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czy twój kredyt nie został sprzedany!
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Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu197

Udział W głosoWaniach  
7605 z 7958 głosowań – 95,56% 95%

zapytania, którym nadano bieg253
ośWiadczenia4

pytania w bieżących sprawach3

Murem
za kredytobiorcami

— Największy sukces w pra-
cy poselskiej?
— Tematem numer jeden są 
oczywiście „frankowicze”, 
w obronie praw których od 
dawna występuję w Sejmie. 
We wrześniu br. Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Eu-
ropejskiej ma wydać wyrok 
w tej sprawie. Stanowisko 
TSUE przy założeniu, że bę-
dzie korzystne, nie spowodu-
je automatycznego przewa-
lutowania kredytów, zresztą 
jak można przewalutować 
„złotówkę na złotówkę”, ale 
może być wykładnią dla pol-
skich sądów. Z umów będą 
wykreślane zapisy abuzyw-
ne, czyli niezgodne z pra-
wem. Oczywiście kredyty 
trzeba spłacać, ale będzie 
inne ich przeliczenie. 

— Co konkretnie zyska 
„frankowicz”?
— Odzyska godność, wol-
ność i może się okazać, że 
ma nadpłatę albo już spła-
cił kredyt. Tu trzeba jed-
nak powiedzieć, że to piwo 

nawarzone zostało z winy 
państwa polskiego, jego in-
stytucji, które nie zadzia-
łały w sposób prawidłowy. 
Potwierdził to zresztą raport 
NIK.
 

— Wina Tuska...
 — Wina rządzących urzę-
dów nadzoru finansowego, 
Komisji Nadzoru Finanso-
wego. Zresztą nie tylko w tej 
sprawie, bo i Amber Gold 

czy GetBack. I we wszyst-
kich tych aferach mamy do 
czynienia z jednej strony ze 
świadomym wprowadza-
niem ludzi w błąd, a z dru-
giej z bezwładem instytucji 
państwowych. Jest jeszcze 
bardzo bulwersująca spra-
wa prawa bankowego (art. 
95) dotyczący hipotek. Nikt 
się do tego nie przyzna-
je, a sprawa dotyczy około 
2 mln kredytobiorców. Otóż 
jeżeli ktoś ma kredyt hipo-
teczny, nieważne w  jakiej 
walucie, to bank może ten 
kredyt sprzedać, np. za 10% 
wartości, jakiemuś fundu-
szowi na Cyprze. A ten może 
wystąpić do kredytobiorcy 
o zmianę warunków spłaty 
udzielonego kredytu. Rodzi 
się pytanie, dlaczego bank 
nie odsprzeda kredytu za 
10% wartości kredytobior-
cy? Dlatego, że sprzedając to 
funduszowi wykazuje straty, 
ma odpis podatkowy. Jed-
nym słowem bank zawsze 
wygrywa i zarabia.

— Może trzeba decyzji pre-
zesa PiS, żeby to zmienić?
— Wierzę w to, że obywate-
le mogą to zmienić, wierzę 
w parlament. Nawet jeże-
li jest się jednym z posłów 
w  opozycji. Trzeba tyl-
ko rozmawiać, przekony-
wać, zabiegać o poparcie.  
Byłem wnioskodawcą pię-
ciu projektów ustaw i żaden 
z nich nie został odrzucony 
w pierwszym czytaniu. 
Może są na etapie „za-
mrażarki”, ale znam wiele 

projektów ustaw, które już 
na początku zostały uchylo-
ne. Dowodzi to tylko, że jak 
się chce coś zrobić, to trze-
ba po prostu się napracować. 
Potem są takie miłe gesty, 
że ktoś nieznany podchodzi 
do ciebie i dziękuje, bo jest 
„frankowiczem” i wreszcie 
ktoś się zajął jego sprawą. 

— Jest pan szefem Komisji 
Samorządu Terytorialnego, 
jak oceni pan kondycję pol-
skich samorządów?
— Problem w tym, że sami 
nie wiemy, jaki chcemy mieć 
samorząd. Ani opozycja, ani 
rząd. I najgorsze w tym jest 
to, że nie ma dialogu. Udało 
mi się przekonać prezydenta 
Andrzeja Dudę do powołania 
grupy kodyfikacyjnej, która 
zajmie się dokończeniem re-
formy samorządowej. Trwa-
ło to trochę. Musimy okre-
ślić, jaki chcemy samorząd, 
postawić sobie pytanie, czym 
ma się zajmować, a czym po-
winno zająć się państwo.

