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Debata „Ekonomiczne konsekwencje kredytów frankowych”  

29 kwietnia 2021 r. na żywo na portalu YouTube, konto BankoweBezprawie.pl1  

 

W dyskusji udział wzięli: 

dr Artur Bartoszewicz - Katedra Polityki Publicznej SGH 

Ireneusz Łazarski  - biegły rewident 

Rafał Kozłowski - Wiceprezes Zarządu nadzorujący Obszar Finansów i 

Rachunkowości PKO Bank Polski 

Arkadiusz Szcześniak - Prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu 

 

 

Rafał Kozłowski: 

55:40 

Co zawodzi w takich sytuacjach, bo tego dotyczy pana pytanie.  

Pierwsza rzecz, zawiodła edukacja, po stronie klientów, po stronie sędziów, po stronie autorytetów prawnych. 

Tej wiedzy nie ma, na temat rynków finansowych, na temat gospodarki rynkowej. I tu się zgadzam z 

przedmówcą.  

56:00 

Druga rzecz, która zawiodła, chciwość. Chciwość po obu stronach. Banki zarabiały na kredytach pieniądze. 

Łatwiej było udzielić kredyt we franku szwajcarskim niż w złotym, bo jego bieżąca rata była niższa. W 

związku z czym bankowi było łatwiej zarobić pieniądze. Klientowi łatwiej było ten kredyt kupić, bo rata była 

niższa. Dokładnie tak to działało, proszę Państwa. Zawiodła chciwość, po obu stronach. Połączona z brakiem 

edukacji, to znaczy z tym, że cena waluty może się zmienić.  

Czy dziś jest tak samo? Jest identycznie. Dziś oferujemy kredyty złotowe. Stopa procentowa w złotym, to dziś 

0,1%. Jeżeli stopa się zmieni, to rata również się zmieni. Ale dzisiaj kredyt jest niesłychanie tani. W związku 

z czym znów dziś mamy do czynienia z sytuacją gdzie kredytobiorcy kupują kredyty, które dziś są tanie. Za 

trzy lata, za cztery lata, za pięć lat, one nie będą tanie. Rada Polityki Pieniężnej podniesie stopy, o czym 

niektórzy jej członkowie już dzisiaj mówią. Czego zabraknie wówczas, wówczas spotkamy się pewnie na 

podobnym panelu i panowie powiecie, że prawo chroni konsumentów. Zgoda, prawo chroni konsumentów i 

prawo konsumenckie przeważa dziś nad zasadami gospodarki rynkowej,  to czytelnie widzimy. Wówczas rata 

kredytowa pójdzie w górę przy 2 p.p. wzrostu stóp procentowych o 25%.  

 
1  https://www.youtube.com/watch?v=TTpRILnXcJI [dostęp 05.08.2021 r.] 
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Co to oznacza? To oznacza, że będziemy mieli dylemat. Czy zanieść do banku ratę i zapłacić ją terminowo, 

czy może wymienić odkurzać zepsuty, a może włożyć mniej do garnka. Dlaczego? Bo stopy się zmieniają, bo 

nic w ekonomii i nic w gospodarce rynkowej nie jest stałe.  

Czyli, edukacja z połączeniu z chciwością, myślę, że tu się w dużej części zgadzam z tym co mówił mój 

przedmówca, w tych dwóch aspektach.  

I trzeci element, to brak dialogu. Od czasu kiedy te kredyty były udzielane do dzisiaj, ja nie przypominam 

sobie dialogu, gdzie usiedlibyśmy razem na panelu, przepraszam, mieliśmy taki w marcu z prezesem 

Szcześniakiem. Zawiódł dialog, brak dialogu. Jak ludzie ze sobą rozmawiają, to są w stanie te tematy 

rozwiązać. I to są trzy elementy, które zawiodły.  

Natomiast na to znajdujemy w tej chwili rozwiązania. Bo ten problem by nie wynikł, gdyby nie to, że kurs 

waluty wzrósł dwukrotnie. Z dwóch złotych na cztery złote. I nawet jeżeli stopy procentowe w tych walutach 

spadły, w tej walucie spadły, i rata bieżąca jest niewiele wyższa od tej raty, które klienci płacili na początku, 

to kwota długu do spłaty jest przerażająca, ona zwiększyła się dwukrotnie. I nie ma znaczenia czy to był kredyt 

walutowy, indeksowany czy denominowany, bo w każdym kredycie zadziałało to identycznie.  

