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Niniejszy informator ma na celu przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z przywołanym 
tematem i powstał w ramach realizacji zadania edukacji prawnej realizowanej w 2021 r. przez Instytut 

Aktywizacji Regionów. 
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KALENDARIUM ZDARZEŃ PRAWNYCH 

DLA FRANKOWICZÓW 

 

pierwsze roszczenia 

SA w Warszawie z dnia 14 październik 2019 r. , sygn. akt VI ACa 264/19 

Umowa jest ważna, ale kredyt frankowy jest teraz kredytem w złotych. I może być nieoprocentowany. 

Tak zdecydował Sąd Apelacyjny w pierwszej prawomocnej rozprawie po wyroku TSUE C-260/18 w 

sprawie frankowiczów. 

14 października Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał korzystny dla kredytobiorców prawomocny wyrok 

w sprawie kredytu indeksowanego do waluty CHF Getin Noble Banku (VI ACa 264/19). Sąd wskazał 

na możliwą trzecią drogę rozstrzygnięć, tj. obok nieważności i kredytu w PLN ze stawką LIBOR, 

dostrzegł, że możliwe jest potraktowanie kredytu jako kredytu w zł bez oprocentowania. Sąd zasądził 

kredytobiorcy ponad 28 tys. franków szwajcarskich i w tym zakresie oddalił apelację banku, jednak 

nie zgodził się z oceną Sądu Okręgowego w Warszawie co do tego, że umowa jest nieważna i w tym 

zakresie zmienił wyrok Sądu I instancji. 

Jest to sprawa od orzeczenia Sądu Okręgowego w Warszawie (wyrok z dnia 18 grudnia 2018 roku 

sygn. akt XXV C 2541/17). W pierwszej instancji kredytobiorcy wnosili o zasądzenie całych rat w PLN 

i CHF oraz o ustalenie nieważności umowy. Sąd oddalił roszczenie o złotówki, gdyż było ono mniejsze 

niż kwota udzielonego kredytu w PLN, natomiast zasądził roszczenie w CHF oraz ustalił nieważność 

umowy. Kredytobiorcy z własnej woli nie złożyli apelacji od rozstrzygnięcia w przedmiocie oddalenia 

roszczenia w PLN, dlatego Sąd Apelacyjny się nim nie zajmował. Natomiast, bank złożył apelację od 

ustalenia nieważności oraz od zasądzenia roszczenia w walucie frank szwajcarski i tym zajął się Sąd 

Apelacyjny w Warszawie. Uwzględniając całość zarzutów w sprawie, Sąd uznał, że kredytobiorcy 

wygrali sprawę w 68%. 

Sąd Apelacyjny powołując się na wyrok TSUE z 3 października 2019 roku w tzw. polskiej sprawie 

frankowej uznał, że umowy nie można uzupełnić ani kursem rynkowym ani kursem średnim, a cały 

mechanizm indeksacji, jako wystawiający kredytobiorcę na nieograniczone ryzyko kursowe, tj. 

zarówno indeksacja jak i odesłania do tabel kursowych, jest nieuczciwy. 

Sąd Apelacyjny uznał, że skoro nie wiąże mechanizm indeksacji, a kredyt jest złotówkowy, to nie było 

podstawy do aneksowania umowy w celu przejścia na spłatę kredytu we frankach szwajcarskich, tj. 

kredytobiorca w ogóle nie powinien był spełniać świadczenia we franku szwajcarskich. Oznacza to 

konieczność uwzględnienia jego roszczenia o całość spłaconych rat w walucie CHF na podstawie 

aneksu, a nie tylko o tzw. nadpłaty i w tym zakresie apelacja banku została oddalona. 

Oprocentowanie umowy nadal do ustalenia 

Sąd Apelacyjny wskazał kilkakrotnie w motywach ustnych, że kredyt jest kredytem złotówkowym. Bez 

mechanizmu indeksacji powinien być spłacany w złotówkach. Co do oprocentowania w umowie, to 

Sąd Apelacyjny nie zajął jednoznacznego stanowiska gdyż nie było to konieczne do rozstrzygnięcia 

apelacji banku. Sąd wskazał na dwa możliwe warianty tj. albo znany wariant PLN plus LIBOR (bez 

indeksacji) albo wariant kredytu nieoprocentowanego z uwagi na to, że stawka LIBOR była 

immanentnie związana z mechanizmem indeksacji. 