— Zdaniem wielu samo-
rządowców dziś mamy do 
czynienia z  obarczaniem 
samorządów dodatkowymi 
zadaniami, za którymi nie 
idzie ich finansowanie.
— Dlatego byłem przeciw-
ny przejmowaniu przez sa-
morządy szkół, bo oświata 
zżera gminne budżety. Moim 
zdaniem samorząd powinien 
zajmować się rzeczami naj-
bardziej niezbędnymi, któ-
re dotyczą codziennego ży-
cia, od kołyski aż po grób. 

Pytanie tylko, w jakim stop-
niu powinno być to finanso-
wane i przez kogo. Proble-
mem nie są zadania, a brak 
nowej ustawy o finansach 
samorządów.

— Skoro mowa o  pienią-
dzach, dlaczego nie kupi 
pan sobie nowej komórki, 
ta, którą pan ma, to antyk. 
— Nie, nie, telefon jest 
praktyczny, jest na dwie 
karty, nie ma internetu. To 
przenośna budka telefonicz-
na. Dzięki temu odzyskuję 
wolność. Staliśmy się nie-
wolnikami gadżetów. Będąc 
posłem, uświadomiłem so-
bie, że sami dajemy się znie-
walać, nie przez władzę, ale 
przez gadżety, które mamy 
dziś do dyspozycji.

— Ale czy poseł jest na cza-
sie z taką starą komórką?
— Używam komputera, 
ale to też kwestia bez-
pieczeństwa. Zmie-
niłem telefon po 
włamaniu do mojego 
smartfona.

– amber Gold, GetBack, afera „frankowa” – we wszystkich tych 
skandalach mamy do czynienia z jednej strony ze świadomym 
wprowadzaniem ludzi w błąd, a z drugiej z bezwładem instytucji 
państwowych — mówi Andrzej Maciejewski, poseł na Sejm RP. 

teMaty regionalne
i ogólnopolskie
podejmowane przez posła andrzeja Maciejewskiego
w ramach interwencji, interpelacji i zapytań... 

i osoby poszkodowane przez banki
„FRanKoWicze”

 
–  wnioskodawca dwóch ustaw oraz powołania komisji śledczej  

w tej sprawie, złożenie doniesienia do prokuratury 

Mały ruch graniczny  
– podjęcie starań o jego odblokowanie w MSWiA

sprawa tzw. opodatkowania handlu
w sklepach wielkopowierzchniowych  

– interwencja na prośbę AGROMA Olsztyn

ochotnicze straże pożarne
–  podjęcie inicjatywy o dodatku emerytalnym dla druhów OSP

polski związek łowiecki
– sprawa prac nad ustawą

nszz Funkcjonariuszy i pracowników
Więziennictwa

– sprawa kwot bazowych wynagrodzeń i praw pracowniczych

związek zawodowy celników
–  wsparcie starań o prawa emerytalne jako służby mundurowej

program Współpracy transgranicznej
polska-Rosja 2014-2020

–  interwencja w MSWiA w sprawie jego wdrożenia

prace nad prawem wyborczym
do samorządu terytorialnego  

–  dzięki czemu w ponad 2 tys. gmin głosujemy  
na osoby, a nie partyjne listy

Wizyt zagRanicznych  
pod przewodnictwem posła Andrzeja Maciejewskiego 
delegacji Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego  
i Polityki Regionalnej

12-15.06.2016 – UKRAINA, Kijów 17-19.12.2018 – RUMUNIA, Bukareszt
11-14.06.2017 – LITWA, Wilno 26-28.03.2019 – LITWA, Wilno
20-21.09.2018 – LITWA, Wilno

5

MiędzynaRodoWe  
KonFeRencje  
z udziałem posła jako panelisty

20-22.11.2018 –  LITWA – Wilno/NORWEGIA – Oslo
23-24.04.2019 – UKRAINA, Kijów 
28-29.06.2019 – FRANCJA, Saint-Brieuc

3

KongResóW, KonFeRencji,  
debat, seMinaRióW 
z udziałem posła jako panelisty 

Najważniejsze wydarzenia to:  
•  Forum Ekonomiczne w Krynicy 
•  Europejski Kongres Samorządowy w Krakowie 
•  Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

85

inteRpelacje, którym nadano bieg278
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olsztyn

nidzica

Szczytno

Mrągowo

pisz

giżycko

gołdap

olecko

ełk

WęgorzewoKętrzyn

wizyty poselskie W OkRęGu 35
Wybrane aktywności posła andrzeja Maciejewskiego 

– udział w oficjalnych spotkaniach, sesjach, uroczystościach

Dwa wyjazdowe posiedzenia Sejmowej Komisji Sa-
morządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, której 
przewodniczy poseł Andrzej Maciejewski, na terenie 
Warmii i Mazur: 

Sprawa funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Mrą-
gowie oraz konserwacja i utrzymania z budżetu pań-
stwa zabytków na terenie miasta i gminy Reszel.