59:05  

Cieszy mnie to co powiedział pan biegły, że w przypadku kredytów walutowych nie ma żadnych wątpliwości, 

że one są zgodne z prawem, ale tam wzrost kursu waluty zadziałał identycznie.  

Na czym polegała różnica? Na tym, że na rachunek klienta została wypłacona kwota we franku 

szwajcarskim. Czy Państwo tych pieniędzy we franku szwajcarskim, czy konsumenci, klienci tej kwoty 

potrzebowali? Nie, bo przecież deweloperowi płacili w złotym, w związku z czym tę kwotę, którą otrzymali 

we franku następnie sprzedali do banku i otrzymali złote. Czy to jest kredyt walutowy, czy to jest kredyt 

indeksowany, czy to kredyt denominowany, nie ma żadnego znaczenia. To wzrost kursu waluty wywołał 

niezadowolenie.  

Co do przeszłości, co do historii, ja myślę, że się bardzo często będziemy nie zgadzać. I tu patrzę na pana 

prezesa. Co do przeszłości pewnie będziemy się nie zgadzać, w wielu elementach.  

Natomiast nieważna jest przeszłość w tej chwili, tylko ważne jest co z tym zrobimy na przyszłość.  

I tu państwa chciałem poinformować, że trochę w polemice do przedmówcy, że akcjonariusze PKO Banku 

Polskiego zdecydowali, że chcemy ten temat rozwiązać i przeznaczyli na to prawie 7 miliardów złotych, 

żebyśmy temat z kredytobiorcami frankowymi zamknęli. Trochę inaczej niż to mój przedmówca mówił, gdzie 

było oczekiwanie, że akcjonariusze będą wyciągać konsekwencje wobec zarządów. Myśmy zapytali się 

akcjonariuszy czy ich zdaniem powinniśmy wchodzić w ugody. Większość, 90% akcjonariuszy była za tym, 

żebyśmy zawierali z klientami ugody. W tym, naszym przypadku za ugodami był Skarb Państwa, który ma 

30% akcji. W związku z czym od maja, czerwca, przełomu maja i czerwca zamierzamy zawierać z klientami 

masowo ugody.  
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Na czym te ugody będą polegać? Na tym, że wrócimy do dnia udzielenia kredytu. I po takim kursie, po jakim 

kredyt został wypłacony, po takim kursie ten kredyt rozliczymy. I potraktujemy go od początku jako kredyt 

złotowy. Bank po zgodzie akcjonariuszy weźmie na siebie cały ciężar związany ze wzrostem kursu wymiany. 

Nic więcej i nic mniej, tylko dokładnie tyle, ile kurs waluty wzrósł. Wrócimy do momentu udzielenia i 

powiemy to był kredyt złotowy.  

1:01:45 

I teraz jeszcze jedna rzecz, istotna.  

Od 2006 roku każdy bank w Polsce był zobowiązany do tego, żeby przedstawiać klientowi informacje, żeby 

liczyć przepraszam, zdolność kredytową tego klienta, tak jakby kredyt był złotowy, a nie walutowy. 

W związku z czym do 2006 roku zgadzam się tutaj z przedmówcą mogły być różnice zdolności kredytowej. 

Od 2006 roku takich różnic być nie mogło, bo zgodnie z zasadami, które wprowadziła Komisja Nadzoru 

Bankowego jeszcze wówczas, mieliśmy obowiązek wyznaczania zdolności kredytowej zawsze jak dla kredytu 

złotowego, więc dziś wrócimy do tego momentu udzielenia. Ustalimy, że to był kredyt złotowy i to jest oferta 

PKO Banku Polskiego w ramach ugód, które będziemy zawierać masowo. Chodzi o to, żeby cały ciężar tego, 

co spowodowało kwestię frankową, czyli wzrostu kursu franka Bank wziął na siebie, a zasadniczo 

akcjonariusze zgodzili się na to, żeby pokryć to z ich własnej kieszeni. […]  

1:11:20 

To ja tylko jeszcze a propos tego, o czym pan prezes powiedział.  