Trzecia droga w sprawach frankowych 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/poradnik-konsumenta/tematy/u/umowa
https://serwisy.gazetaprawna.pl/poradnik-konsumenta/tematy/u/umowa
https://www.gazetaprawna.pl/tagi/tsue
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Wyrok można podsumować tym, że wyznaczył on trzecią drogę: tj. uznanie umowy za kredyt w walucie 

PLN ale nieoprocentowany, a jednocześnie, że całość franków zapłaconych przez kredytobiorców, a 

nie jedynie nadpłaty w ratach, jest do zwrotu. 

Brak stwierdzenia nieważności 

W motywach ustnych Sąd nie wskazał wprost dlaczego zmienił wyrok Sądu I instancji oddalając 

roszczenie o ustalenie nieważności umowy. 

„Trudno jednoznacznie się do tego odnieść, niemniej z innych wypowiedzi Sądu Apelacyjnego uznać 

należy, że nie do końca był on przekonany o tym, że indeksacja i odesłania do tabel kursowych 

stanowią przedmiot główny umowy. Uznanie, że to postanowienia, które określają kluczowe elementy 

tej umowy, a są nieuczciwe, prowadziłoby bowiem sąd do stwierdzenia nieważności umowy tak jak 

zresztą wskazał TSUE w sprawie C260-/18. Należy przypuszczać, że Sąd uznał, że to są postanowienia 

pomocnicze bez których umowa może istnieć dalej. I w tym zakresie po konsultacji z kredytobiorcami 

będziemy wnosić skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Wyrok jest prawomocny i Getin Noble bank 

musi wypłacić 28,5 tys. franków” 

 

DWIE DOMINUJĄCE LINIE ORZECZNICZE! 
Powyższe dwie odmienne linie orzecznicze w sprawach frankowych związane są z odmiennym 
postrzeganiem przez sądy skutków wyeliminowania z umowy pseudowalutowej postanowień 
dotyczących indeksacji/denominacji. Zgodnie z pierwszą linią orzeczniczą skutkiem eliminacji 
postanowień niedozwolonych jest stwierdzenie nieważności umowy kredytu wskutek niemożności jej 
dalszego wykonywania, zgodnie zaś z drugą linią orzeczniczą umowa kredytowa pomimo 
wyeliminowania z niej kwestionowanych postanowień może obowiązywać w pozostałym zakresie, tj. 
bez indeksacji do franka szwajcarskiego z oprocentowaniem opartym o stawkę referencyjną Libor. 
Tytułem przykładu stwierdzenie nieważności zostało orzeczone w wyroku Sądu Okręgowego w 
Warszawie z dnia 12 sierpnia 2020 r. (sygn. akt XXV C 788/20), natomiast likwidacja samej indeksacji 
została orzeczona w wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 r. (sygn. akt II C 
1011/17). 

 

Przykładowe wyroki sądów powszechnych 
Warto zwrócić uwagę na wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11 października 2019 r. (sygn. 
akt V Ca 289/19). Jest to pierwszy prawomocny wyrok w sprawie frankowiczów wydany tuż po 
ogłoszenia orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie państwa Dziubak. W 
wyroku tym sąd uznał za abuzywną klauzulę indeksacyjną zastosowaną w umowie kredytowej przez 
mBank S.A., zasądzając na rzecz kredytobiorców zwrot nadpłaconej kwoty związanej z indeksacją 
kredytu do CHF. 

reklama 

Kolejnym wyrokiem wartym uwagi jest wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 października 
2019 r. (sygn. akt VI ACa 264/19), w którym sąd również uznał abuzywność kwestionowanych przez 
kredytobiorców postanowień odnoszących się do indeksacji zawartych w umowie kredytowej z Getin 
Bank S.A. oraz zlikwidował w umowie indeksację kredytu. Wyrok ten jest o tyle ciekawy, iż zdaniem 
Sądu oprocentowanie kredytu powinno zostać określone wyłącznie w oparciu o marżę Banku, bez 
uwzględniania w nim stawki referencyjnej Libor, co należy obecnie uznać za pogląd odosobniony. 
Oprócz wyroków eliminujących indeksację z umów kredytowych, znajdziemy także wiele wyroków 
stwierdzających nieważność umowy indeksowanej bądź denominowanej w CHF. Tytułem przykładu 
na mocy wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 października 2019 r. (sygn. akt V ACa 
567/18) została unieważniona umowa kredytu zawarta z mBank S.A. w 2006 r. W opinii tegoż Sądu 
umowa indeksowana do waluty obcej jest sprzeczna z prawem. Także w sprawach prowadzonych 
przez radcę prawnego Kamila Radkiewicza z Kancelarii Prawnej Radkiewicz Adwokaci i Radcowie 
Prawni przed Sądem Okręgowym w Warszawie umowy pseudowalutowe zostały unieważnione (m.in. 
w sprawach przeciwko mBankowi S.A. o sygn. akt I C 1368/18 oraz o sygn. akt II C 806/17, jak 
również w sprawie przeciwko Santander Bank S.A. o sygn. akt XXV C 2395/18). Według stanowisk 
obydwu sądów rozpoznających sprawy prowadzone przez radcę prawnego Kamila Radkiewicza 
abuzywność klauzul umownych znajdujących się w umowach indeksowanych do CHF powoduje 

