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Wyrok TSUE z 3 października 2019 r. dotyczący kredytów indeksowanych do walut obcych, 
mimo że dotyczy w istocie bardzo szczegółowego problemu prawnego, już ma i będzie miał 
unikatowe wręcz skutki, w tym oczywiście polityczne, a może nawet wyborcze. W istocie 
jest nokautującym ciosem dla bardzo wpływowego układu polityczno-biznesowo-
medialnego, wywołanym zresztą na życzenie samych zainteresowanych. Dlaczego? Zaraz 
wytłumaczę, choć problem jest drażliwy, a liberalna poprawność nakazuje go przemilczeć. 
 
Pierwszym istotnym i dalekosiężnym skutkiem tego wyroku jest dotkliwa kompromitacja wszystkich 
(chyba bez wyjątku) uczestników owego układu, tworzącego najważniejszego w naszym państwie 
interesariusza, którym jest lobby bankowe. Kompromitacja najistotniejszej części tego układu, czyli 
reprezentantów kilku banków, jest wręcz żenująca, bo przez ostatnie ponad dziesięć lat wmawiano nam, 
że „odwalutowanie” tych kredytów, czyli usunięcie sprzecznych z prawem klauzul indeksacyjnych albo 
denominacyjnych, doprowadzi (jakoby) do „destabilizacji sektora bankowego”, „gigantycznych strat” 
liczonych w dziesiątkach miliardów złotych, a nawet upadłości kredytobiorców, a wówczas spodziewany 
wyrok miał wywołać tę lawinę. 
Okazało się to wszystko przysłowiową ściemą (zresztą było od początku), bo okazało się, że banki są 
„dobrze przygotowane” do owego odwalutowania i nie mają zamiaru upadać, choć tym straszeniem 
doprowadzono do spadku wartości ich akcji. Gdyby w każdej prywatnej firmie jakiś zarząd plótł takie 
głupstwa, byłby oskarżony o działanie na szkodę spółki i w najlepszym wariancie wyleciałby z hukiem. 
Ale taka bajkowa wersja kapitalizmu ma się nijak do tzw. instytucji finansowych: tam się bierze pieniądze 
jak w socjalizmie zgodnie z zasadą „czy się stoi czy się leży”. 
Skompromitowali się tzw. eksperci, którzy posunęli się nawet do wywierania niedopuszczalnego nacisku 
na Trybunał Sprawiedliwości np. w formie petycji nakreślającej w najczarniejszych brawach 
ekonomiczne skutki takiego wyroku. Oczywiście lobbing w państwach tzw. liberalnej demokracji jest 
istotą rządzenia i może dotyczyć najbardziej absurdalnych lub szkodliwych interesów, ale w takie 
działania nie powinni angażować się ludzie, którzy chcą uchodzić za ekspertów, czyli kogoś, kto wyróżnia 
się wiedzą. Wyrok ten – miejmy nadzieję – definitywnie zakończył sporo eksperckich karier, zwłaszcza 
z międzynarodowego konsultingu, lecz nie ma czego żałować – skoro mamy takie pseudoelity, to 
zapewne mamy również pseudoekspertów. 
Kompromitacja mediów „głównego nurtu”, które lubią uchodzić za „opiniotwórcze”, ma już dużo 
mniejsze znaczenie, choć jest równie spektakularna. Udało się w sposób wręcz obrazowy udowodnić, 
że liberalne poglądy i agresywna obrona praworządności idzie w kąt, gdy przestrzeganie prawa jest 
sprzeczne z interesem kilku banków. 
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Ciekawe, gdzie pochowali się ci wszyscy dyżurni obrońcy Konstytucji i prawa europejskiego, bo przecież 
Trybunał Sprawiedliwości potwierdził pogląd prawny, który zna dowolnie wylosowany student każdego 
wydziału prawa: umowa kredytowa nie może być zakładem bukmacherskim, a sąd 
stwierdzając nieważność klauzul hazardowych nie może „poprawiać” w interesie banków 
legalnych postanowień tej umowy, zwłaszcza dotyczących oprocentowania kredytów. Nie 
mam zamiaru znęcać się nad medialnymi „obrońcami praworządności”, którzy bronili nielegalnych 
działań banków i straszyli obywateli zemstą ze strony urażonych w swojej dumie kredytodawców. 
Pozdrawiam i życzę sukcesów. 
Kompromitacja dotyczy również dużej części naszej klasy politycznej, przychodząc zresztą w bardzo 
niefortunnym (dla niej) momencie. Nie idzie tu o liberalną i lewicową opozycję, bo nikt chyba nie miał 
złudzeń co do jej poglądów. Rasowy liberał (zarówno prawicowy jak i lewicowy) ma z reguły „opłacalne 
poglądy”, zgadza się z lub ulega silniejszemu, a zwłaszcza z zasady jest po stronie interesów instytucji 
finansowych, bo to należy do istoty „nowoczesnych” i „prozachodnich” postaw. Gorzej, że poturbowano 
również część prawicy, która przynajmniej werbalnie podkreślała swój „nieliberalny” charakter, czyli 
sprzeciw wobec obowiązującej poprawności. Tu banki osiągnęły wręcz zaskakujący sukces: mimo 
obietnic złożonych z czasie poprzedniej kampanii wyborczej nie tylko odżegnano się od zobowiązania 
uchwalenia ustawy restrukturyzacyjnej, która szybciej (i w sposób bezkompromisowy) niż sądy 
„odwalutowałaby” te kredyty, lecz przyjęto narrację instytucji finansowych powtarzając niesprawdzone 
informacje i jakichś „stratach” banków z tego tytułu i „destabilizacji” czegoś tam. To, że mówił tak resort 
finansów, nikogo nie dziwiło, bo tam „PiS do dziś nie wygrał jeszcze wyborów” (ciekawe, czy wygra 
obecne?). Gorzej, że w tej sprawie wypowiadali się również politycy, czyli „nasza” klasa polityczna 
mówiła (i mówi tu jednym głosem). Liberałom to nie zaszkodzi, ale rządzącym i owszem, bo okazało 
się, że opowiastki o „stratach” banków nie były wiele warte. 
Jaki z tego wniosek? Dość prosty: politykom należy zasugerować nieuleganie lobbingowi tych, którzy w 
imię swoich interesów nie są nachalnie rzetelni, a przede wszystkim nie ufać ekonomicznym diagnozom 
„instytucji finansowych”. Jeżeli chcesz rządzić, trzymaj się z daleka od tych podmiotów i nie mów ich 
językiem. Aby choć trochę odbudować swoją wiarygodność, politycy powinni np. zaapelować do banków 
o dobrowolne odwalutowanie tych kredytów zgodnie z treścią wyroku TSUE. Ostatnia chwila, bo 
chowanie się po kątach jest bardzo złym pomysłem. 
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