Proszę państwa, w 2006 roku bodajże mamy taki głos prezesa UOKiK-u, który mówi, że nie wolno zakazać 

kredytów walutowych, prawda? Ja powiem, jesteśmy w 2021 roku i dziś rozmawiamy o kredytach złotowych 

o zmiennym oprocentowaniu z Prezesem Narodowego Banku Polskiego. Co słyszymy? Nie wolno zakazać 

kredytów o zmiennym oprocentowaniu. Tak? Nie ma lekcji, która byłaby wyciągnięta z tego, co spowodowało, 

że mamy dzisiaj kwestię frankową do rozwiązania. Być może, być może będziemy mieli kwestię 

zmiennoprocentowych kredytów złotowych do rozwiązania za kilka lat.  

I teraz dlaczego Narodowy Bank Polski to mówi? Otóż dlatego, że uważa, że w momencie kiedy stopa będzie 

stała, to jego oddziaływanie na gospodarkę będzie mniejsze. Jak to będzie działało? No bo jak Rada Polityki 

Pieniężnej podnosi stopy, to rosną stopy również rynku międzybankowego, rośnie rata, czyli Polacy mniej 

mogą wydać na konsumpcję, a więcej zanieść do banku, czyli schładzamy konsumpcję. Schładzamy 

konsumpcję, co w pewnych sytuacjach makroekonomicznych jest korzystne. W związku z czym mamy różne 

grupy interesów, i tak jak tutaj przed chwilą pan prezes powiedział o 2005-6 roku, zabrakło silnego głosu 

regulatora, dzisiaj moim zdaniem też tego silnego głosu brakuje, […] i sytuacja, która jest, jest bardzo podobna.  

Powiem tak, zdolność kredytową dzisiaj liczymy z założeniem pewnych buforów, czyli zakładamy, że stopa 

procentowa może wzrosnąć o tam kilka punktów procentowych, ale my liczymy w ten sposób zdolność. 
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Natomiast z perspektywy konsumenta, z perspektywy klienta, on dziś ma ratę 1 000. Jak stopy wzrosną o 2 

punkty procentowe będzie miał 1 250. On tego nie zrozumie […].  

1:14:45 

Tak jest. Ja tu wejdę w słowo może i powiem o dwóch rzeczach. Najpierw o kredytach walutowych.  

Co dziś wiemy, że było wadą tych kredytów, co do której się sądy zgadzają już w tej chwili? To, że bank 

stosował własny kurs kupna i własny kurs sprzedaży.  

Ale jak popatrzymy na te kursy, to one zasadniczo były zasadniczo ustalane w relacji do tego, co publikował 

w danym momencie Reuters, czyli tak zwany rynek międzybankowy, prawda? Plus bank do tego dodawał 

marżę kupna, marżę sprzedaży. Ja zaraz jeszcze odpowiem panu na dywagacje dotyczące, który kurs i po 

której stronie.  

1:15:23 

I zgoda, dziś już wiemy, że stosowanie tych marż, które nie były w żaden sposób algorytmiczny określone 

jest wątpliwe.  

Teraz popatrzmy na kredyty złotowe, w kredytach złotowych zapisujemy dziś stawkę WIBOR. Czy klient wie, 

jak jest określona stawka WIBOR? Nie wie. Mamy ten sam problem do rozwiązania. […]  

1:16:41 

Jedno, dwa zdania dosłownie.  

Po pierwsze, to jest tak, że to nie są rzeczy, które są tajemne, bo i WIBOR, i kurs walutowy, to nie są rzeczy 

tajemne. One są pewnie, jak pan wcześniej powiedział, bardziej znane przez banki, mniej znane przez 

przeciętnego zjadacza chleba, czy przez konsumenta. Rozmawiamy o tym, gdzie mogą być problemy dzisiaj. 

Wskazuję bardzo wyraźnie, że WIBOR może być takim zdarzeniem problematycznym, co do rozwiązania 

kwestii frankowej już wyraźnie powiedziałem, co zamierzamy w Banku zrobić i nie chciałbym tego powtarzać.  