https://mojafirma.infor.pl/tematy/umowa/
https://mojafirma.infor.pl/tematy/oprocentowanie/
http://www.infor.pl/eksperci/51772,Kancelaria-Prawna-Radkiewicz-Adwokaci-i-Radcowie-Prawni.html
http://www.infor.pl/eksperci/51772,Kancelaria-Prawna-Radkiewicz-Adwokaci-i-Radcowie-Prawni.html
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konieczność ich wyeliminowania z umów. Następstwem tego jest natomiast niemożliwość dalszego 
wykonywania umów, co skutkuje stwierdzeniem ich nieważności. 
Zgodnie z uzasadnieniem wyroku z dnia 9 stycznia 2020 r. (sygn. akt XXV C 2395/18) „zastosowana 
w konkretnej umowie, będącej przedmiotem sporu, konstrukcja jej indeksacji obarczona była wadą, 
która ostatecznie zdyskwalifikowała umowę, gdyż doprowadziła do jej nieważności. Przyczyną 
wadliwości umowy, prowadzącej do jej nieważności, był narzucony przez bank sposób ustalania 
wysokości kwoty podlegającej zwrotowi a w konsekwencji i wysokości odsetek – a więc głównych 
świadczeń kredytobiorcy. Ustalenie ich wysokości wiązało się z koniecznością odwołania się do 
kursów walut ustalanych przez bank w tabeli kursów. Tymczasem ani umowa, ani inne wzorce 
umowne stanowiące podstawę ustalenia treści łączącego strony stosunku prawnego, nie określały 
prawidłowo zasad ustalania tych kursów.” 

 
Z kolei w uzasadnieniu wyroku z dnia 12 marca 2020 r. (sygn. akt I C 1368/18) sąd podkreślił, że „Za 
sprzeczną z zasadą swobody umów (art. 353¹ k.c. – strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek 
prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) 
stosunku, ustawie, ani zasadom współżycia społecznego) należy uznać, co jest w judykaturze i 
doktrynie jednoznaczne, określenie wysokości świadczenia tzw. metodą subiektywną tj. uzależnioną 
wyłącznie od woli jednej ze strony umowy, w tym przypadku strony silniejszej – banku. Dopuszczalna 
jest jedynie metoda obiektywna (np. odwołanie się do kursów NBP) lub zobiektywizowana (ocena 
niezależnego eksperta). Bez znaczenia jest tu okoliczność, czy pozwany bank de facto „stosował” np. 
kurs NBP, bo oceną sądu objęta jest, wobec żądania pozwu, treść umowy a nie sposób jej 
stosowania.”. 
Więcej o wyrokach w sprawach frankowych możesz przeczytać na 
stronie: https://radkiewicz.net.pl/frankowicze/. 

reklama 

wyrok TSUE i jego znaczenie dla klientów i sądów 

 
Wyrok TS z 3.10.2019 r., C-260/18, KAMIL DZIUBAK I JUSTYNA DZIUBAK PRZECIWKO 

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ W POLSCE 

W FORMIE ODDZIAŁU POD NAZWĄ RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 

ODDZIAŁ W POLSCE, ANCIENNEMENT RAIFFEISEN BANK POLSKA SA, LEX nr 

2723333. 

 

TEZA: 

1. Art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich 

należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie temu, aby sąd krajowy, po 

stwierdzeniu nieuczciwego charakteru niektórych warunków umowy kredytu indeksowanego do 

waluty obcej i oprocentowanego według stopy procentowej bezpośrednio powiązanej ze stopą 

międzybankową danej waluty, przyjął, zgodnie z prawem krajowym, że ta umowa nie może nadal 

obowiązywać bez takich warunków z tego powodu, że ich usunięcie spowodowałoby zmianę 

charakteru głównego przedmiotu umowy. 

