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Gorzów Wielkopolski, 10.02.2009r. 

 

Pan Premier  

Waldemar Pawlak 

Ministerstwo Gospodarki 

Plac Trzech Krzyży 3/5 

00-507 Warszawa  

 

LIST OTWARTY 

 

Szanowny Panie Premierze, 

zwracamy się do Pana w imieniu przedsiębiorców zrzeszonych w 

Zachodniej Izbie Przemysłowo – Handlowej, dotkniętych problemem opcji 

walutowych.  

Doceniając Pańskie ostatnie postulaty dotyczące rozwiązania problemu 

opcji, apelujemy o szybsze działanie. Czas bowiem jest tu kluczowy. 

Wiele firm  stoi przed koniecznością zgłoszenia wniosku o upadłość .  

Pragniemy zauważyć, że opcje walutowe oferowane były wyłącznie 

firmom o znakomitej kondycji finansowej (wysokiej zdolności kredytowej), 

które były dobrymi płatnikami podatków i stanowiły poważną siłę 

napędową gospodarki. 

Panie Premierze, apelujemy o rozważenie prawnego unieważnienia 

umów na opcje lub utworzenie Nadzwyczajnego Funduszu, w ramach 

którego firmy dostawałyby bezzwrotną pomoc publiczną na pokrycie 

kosztów rozwiązania opcji.  

Najpilniejszym na dzień dzisiejszy jest stworzenie systemu poręczeń na 

zabezpieczenie spłat opcji przez firmy. Poręczenia te zabezpieczą firmy 

przed upadłością do czasu generalnego rozwiązania problemu opcji. 

W tej chwili wiele firm  prowadzi nierówne negocjacje z bankami. Banki z 

dnia na dzień podnoszą wymagane limity zabezpieczeń. Brak 

wymaganego zabezpieczenia skutkuje zablokowaniem wolnych środków 

na koncie, prowadząc do utraty płynności finansowej i w konsekwencji do 

upadłości firmy. 

Ponadto szantażują firmy możliwością zamknięcia kredytów obrotowych i 

inwestycyjnych. Grożą użyciem zabezpieczeń majątkowych.  
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Dziś już wiadomo, że przedsiębiorcy, którzy stali się wystawcami opcji call 

uczynili to w wyniku podstępnego wprowadzenia ich w błąd przez banki. 

Potwierdzają to różne opracowania ekonomiczne na ten temat. Między 

innymi: dr Mariusz Andrzejewski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: 

„Anatomia i mechanizm działania wirusa wywołującego kryzys finansowy w 

Polsce czyli rzecz o asymetrycznych, złożonych instrumentach pochodnych 

w ujęciu mikro – i makroekonomicznym – wyniki badań naukowych”. 

Wiele opinii prawnych sugeruje, że działania banków w tym zagadnieniu 

mogą być bezprawne i mogą mieć znamiona przestępstwa. 

W związku z powyższym apelujemy o intensywną współpracę z 

Ministerstwem Sprawiedliwości  w celu wyjaśnienia tej kwestii.  

Brak szybkich decyzji w tej dramatycznej sprawie  skończy się tym, że średni 

biznes w Polsce przestanie istnieć. Tym samym zmniejszą się wpływy do 

budżetu oraz drastycznie wzrośnie bezrobocie.  

Jeszcze raz prosimy Rząd naszego kraju o natychmiastową pomoc 

przedsiębiorcom. 

 

Z poważaniem 

 

               Rada  

       Zachodniej Izby 

Przemysłowo – Handlowej 

w Gorzowie Wielkopolskim 

 

 

organizacje popierające nasze stanowisko: 

   - Lubuski Sejmik Gospodarczy  w Zielonej Górze 

  - Lubuska Organizacja Pracodawców w Gorzowie Wlkp. 

- Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.  

   - Związek Pracodawców „ Przedsiębiorczość” w Sulęcinie  

   - Organizacja Przedsiębiorców Barlinek w Barlinku  

   - Lubuska Izba Rolnicza w Zielonej Górze     

    