Zmiany w prawie wodnym i ich wpływ na działal-
ność przedsiębiorców na terenie Wielkich Jezior 
Mazurskich.

MRągoWo/Reszel

giŻycKo

OLSZTYN 278
OLSZTYNEK 4
STAWIGUDA 3
GIETRZWAŁD 8
JONKOWO 16
ŚWIĄTKI 5
DOBRE MIASTO 15

JEZIORANY 1
BARCZEWO 10
BISKUPIEC 3
KOLNO 2
DYWITY 7
PURDA 4

KĘTRZYN 11
GM. KĘTRZYN 2
RESZEL 6
KORSZE 6
BARCIANY 2
SROKOWO 1

GIŻYCKO 24
GM. GIŻYCKO 2
RYN 3
MIŁKI 5
WYDMINY 3
KRUKLANKI 1

OLECKO 5
WIELICZKI 1
ŚWIĘTAJNO 1
KOWALE
OLECKIE 1

EŁK 44
GM. EŁK 6
KALINOWO 1
STARE JUCHY 1
PROSTKI 1

WĘGORZEWO 10
POZEZDRZE 2
BUDRY 1

GOŁDAP 12
BANIE 
MAZURSKIE 2
DUBENINKI 1

SZCZYTNO 15
GM. SZCZYTNO 2
ŚWIĘTAJNO 1
ROZOGI 4
WIELBARK 5
JEDWABNO 4
PASYM 3
DŹWIERZUTY 4

MRĄGOWO 14
GM. MRĄGOWO 1
MIKOŁAJKI 8
SORKWITY 2
PIECKI 2

PISZ 12
ORZYSZ 8
BIAŁA PISKA 3
RUCIANE-NIDA 4

bisKUpiec
Podjęcie starań o dofinansowanie inwestycji w szpitalu.

dobRe Miasto
Zakup pojazdów na rzecz komisariatu policji  
w Dobrym Mieście.

szczytno
Interwencja u ministra zdrowia w sprawie ratownictwa  
medycznego w Szpitalu Powiatowym w Szczytnie.

WielbaRK
Wsparcie władz gminy w nadaniu praw miejskich.

KoRsze
Wsparcie mieszkańców w sporze z ZAP Sznajder BATTERIEN.

olsztyneK
Wsparcie mieszkańców w protestach przeciw budowie  
kurników w Platynach.

janoWo
Wsparcie mieszkańców w proteście przeciw budowie kurników.

KozłoWo
Wsparcie mieszkańców w proteście przeciw budowie ferm indyczych.

MRągoWo
Interwencja w NFZ w sprawie procedur kardiologicznych  
w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich.

olecKo
Wsparcie protestu mieszkańców przeciwko  
umiejscowieniu na terenie Olecka ośrodka dla uchodźców.

WęgoRzeWo
Wsparcie władz miasta w powstaniu strefy ekonomicznej. 
Interwencja w sprawie wznowienia połączenia kolejowego  
Kętrzyn – Węgorzewo.

giŻycKo
Sprawa pozostawienia kasy biletowej na dworcu PKP.

gołdap
Skuteczna interwencja dotycząca uruchomienia nowego  
budynku dla służby celnej na przejściu granicznym  
w Gołdapi (od 2 lat nowy budynek stał pusty).

NIDZICA 9
JANOWO 5
JANOWIEC 
KOŚCIELNY 6
KOZŁOWO 3

andrzej Maciejewski 
poseł 
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 UWaga!  
 jeśli jest wpisana tam inna nazwa banku/instytucji,  

 zgłoś się jak najszybciej do adwokata. 
 zawsze odbieraj pisma z sądu i natychmiast reaguj!  

nie rób nic sam, korzystaj z pomocy swojej kancelarii prawnej.

1)  Wejdź na stronę https://ekw.ms.gov.pl i kliknij „Przeglądanie 
księgi wieczystej”

2) Wpisz numer księgi wieczystej i kliknij „Wyszukaj księgę”.

4)  W dziale IV sprawdź, czy jest wpisana nazwa banku, który udzielił 
kredytu. 