(por. pkt 45 oraz pkt 1 sentencji) 

2. Art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich 

należy interpretować w ten sposób, że z jednej strony skutki dla sytuacji konsumenta wynikające z 

unieważnienia całości umowy, takie jak te, o których mowa w wyroku z dnia 30 kwietnia 2014 r., 

Kásler i Káslerné Rábai (C-26/13, EU:C:2014:282), należy oceniać w świetle okoliczności 

istniejących lub możliwych do przewidzenia w chwili zaistnienia sporu, a z drugiej strony, do celów 

tej oceny decydująca jest wola wyrażona przez konsumenta w tym względzie. 

(por. pkt 56 oraz pkt 2 sentencji) 

https://samorzad.infor.pl/tematy/swiadczenia/
https://radkiewicz.net.pl/frankowicze/
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3. Art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich 

należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie wypełnieniu luk w umowie, 

spowodowanych usunięciem z niej nieuczciwych warunków, które się w niej znajdowały, wyłącznie 

na podstawie przepisów krajowych o charakterze ogólnym, przewidujących, że skutki wyrażone w 

treści czynności prawnej są uzupełniane w szczególności przez skutki wynikające z zasad słuszności 

lub ustalonych zwyczajów, które nie stanowią przepisów dyspozytywnych lub przepisów mających 

zastosowanie, jeżeli strony umowy wyrażą na to zgodę. 

(por. pkt 62 oraz pkt 3 sentencji) 

4. Art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich 

należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie utrzymywaniu w umowie 

nieuczciwych warunków, jeżeli ich usunięcie prowadziłoby do unieważnienia tej umowy, a sąd stoi 

na stanowisku, że takie unieważnienie wywołałoby niekorzystne skutki dla konsumenta, gdyby ten 

ostatni nie wyraził zgody na takie utrzymanie w mocy. 

(por. pkt 68 oraz pkt 4 sentencji). 

 

Trybunał Sprawiedliwości UE ma odpowiedzieć na cztery pytania skierowane do niego w kwietniu 

2018 roku przez Kamila Gołaszewskiego, sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie. Zadał je 

rozpatrując sprawę małżeństwa Justyny i Kamila Dziubaków, które w 2008 roku zawarło 

umowę kredytu hipotecznego na 40 lat. Bank udzielił kredytobiorcom kredytu wyrażonego w złotych 

polskich, ale indeksowanego do franka szwajcarskiego. Kredytobiorcy domagali się stwierdzenia 

nieważności umowy ze względu na nieuczciwe klauzule indeksacyjne, które umożliwiały bankowi 

jednostronne i dowolne określanie kursu walut. Gdyby sąd nie podzielił tego poglądu, domagali się, 

usunięcia klauzuli z umowy. Pozostałaby zatem kwota kredytu ustalona w złotówkach ze stopą 

procentową określoną na podstawie LIBOR i stałej marży banku - byłby to najtańszy kredyt na rynku. 

LIBOR, z ang. London Interbank Offered Rate, to referencyjna wysokość oprocentowania depozytów 

i kredytów na rynku międzybankowym w Londynie. Obecnie LIBOR jest minusowy (-0,7), gdy WIBOR 

, czyli referencyjna wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym dodatni 

(ok. 1,7). 

Sędzia Kamil Gołaszewski zapytał TSUE: 

1. Czy możliwe jest uzupełnienie luki w umowie w oparciu o przepisy prawa krajowego, jeśli 

wskutek uznania klauzul indeksacyjnych za niedozwolone w rozumieniu dyrektywy 

93/13/EWG umowa musiałaby upaść, co było niekorzystne dla państwa Dziubaków? 

2. Czy ewentualna ocena skutków upadku całej umowy dla konsumenta powinna następować 

przy uwzględnieniu okoliczności istniejących w chwili jej zawarcia, czy też w chwili 

zaistnienia sporu? 

3. Czy możliwe jest utrzymanie w mocy postanowień stanowiących w myśl norm dyrektywy 

93/13/EWG nieuczciwe warunki umowne jeśli przyjęcie takiego rozwiązania byłoby w chwili 

rozstrzygania sporu obiektywnie korzystne dla konsumenta? 

