
 
 

 
 
 

ZAPROSZENIE 
 
NISS w ramach prowadzonego projektu  : 

 
czytaj „czy frankowcy,PL?” 

 
organizuje  dla Państwa w Warszawie ogólnopolską konferencję o tematyce : 
 

USUNIĘCIE KLAUZUL WALORYZACYJNYCH JEST NEUTRALNE DLA BANK ÓW 
Kredyty złotówkowe waloryzowane do kusu walut obcyc h (denominowane i indeksowane) ,a 

szczególnie do franka szwajcarskiego. 
Konieczno ść ustawowej likwidacji problemu tzw kredytów frankow ych. 

Mity i fakty a rzeczywiste  zagro żenia  dla systemu bankowego i bud żetu Państwa Polskiego. 
 
Dla wyjaśnienia tych skomplikowanych zagadnień, zaprosiliśmy Panią Izabellę Litwin, wybitnego 
zarówno dydaktyka  jak i  znawczynię tematu i to od strony księgowości bankowej jak i prawa 
bankowego. 
 
Pani Izabella Litwin przedstawi Państwu w przystępnej formule: jak są księgowane w bankach 
pseudofrankowe kredyty i jak można,wbrew zafałszowanej narracji banków, zlikwidować ten problem. 
 
Wspólnie przeanalizujemu elementy narracji bankowej, kryjącymi się pod hasłem: „straty banków”, 
„zagrożenia dla finansów publicznych” i inne tego typu straszaki. 
 
Na zakończenie spotkania przewidujemy opublikowanie komunikatu prasowego ,który w trakcie 
konferencji opracuje kolegium redakcyjne wyłonione z sali. 

 
Na konferencję zaproszeni zostali też przedstawiciele mediów,działacze społeczni,politycy  i 
parlamentarzyści. 
 

Potwierdzeniem woli wzi ęcia udziału w konferencji jest dowód wpłaty na nasz e konto w Alior 

Banku nr  03 2490 0005 0000 4530 2556 7288 , kwoty wpisowego  50 pln i potwierdzenie 
meilem, na adres :andrzej.j.zalewski@gmail.com    

w nieprzekraczalnym terminie do 21.08.2016 do godz. 13,00 
W odpowiedzi prze ślemy meil ze wskazaniem miejsca i godziny konferenc ji . 

Wdzięczni będziemy także za datki na zasilenie naszego budżetu wpłatami na nasze konto. 
Od ilości zaakredytowanych osób zależy wielkość wynajętej na ten cel sali konferencyjnej, co z kolei 
będzie miało też wpływ i na termin konferencji. 
 
Wydarzenie planujemy w dzie ń powszedni w dniach 22-26 sierpnia 2016 r  w godzin ach 17-20 
 
Koordynatorem projektu ze strony NISS  jest : 
Andrzej Zalewski email   andrzej.j.zalewski@gmail.com     tel.+48 730 342 983 
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