3)  W wyniku wyszukiwania kliknij „Przeglądanie aktualnej treści KW”. 

W obliczu wyroku Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Euro-
pejskiej banki w panicznym 
strachu prowadzą zakrojoną 
na szeroką skalę kampanię 
medialną przeciwko „franko-
wiczom”, wieszcząc upadek 
całego sektora bankowego 
w  przypadku konieczno-
ści tzw. „odfrankowania” 
kredytów. 

Sektor bankowy  
jest bezpieczny
Obawy o  bezpieczeństwo 
sektora bankowego są 
sztucznie kreowane przez 
bankierów, którzy mają 
świadomość, że po ponad 10 
latach „frankowego” eldora-
do będą musieli przeżyć rok 
bez milionowej premii.
Banki przygotowały się na 
szok. Zarówno polskie, jak 
i unijne regulacje już kilka 
lat temu wymusiły ustano-
wienie rezerw na wypadek 
niekorzystnego dla banków 
wyroku TSUE. Faktem jest, 
że w trosce o wysokie pre-
mie bankowi decydenci nie 
zabezpieczyli całości ryzyka.

prawo do godności
W tej całej narracji brakuje 
stanowiska i ochrony praw 
drugiej strony – KONSU-
MENTA. Tej biedniejszej, 
słabszej i  gorzej zorgani-
zowanej, która po deka-
dzie rzetelnego spłacania 

kredytu, po spłacie setek 
rat, ma jeszcze do oddania 
bankowi więcej, niż sama 
od niego otrzymała wiele 
lat wcześniej. W przestrze-
ni medialnej brak jest kogo-
kolwiek, kto zwróci uwagę 
na dziesiątki tysięcy rodzin, 
których domy zostały zlicy-
towane przez banki.
Każdy w  takiej sytuacji 
powinien odpowiedzieć so-
bie na pytanie „Czy muszę 
tak żyć, czy mam prawo do 
godności?”. Odpowiedź jest 
prosta – NIE! Nie muszę tak 
żyć! TAK! Mam prawo do 
godności! W tym przypad-
ku prawo do godności jest 
równoznaczne z prawem do 
sądu i jest to jedyny sposób, 
żeby odzyskać wewnętrzny 
spokój i godność. 

dlaczego warto  
iść do sądu?
„Frankowicz”, wygrywając 
w sądzie z bankiem, może 
uzyskać nawet do 44%, re-
dukcję swojego aktualnego 
zadłużenia wobec banku. 
Ponadto, zgodnie z  aktu-
alnie kształtującą się linią 
orzeczniczą, kredyt od sa-
mego początku będzie kre-
dytem w  złotówkach, ale 
przy zachowaniu korzyst-
nego dla „frankowicza” 
oprocentowania opartego 
na oprocentowaniu franka 
szwajcarskiego. 

Oczywiste jest, że każda 
sprawa jest inna i nie ma 
żadnej gwarancji wygrania 
sprawy, nawet jeżeli w po-
dobnym przypadku zapadł 
już korzystny wyrok. Jedno-
cześnie oczekiwane korzyści 
związane ze sprawą w połą-
czeniu z priorytetem praw 
konsumenta zachęcają do 
podjęcia ryzyka związanego 
z sądowym sporem.

Umiesz liczyć,  
licz na siebie…
Mimo wielu obietnic syste-
mowego rozwiązania kwestii 
kredytów pseudofrankowych 
nie ma i szybko takowego nie 
będzie, gdyż wiązałoby się to 
z ryzykiem wytoczenia przez 
obecne na polskim rynku in-
stytucje finansowe pozwów 
przeciwko Polsce w między-
narodowych sądach. 

Dlatego jeżeli zależy Ci na 
„odfrankowaniu” swojego 
kredytu, musisz sam o  to 
zawalczyć. Podjąć ryzyko 
sporu z bankiem i wyegze-
kwowania udzielonego mu 
przez Ciebie kredytu... za-
ufania, który został przez 
bank zdefraudowany. 

Mec. Piotr Mikołajczyk

Banki muszą 
spłacić kredyt…
zaufania!

Jak banki zaciągnęły kredyt u blisko 
miliona polskich rodzin… i dlaczego 
polskie rodziny powinny upomnieć się 
o jego spłatę? Wyjaśniamy! 