4. Czy możliwe jest, że po usunięciu niedozwolonej klauzuli indeksacyjnej umowa dalej istnieje, 

a w efekcie kredyt zamienia się w złotowy oprocentowany stawką LIBOR? 

W czwartek TSUE udzieli odpowiedzi na te pytania. Frankowicze i ich prawnicy oczekują, że będzie 

ona zbieżna z dotychczasowymi wyrokami, a także z przedstawioną w maju 2019 roku opiniąrzecznika 

generalny TSUE Giovanniego Pitruzzelliego. 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w czwartek 3 października 2019 roku wydał wyrok 

w sprawie „polskiego” sporu o kredyt indeksowany kursem CHF Justyny i Kamila Dziubaków 

przeciwko Raiffeisen Bank (sprawa  C-260/18). Czekały na niego sądy powszechne, frankowicze, 

banki, ale nie tylko. 

Po ogłoszeniu wyroku przez TSUE na konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Stop 

Bankowemu Bezprawiu strzeliły korki od szampana. Broniący frankowiczów prawnicy 

podkreślają, że będzie on orężem w sądowej walce z bankami. Banki liczą na racjonalizm sądów. 

https://sip.lex.pl/?a#/act/67427460
https://sip.lex.pl/?a#/act/67427460
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Co orzekł TSUE? To wyrok ważny także dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 

który już w 2009 roku wskazywał, że w umowach są abuzywne klauzule, Rzecznika 

Finansowego, który w 2016 roku przygotował raport w sprawie kredytów oraz Rzecznika Praw 

Obywatelskich, który powołał zespół do spraw konsumentów. RF i UOKiK mają nadzieję, że po 

wyroku TSUE banki zaczną częściej zawierać ugody, a rzadziej iść do sądu. Związek Banków 

Polskich powiedział jednak jasno: rozstrzyganie sporów pomiędzy bankami, a klientami 

dotyczące umów kredytów frankowych będzie musiało każdorazowo należeć do polskich sądów. 

-  Należy oczekiwać, że sądy będą postępowały tak, by znaleźć mądre, racjonalne rozwiązanie, 

ale jednocześnie dla dobra publicznego utrzymujące stabilność polskiej gospodarki i systemu 

finansowego - mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP po ogłoszeniu wyroku przez TSUE. 

A co mówi Trybunał? 

 

Co orzekł unijny trybunał? 

TSUE odpowiedział na cztery pytania skierowane do niego w kwietniu 2018 roku przez Kamila 

Gołaszewskiego, sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie. Zadał  je rozpatrując sprawę 

małżeństwa Justyny i Kamila Dziubaków, które w 2008 roku zawarło umowę kredytu 

hipotecznego na kwotę 400 tys. zł na 40 lat. Bank udzielił kredytobiorcom kredytu wyrażonego 

w złotych polskich, ale indeksowanego do franka szwajcarskiego. Kredytobiorcy domagali się 

stwierdzenia nieważności umowy ze względu na nieuczciwe klauzule indeksacyjne. Gdyby sąd 

nie podzielił tego poglądu, domagali się, usunięcia ich z umowy. Pozostałaby zatem kwota 

kredytu ustalona w złotówkach ze stopą procentową określoną na podstawie LIBOR i 

stałej marży banku - byłby to najtańszy kredyt na rynku.  

Trybunał wskazał , że abuzywna klauzula waloryzacyjna powinna być wyeliminowana z umowy. 

 Następnie sąd krajowy ma ustalić, czy po jej usunięciu umowa może nadal funkcjonować i 

np. określać kredyt złotówkowy oprocentowany stawką LIBOR. 

TSUE wskazuje jednocześnie, że jeżeli po usunięciu nieuczciwych warunków charakter i główny 

przedmiot umowy może ulec zmianie w zakresie, w jakim nie podlegałyby one już indeksacji do 

waluty obcej równocześnie podlegając stopie oprocentowania opartej na LIBOR prawo UE nie 

stoi na przeszkodzie jej unieważnienia. - Wyrok jest zatem  bardziej korzystny niż opinia 

rzecznika generalnego. Gdy sąd w Polsce orzeknie jak wskazał TSUE i unieważni umowę 

państwo Dziubakowie będą mieć do zapłaty 170 tys. zł zamiast 520 tys. zł, 

Gdy unieważnienie umowy jest niekorzystne dla konsumenta 

TSUE podkreślił jednak, że w przypadku nieważności umowy, to konsument w postępowaniu 

sądowym wskazuje, co leży w jego interesie na moment orzekania. Jak już wskazał TSUE w 