1:17:12 

Natomiast też chciałbym dwie rzeczy sprostować.  

Kredyt denominowany, czy kredyt indeksowany, od kredytu walutowego różnił się jedną rzeczą. W kredycie 

walutowym wypłata następuje na rachunek klienta - w walucie. Czy musicie sobie państwo, możecie sobie 

państwo wyobrazić, że macie rachunek we franku szwajcarskim, na którym ta waluta jest wypłacana i dalej 

państwo tym frankiem dysponujecie sami. Możecie go sprzedać w PKO Banku Polskim i zastosuje do niego 

kurs kupna. Szanowny panie, kurs kupna, bo odkupię tą walutę od klienta, dlatego, że ona będzie na jego 

rachunku.  

W przypadku kredytu indeksowanego i denominowanego te dwie operacje wypłaty na rachunek i 

zastosowanie kursu kupna zostały zbite w jedną. I to jest dzisiaj problematyczne, można powiedzieć, tutaj 



Strona 5/5 

 

 

nie ma, gdyby ten kredyt był wypłacany na rachunek walutowy, a potem klient by go sprzedał nie 

mielibyśmy dzisiaj żadnego sporu, tak. I to do tego się zasadniczo sprowadza. […] Panie prezesie, sytuacja 

jest taka, że musimy sobie zdać sprawę z tego, że na koniec państwo byście tę walutę komuś odsprzedali.  

1:18:20 

Teraz jeszcze jedna rzecz, bo pada zarzut tu ze strony pana, że banki nigdy tych franków nie miały jak je 

udzielały. Zgoda, zgadzam się. Uwaga, powiem, rzecz obrazoburczą. Banki wykreowały te franki. 

Dlaczego? Ponieważ udzielenie kredytu każdego jest kreacją pieniądza.  

1:18:38 

Arkadiusz Szcześniak 

Dziękujemy za te słowa.  

Rafał Kozłowski 

Polega na tym, że mamy kredyt, a na rachunku klienta po drugiej stronie pojawiają się środki, czyli jeżeli ja 

panu prezesowi wypłacam kredyt złotowy, załóżmy, że pan weźmie kredyt na pralkę. To ja kreuję te 

pieniądze, ja tych złotówek nie mam. I tak samo było z tymi frankami, one zostały wykreowane. […] 

1:25:47 

Ja to podsumuję w taki sposób. Proszę państwa, na przyszłość przede wszystkim edukacja. I mówię to z pełną 

świadomością dzisiaj, bo co do tego się zgodziliśmy, że tego tu brakuje.  

Po drugie, dialog. Tutaj prezes Arkadiusz powiedział o tym, że powinniśmy ze sobą pracować więcej wspólnie 

nad tym, żeby rozwiązywać kwestie życiowe, które się mają prawo każdemu zdarzyć w horyzoncie 25 lat 

obsługi kredytu hipotecznego, bo są rozwody, są zgony, są narodziny, są inne rzeczy i są rzeczy trudne. Są 

eksmisje, którymi warto, warto o nich rozmawiać, warto to tematy rozwiązywać, bo są to kwestie społeczne, 

kredyt jest produktem społecznym.  

I trzecia rzecz, o której chcę powiedzieć, to jest rzecz taka, że ja mam takie wrażenie, że musimy zdać sobie 

sprawę z tego, że jest pewna równowaga między prawami konsumenta a prawami gospodarki rynkowej. W 

latach dwutysięcznych w pierwszej dekadzie te prawa gospodarki rynkowej, liberalne oferowanie wszystkich 

produktów wszystkim klientom dominowało. Dzisiaj już wiemy, że tak nie jest. Dzisiaj mamy troszeczkę 

bardziej przechył w kierunku strony, w kierunku praw konsumenta. Powinniśmy szukać tutaj zdrowej 

równowagi między gospodarką rynkową a prawami konsumenta. Edukacja nam w tym pomoże i na tą 

edukację, bym stawiał również po wysłuchaniu tutaj niektórych głosów.  

1:27:10 

 