Od 4 lat nasze stowarzyszenie współ-
pracuje z posłem Andrzejem Macie-
jewskim. Dzięki jego wsparciu udało 
się złożyć w Sejmie poselski projekt 
ustawy o restrukturyzacji kredytów de-
nominowanych lub indeksowanych do 
waluty innej niż polska waluta oraz o wpro-
wadzeniu zakazu udzielania takich kredytów (druk nr 729). Tylko ten 
projekt skutecznie rozwiązywał problem tzw. „kredytów walutowych”. 
Zrównywał te kredyty z kredytami złotowymi i rozwiązywał problem 
nieuczciwych zapisów zawartych w umowach. To rozwiązanie było 
i nadal jest najlepszym rozwiązaniem dla klientów, gospodarki, ale 
także banków. Jako społeczna strona mogliśmy zawsze liczyć na 
wsparcie posła Andrzeja Maciejewskiego. Od spraw drobnych czy 
organizacyjnych po takie, które wymagały skutecznych politycznych 
działań. Dzięki Andrzejowi Maciejewskiemu udało się złożyć wniosek 
o powołanie komisji śledczej do zbadania tzw. afery frankowej. Te 
działania oraz liczne wystąpienia posła w naszej sprawie pozwoliły 
zmienić myślenie parlamentarzystów, dziennikarzy, społeczeństwa, 
ale także i sędziów. W końcu do dzisiaj nikt nie odpowiedział na traf-
ne pytania posła Maciejewskiego „Jak przewalutować złotówkę na 
złotówkę, skoro nie było franków?”. Praca Andrzeja Maciejewskiego 
jest przykładem sumiennej realizacji poselskich obowiązków. 

arkadiusz szcześniak 
prezes stop Bankowemu Bezprawiu

Przez wiele lat pracowałem w olsztyń-
skich mediach i nadal, choć miesz-
kam w Anglii, śledzę działania par-
lamentarzystów w moim rodzinnym 
regionie warmińsko-mazurskim. Porów-
nuję ich styl pracy z pracą brytyjskich po-
słów. W Wielkiej Brytanii, gdzie członkowie 
parlamentu wywodzą się z jednomandatowych 
okręgów, zaniedbanie tych spraw pozbawia kandydatów szansy na 
zdobycie mandatu, a tych, którzy już byli w parlamencie i startują 
w wyborach ponownie – szansy na reelekcję. W Polsce jest inny sy-
stem wyborczy, a z aktywnością parlamentarzystów w ich okręgach 
wyborczych bywa nie najlepiej. Moim zdaniem w mijającej kadencji 
w regionie warmińsko-mazurskim bardzo aktywnym parlamenta-
rzystą jest Andrzej Maciejewski. Obserwując jego pracę w okręgu 
wyborczym mogę stwierdzić: dynamika i styl odpowiadające dobrym 
standardom zachodnioeuropejskim. Praca posła jest jeszcze bardziej 
wartościowa, gdy podejmuje on inicjatywy, które posłużą całemu 
społeczeństwu. Gdy w Polsce poseł Andrzej Maciejewski rozpoczął 
swoją krucjatę przeciw bankom, które udzielały tzw. kredytów „franko-
wych”, a następnie uprawiając „banksterkę”, okradały kredytobiorców, 
zastanawiałem się, na jak długo starczy mu determinacji. Efekt jest! 
W postaci prokonsumenckich wyroków sądowych i nadziei tysięcy 
ludzi, że bezprawie się skończy.

jacek stachowiak 
dziennikarz  
od czternastu lat na Wyspach Brytyjskich

 piotr Mikołajczyk
MecenAS

sprawdź, czy twój kredyt
nie został sprzedany



Urodzony 24.10.1969 r. w Bartoszycach.
Żona Jolanta oraz córki Urszula i Adrianna.
Absolwent politologii i nauk społecznych Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie.
W 2004 roku został ekspertem  
ds. wschodnich w Instytucie Sobieskiego.
Od października 2015 roku poseł na Sejm RP,  
Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Polityki Regionalnej.
Członek sejmowych komisji: 
• Administracji i Spraw Wewnętrznych 
• Energii i Skarbu Państwa 
•  Delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia 

Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP  
i Sejmu Republiki Litewskiej.

Od 4 lat szczególnie zaangażowany w rozwiązywanie 
problemów tzw. „kredytów frankowych” oraz osób 
poszkodowanych przez banki i instytucje finansowe.

biogRaFia

Andrzej 

Maciejewski
poseł na sejm Rp

przewodniczący Komisji
samorządu terytorialnego

i polityki Regionalnej

 @poselMaciejewski      @Maciejewski11      posel_a.maciejewski                              www.poselmaciejewski.pl