sprawie Kasler, abuzywną klauzulę można zastąpić tylko w wyjątkowej sytuacji. Taka 

możliwość istnieje jedynie, gdy unieważnienie danej umowy powodowałoby szczególnie 

niekorzystne konsekwencje dla konsumenta, ale tylko za jego zgodą.  - To na polskim sądzie 

ciąży zadanie wyjaśnienia konsumentowi wszystkich konsekwencji ewentualnego unieważnienia 

umowy - podkreśla dr Maciej Taborowski, zastępca rzecznika praw obywatelskich. -Klient 

banku musi bowiem rozumieć, z jakimi konsekwencjami wiąże się dla niego stwierdzenie 

nieważności umowy.  

Jednocześnie Trybunał stwierdził, że wadliwej umowy sąd nie może naprawić w oparciu o 

klauzule generalne krajowego prawa cywilnego (zasady współżycia społecznego lub ustalone 

zwyczaje). Można to zrobić jedynie na podstawie przepisów, które szczegółowo określają prawa 

i obowiązki stron (tzw. przepisów dyspozytywnych), o ile one istnieją w danym krajowym 
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systemie prawnym.  

TSUE w całości potwierdził argumenty kredytobiorców – nie jest to przepis dyspozytywny, 

który przewiduje określone prawa i obowiązki stron na wypadek, gdyby strony czegoś w 

umowie nie uregulowały. TSUE przyznał, że przepis ten pozostawia zbyt duże pole do 

interpretacji dla sądu krajowego oraz że zgoda na generalne uzupełnianie umowy jest sprzeczna 

z celami dyrektywy 93/13. Sądy krajowe są zobowiązane do stosowania się do wyroków TSUE  

 

 

Po wyroku TSUE spory o kredyty frankowe do wznowienia? 

Część prawników uważa, że po spodziewanym wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE frankowicze 

będą mogli wznowić przegrane już sprawy. Tyle, że podobną skargę dotyczącą lichwiarskiej pożyczki 

sąd rozstrzyga już od pięciu miesięcy. By ułatwić mu podjęcie decyzji, trzeba wprost wpisać do kpc, że 

orzeczenie TSUE jest podstawą do rozpoczęcia procesu. Wiceminister sprawiedliwości nie wyklucza 

takiej ingerencji. Zaznacza jednak, że nie będzie możliwa w tej kadencji Sejmu. 

Kancelaria Lecha Obary wniosła do sądu skargę o wznowienie postępowania w sprawie podważenia 

nakazu zapłaty wydanego z tytułu pożyczki zabezpieczonej wekslem. Lichwiarska umowa zaciągnięta 

przez emerytkę z Rzeszowa opiewała na kwotę 25 tys. zł, egzekwowane dziś zadłużenie wynosi ok. 200 

tys. zł. Podstawę argumentacji stanowiło orzeczenie z ubiegłego roku, w którym Trybunał 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej zanegował praktykę wydawania nakazów zapłaty z weksla wobec 

konsumentów (sprawa C-176/17 przeciwko Profi Credit Polska SA). 

Prawnicy wskazują, że po oczekiwanym ogłoszeniu pod koniec lata orzeczeniu TSUE w polskiej 

sprawie frankowej mogą pojawić się kolejne takie pozwy. Rzecznik generalny TSUE w opinii do niej 

uznał, że sądy nie mogą samodzielnie uzupełnić luki w umowie po wyeliminowaniu z niej 

niedozwolonego postanowienia, ani orzec, że umowa ma dalej obowiązywać, bo będzie to 

korzystniejsze dla kredytobiorcy. Tymczasem w wielu sprawach sądy starały się bądź znajdować 

sprawiedliwy kurs, bądź pozostawiać umowę w obiegu, mimo sprzeciwu kredytobiorcy. 

 

Czy te sprawy będą mogły być wznowione, w przypadku gdy TSUE podzieli pogląd rzecznika?  

