB i inflacji. Obecny stan prawny wyklucza możliwość 

finansowania długu publicznego przez polski rząd emisją obligacji kupowanych 

przez NBP czy też kredytem udzielanym przez bank centralny. NBP powinien 

być podporządkowany i powinien odpowiadać jedynie przed parlamentem jako 

najwyższym przedstawicielstwem narodu. Docelowo całkowity zakaz 



finansowania deficytu budżetowego państwa i gmin długiem. Jedynym 

beneficjentem emisji pieniądza mogą być polscy obywatele, naród polski jako 

najwyższy suweren bytu państwowego. Ma to być najistotniejszy  

i najpilniej strzeżony atrybut wolności Polaków i niepodległości państwa.  

Bez wolnego i uczciwego pieniądza nie ma wolnej i sprawiedliwej Polski! 

  

9. Wprowadzenie renty emisyjnej. (Bezwarunkowego Dochodu 
Gwarantowanego). 
 
Pieniądz w Polsce powinien stać się dobrem wspólnym opartym o zdolności 
wytwórcze społeczeństwa. Powinien służyć obywatelom zamiast zaprzęgać ich 
do niewolniczej służby lichwiarskiej międzynarodówce. Jego emisja – wolna od 
długu i oprocentowania – ma być prowadzona przez NBP w sposób 
ekwiwalentny do przyrostu towarów, dóbr, usług i inflacji w gospodarce 
narodowej. Emisja suwerennego pieniądza (wypełniającego lukę nabywczą) 
powinna być skierowana do obywateli w postaci bezwarunkowej  
i gwarantowanej dywidendy narodowej, która będzie przysługiwać wszystkim - 
również osobom małoletnim. W ten sposób zostanie rozwiązany problem 
dzietności. Dywidenda ta będzie dla osób starszych uzupełnieniem emerytury 
obywatelskiej.  
 

10. Oddolna repolonizacja banków i likwidacja bezdomności. 
 
Należy powołać sieć banków samorządowych (komunalnych), nadając im 
uprawnienia emisji niewymienialnych walut komplementarnych, które będą 
stabilizować gospodarkę lokalną i aktywizować jej potencjał budując lokalne 
relacje gospodarcze i wzrost dobrobytu. Banki komunalne powinny przejąć 
obrót wszystkich publicznych pieniędzy i monopol kredytu dla celów 
publicznych, co zaowocuje oddłużeniem polskich gmin. Równocześnie powinny 
wspierać lokalnych przedsiębiorców, zatrzymując wypływ zysków z kredytu na 
zewnątrz. Ich szczególną misją powinno być finansowanie budownictwa 
mieszkaniowego dla polskich rodzin, również tych, które chciałyby powrócić z 
emigracji. Należy odebrać z rąk firm komercyjnych (banków i deweloperów) 
rynek nieruchomości, który jest kurą znoszącą złote jaja, wywożone następnie 
z Polski. Obniży to radykalnie ceny nieruchomości, w których skumulowane 
odsetki bankowe stanowią nawet do 70%. W bankach komunalnych Skarb 
Państwa powinien posiadać 49% kapitału, aby wspomóc ich powstawanie. 
Banki komunalne powinny być powołane we wszystkich województwach 
tworząc, asekurującą się kapitałowo, sieć na wzór banków spółdzielczych, co 
zmniejszy wymogi kapitałowe przy ich powoływaniu.  
 

11. Powołanie Narodowego Banku Inwestycyjnego. 
 
Należy powołać Narodowy Bank Inwestycyjny (tę rolę może spełniać 
zreformowany BGK), który będzie finansował zakupy inwestycyjne polskich firm 
(urządzenia i środki produkcji) w postaci leasingu. Dzięki temu firmy nie będą 
musiały inwestować swoich środków lub zadłużać się w bankach 
komercyjnych, by rozwijać się i odnosić sukcesy. 



     12. Reforma podatkowa.  

Należy przeprowadzić radykalną reformę podatkową - możliwą dzięki emisji 
suwerennego pieniądza. Docelowo należy zlikwidować podatki bezpośrednie  
i zastąpić je podatkami pośrednimi. Konieczna jest likwidacja obciążeń 
podatkowych i parapodatkowych czyniących z pracy dobro luksusowe: 
całkowita likwidacja PIT i ZUS od działalności gospodarczej. W przypadku 
umów o pracę - wysoka kwota wolna od podatku i likwidacja ZUS. Powyżej tej 
kwoty podatek liniowy. Należy zwolnić z CIT spółki, w których udziałowcami są 
osoby fizyczne z polską rezydencją podatkową. Konieczne jest radykalne 
uproszczenie i zautomatyzowanie systemu podatkowego (metoda kasowa). 
Podatek VAT powinien zostać uproszczony i zastąpiony podatkiem 
konsumpcyjnym pobieranym jedynie od finalnego konsumenta. Należy 
zlikwidować nieuzasadnione wycieki kapitału poza granice kraju, wynikające  
z stosowania cen transferowych, opłat licencyjnych i optymalizacji 
podatkowych.  
Środki na realizację tych celów powinny pochodzić z likwidacji budżetowych  
instytucji fasadowych (KNF, UOKiK, FK, ZBP). 

 

 

 