Zdaniem części prawników - tak.  Tyle, że Kodeks postępowania cywilnego nie mówi wprost, że 

orzeczenie TSUE może być podstawą wznowienia prawomocnie zakończonego postępowania. W 

efekcie skarga dotycząca chwilówek wciąż czeka na rozstrzygnięcie. Mimo to kancelaria szykuje 

kolejną, choć wiedzą, że to nie będzie łatwa droga. Prawnicy twierdzą, że potrzebna jest szybka 

nowelizacja kodeksu, zwłaszcza że Sąd Najwyższy odmówił w 2009 r. takiego prawa. W efekcie 

dochodzi do dualizmu. W przypadku orzeczeń TSUE dotyczących postępowań 

sądowoadministracyjnych, np. podatkowych, skarga przysługuje, a cywilnych – nie.  Łukasz Piebiak, 

wiceminister sprawiedliwości, widzi problem, ale jego zdaniem w tej kadencji parlamentu na taką 

zmianę trudno liczyć, bo trzeba będzie zbadać jej wpływ na cały na cały system prawa cywilnego. 

  

Potrzebna nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego 

- Potrzebna jest szybka interwencja ustawodawcy – mówi Damian Nartowski, radca prawny, partner 

w kancelarii WN Legal.-  Wprowadzenie jednoznacznej regulacji pozwoliłoby uniknąć szeregu 

niepotrzebnych zażaleń. W przeciwnym razie to zagadnienie prędzej lub później trafi na wokandę, być 

może Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – dodaje. 

Marcin Łochowski, sędzia Sądu Najwyższego, również przyznaje, że taka interwencja jest potrzebna. –

 Bez niej, pojawią się problemy orzecznicze. – Część sądów będzie uwzględniać takie skargi, część 

odrzucać. Zanim sprawy trafią do Sądu Najwyższego może minąć kilka lat. Wtym czasie też, któryś z 

sądów może zadać pytanie prejudycjalne w tej sprawie. Tymczasem rozstrzyganie tej kwestii w drodze 

orzecznictwa będzie długotrwałe i spowoduje zbędne komplikacje – uważa sędzia Łochowski. 

https://www.prawo.pl/biznes/weksel-na-co-uwazac-i-dlaczego,478622.html
https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/c-176-17-postepowanie-w-sprawie-wydania-nakazu-zaplaty-522693961
https://www.prawo.pl/biznes/opinia-rzecznik-tsue-w-polskiej-sprawie-frankowej,414794.html
https://www.prawo.pl/biznes/opinia-rzecznik-tsue-w-polskiej-sprawie-frankowej,414794.html
https://www.prawo.pl/biznes/opinia-rzecznik-tsue-w-polskiej-sprawie-frankowej,414794.html
https://www.prawo.pl/biznes/opinia-rzecznik-tsue-w-polskiej-sprawie-frankowej,414794.html
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Prawnicy podkreślają, że nie ma nawet nad czym dyskutować, bo taką możliwość wprost daje już 

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 

Co mówią przepisy 

Zgodnie art. 399 § 1 k.p.c. w określonych przypadkach można żądać wznowienia postępowania 

zakończonego prawomocnym orzeczeniem. Podstawy wznowienia określają art. 401 do 403 k.p.c. 

Wśród nich jest m.in. orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności aktu normatywnego z 

Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego zostało 

wydane orzeczenie, ale nie ma wyroku TSUE. 

Zdaniem Marcina Łochowskiego wystarczy w zasadzie do art. 401 (1) kpc dodać orzeczenie TSUE. 

Tyle, że orzeczenia TSUE nie mają takie samego charakteru jak te Trybunału, bo nie uchylają 

konkretnego przepisu. I mogą paść argumenty, że nikt nie domaga się prawa do wznowienia 

postępowania po uchwale Sądu Najwyższego. – Tutaj jednak pojawia się wątek skuteczności prawa 

unijnego. Dlatego jestem zdecydowanie za jednoznacznym uregulowaniem tej kwestii w ustawie  – 

podkreśla Łochowski. Przemysław Gałązka, radca prawny w kancelarii Lecha Obary, dodaje, że 

rozwiałoby to wszelkie wątpliwości, które zapewne obecnie powodują, że takie skargi długo czekają na 

rozstrzygnięcie. 

Sąd długo myśli 

– Naszą skargę wnieśliśmy w grudniu 2018 r. Do chwili obecnej nie mamy żadnej odpowiedzi. W 

uzasadnieniu skargi wskazano, że pozwana z powodu nieprawidłowej wykładni przez sąd przepisów o 

postępowaniu nakazowym została pozbawiona możności działania. Z powodu braku wyraźnej 

ustawowej podstawy skargi musieliśmy wykorzystać też kodeksową podstawę "pozbawienia możności 

działania". Powołaliśmy się także na zasadę efektywności, zgodnie z którą państwa członkowskie 

powinny zapewniać możliwość wzruszenia prawomocnych orzeczeń sądów sprzecznych z prawem UE 

- mówi Przemysław Gałązka. 

Zdaniem Damiana Nartowskiego sąd długo już zastanawia się. - Są trzy możliwości: sąd może uznać, 

że wznowienie jest dopuszczalne i rozpoznać skargę, odrzucić ją, np. na posiedzeniu niejawny lub 

zadać pytanie prejudycjalne do TSUE. Dziwne - oczywiście jeżeli nie wynika to z obłożenia 

wpływającymi sprawami, że sąd zastanawia się prawie pięć miesięcy nad kwestią formalną. Może to 

wskazywać na duże rozterki - ocenia Damian Nartowski. 

 

Wiceminister widzi problem, ale szybkiej nowelizacji raczej nie będzie 

- Nie negując trudności o których mówią prawnicy, ewentualna zmiana podstaw skargi o wznowienie 

postępowania stanie się aktualna, jeżeli TSUE orzeknie zgodnie ze stanowiskiem rzecznika 

generalnego - mówi Łukasz Piebiak, wiceminister sprawiedliwości. -  Trzeba mieć też na względzie, że 

nawet pozytywne orzeczenie, zgodnie z opinią rzecznika i stanowiskiem rządu, w którego 

przygotowaniu brałem udział, będzie jednym z wielu orzeczeń TSUE, które potencjalnie mogłyby stać 

się podstawą skargi o wznowienie. Zbadać zatem trzeba będzie wpływ takiej zmiany na cały system 

prawa cywilnego. To raczej nie pozwala liczyć na szybką nowelizację, zwłaszcza patrząc, ile czasu 

zostało do końca kadencji parlamentu - mówi Łukasz Piebiak.  

 

Pokrzywdzeni przez skarbówkę mają lepiej niż konsumenci 

Damian Nartowski zwraca uwagę na jeszcze jeden wątek, a dokładnie pewną dyskryminację 

postępowań cywilnych względem sądowoadministracyjnych. Zgodnie z procedurą regulującą 

postępowanie przed sądami administracyjnymi od 10 kwietnia 2010 r. można żądać wznowienia 

postępowania na podstawie rozstrzygnięcia organu międzynarodowego działającego na podstawie 

umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską. Naczelny Sąd Administracyjny w 

uchwale z 16 października 2017 r. (sygn. I FPS 1/17) wskazał, że podstawą wznowienia postępowania, 

o której mowa w tym przepisie art. 272 § 3 p.p.s.a. może być orzeczenie TSUE, wydane w trybie 

pytania prejudycjalnego, nawet jeżeli to orzeczenie nie zostało doręczone stronie wnoszącej skargę o 

wznowienie postępowania. 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-postepowania-cywilnego-16786199/art-399
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-postepowania-cywilnego-16786199/art-401-1
https://www.lex.pl/odrzucenie-skargi-o-wznowienie-postepowania-nieopartej-na-ustawowej-podstawie,1782
https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/i-fps-1-17-orzeczenie-trybunalu-sprawiedliwosci-unii-522465301
https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/i-fps-1-17-orzeczenie-trybunalu-sprawiedliwosci-unii-522465301
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Z drugiej strony Sąd Najwyższy w postanowieniu z 22 października 2009 r., (sygn. I UZ 

64/09) wskazał, że wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (poprzednia nazwa TSUE), nie 

daje możliwości wznowienia postępowania.  – W efekcie mamy dwie kategorie spraw - jedne w których 

orzeczenie TSUE daje prawo do wznowienia, i drugie, w których wznowienie może okazać się drogą 

przez mękę. Ujednolicić te regulacje, rozwiać wątpliwości powinien ustawodawca – podkreśla 

Damian Nartowski. 

Co daje prawo do wznowienia postępowania? 

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego wniesienie skargi o wznowienie nie tamuje wykonania 

zaskarżonego wyroku. Jednak w razie uprawdopodobnienia, że skarżącemu grozi niepowetowana 

szkoda, sąd może wstrzymać jego wykonanie. Uchylając lub zmieniając wyrok, sąd na wniosek 

skarżącego orzeka o zwrocie spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia lub o przywróceniu 

stanu poprzedniego. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia w osobnym procesie, także od Skarbu 

Państwa, naprawienia szkody poniesionej wskutek wydania lub wykonania wyroku 

 

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/i-uz-64-09-postanowienie-sadu-najwyzszego-520945969
https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/i-uz-64-09-postanowienie-sadu-najwyzszego-520945969

