
Mamy przyjemność przekazać w Państwa ręce

kolejny newsletter Kancelarii Adwokackiej

Czupajło & Ciskowski. Zapraszamy do zapoznania

się z działalnością Kancelarii, publikacjami

naszych prawników oraz aktualnościami w

sprawach frankowych.

Z radością przekazujemy informację o kolejnym

zabezpieczeniu roszczenia naszych Klientów w

sprawie dotyczącej kredytu frankowego -

przeciwko Bankowi BPH S.A. 

Zmianie uległ adres siedziby naszej Kancelarii.

Aktualnie biuro mieści się przy ul. Śniadeckich 17

w Warszawie. Mamy nadzieję, że nowa siedziba

przypadnie Państwu do gustu!

2 lipca 2021 r. na stronie internetowej

Narodowego Banku Polskiego opublikowane

zostało „Stanowisko Prezesa Narodowego Banku

Polskiego” dla Sądu Najwyższego ws. walutowych

kredytów mieszkaniowych. Jaki pogląd wyraził
Prezes? Serdecznie zapraszamy do zapoznania się
z komentarzem przygotowanym przez naszego

prawnika.  
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Z przyjemnością informujemy, że zmianie uległa siedziba naszej
Kancelarii. Nowy adres to:  

ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa.

Wszystkich naszych Klientów zapraszamy do biura pod nowym
adresem - wierzymy, że nowa siedziba przypadnie Państwu do gustu!

zawieszenie obowiązku świadczenia naszych Klientów na rzecz banku w postaci rat kapitałowo-
odsetkowych wynikającego z umowy kredytu w pełnej wysokości, 

nakazanie zaniechania bankowi pobierania świadczenia od banku w postaci rat kapitałowo-
odsetkowych w wykonaniu umowy kredytu w pełnej wysokości. 

Sąd Okręgowy w Rybniku w składzie SSO Anna Żmijewska, po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2021 r. na
posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa naszych Klientów przeciwko Bankowi BPH S.A. z
siedzibą w Gdańsku o ustalenie i zapłatę, sygn. akt I C 990/21, postanowił udzielić zabezpieczenia
roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu hipotecznego waloryzowanego kursem CHF
poprzez: 

Postępowanie prowadzą partner Kancelarii, adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Wioletta Miros. 

Z nadzieją oczekujemy na kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach naszych Klientów!

Zabezpieczenia roszczenia naszych Klientów w sprawie kredytu
frankowego przeciwko Bankowi BPH S.A.!

NOWA SIEDZIBA NASZEJ KANCELARII

https://ccka.pl/aktualnosci/zabezpieczenie-roszczenia-naszych-klientow-w-sprawie-przeciwko-bankowi-bph-s-a


Polisolokaty: jak skutecznie dochodzić swoich praw?

Upadłość banku i jej skutki dla dochodzenia roszczeń z tytułu kredytów
waloryzowanych kursem waluty obcej

Obserwując współczesną historię kredytów waloryzowanych kursem waluty obcej, należy zwrócić
uwagę na swoistą ewolucję, która miała miejsce na przestrzeni lat - zarówno pod względem
orzecznictwa, jak i pod kątem dialogu społecznego i medialnego odbywającego się w cieniu sporów
sądowych.

Po latach prób mających przedstawić kredytobiorców jako osoby roszczeniowe i domagające się
„darmowych” pieniędzy, wraz z niepowodzeniami banków na salach sądowych, podmioty związane z
sektorem bankowym prowadzą kampanię medialną mającą wykazać, że dochodzenie roszczeń przez
kredytobiorców wiąże się z ryzykiem dla całego sektora bankowego, w tym także ryzykiem upadłości
banków. Tym samym, jednym z aspektów coraz częściej rozważanych zarówno sądowo, jak i medialnie
jest upadłość banku i jej skutki dla kredytobiorców. Na czym polega „procedura resolution”? Jakie
skutki dla kredytobiorców niesie za sobą upadłość banku?

NASZE PUBLIKACJE

Serdecznie zapraszamy do lektury publikacji naszych prawników, które znajdują się na naszym blogu:

https://ccka.pl/kategoria/sprawy-frankowe

Marta Nowacka
Prawnik

https://ccka.pl/aktualnosci/upadlosc-banku-i-jej-skutki-dla-dochodzenia-roszczen-z-tytulu-kredytow-waloryzowanych-
kursem-waluty-obcej

https://ccka.pl/aktualnosci/polisolokaty-jak-skutecznie-dochodzic-swoich-praw

Albert Szwiec 
Aplikant adwokacki

Kilka lat temu szerokim echem w mediach odbił się temat polisolokat, a to za sprawą wysokich opłat
likwidacyjnych pobieranych przez ubezpieczycieli w przypadku wcześniejszego wypowiedzenia
umowy. Kiedy kurz opadł, temat polisolokat powrócił, tym razem w kontekście możliwości
dochodzenia zwrotu sumy wszystkich wpłaconych na rzecz towarzystwa składek. Na jakiej podstawie? 

Swego rodzaju novum związanym z polisolokatami jest dochodzenie ustalenia nieważności tych umów
w całości. Wcześniej roszczenia kierowane przeciwko ubezpieczycielom dotyczyły wyłącznie zwrotu
opłaty likwidacyjnej, obecnie roszczenia coraz częściej dotyczą ustalenia nieważności umowy, co z
kolei otwiera furtkę do dochodzenia zwrotu wszystkich środków zainwestowanych w polisolokatę.
Praktyka i stanowisko sądów nie są w tym zakresie tak jednoznaczne jak w przypadku roszczeń o
zwrot opłaty likwidacyjnej. Niemniej, sądy coraz częściej dostrzegają podstawy do uznania umów
polisolokat za nieważne w całości w związku z zastosowaniem w niej postanowień abuzywnych,
niedopełnienie obowiązków informacyjnych przez ubezpieczyciela, a także tzw. misselling.

https://ccka.pl/kategoria/sprawy-frankowe
https://ccka.pl/aktualnosci/upadlosc-banku-i-jej-skutki-dla-dochodzenia-roszczen-z-tytulu-kredytow-waloryzowanych-kursem-waluty-obcej
https://ccka.pl/aktualnosci/polisolokaty-jak-skutecznie-dochodzic-swoich-praw


\
AKTUALNOŚCI

Sąd Najwyższy wyznaczył na dzień 2 września 2021 r., na godzinę 10:00 termin posiedzenia całej Izby
Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie o sygn. III CZP 11/21 dla rozpoznania wniosku Pierwszego Prezesa
Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni przepisów prawa dotyczących tzw. kredytów
frankowych. Pytania zadane przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego dotyczą między innymi zasadności
stosowania teorii salda albo teorii dwóch kondykcji przy orzekaniu o nieważności umów kredytów
indeksowanych oraz denominowanych walutą obcą, rozpoczęcia terminu biegu przedawnienia roszczenia banku
o zwrot wypłaconej kwoty kredytu oraz tzw. wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału.

https://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Wydarzenia.aspx?ItemSID=770-0dc69815-3ade-42fa-bbb8-
549c3c6969c5&ListName=Wydarzenia&fbclid=IwAR1Nw_DVwjaf5hGHOBny1kl0f6iCbw5OJQaryQ7zrKPAsdKWVEHBdZt7w3o

\ mBank pracuje nad pilotażowym programem ugód w sprawach frankowych, które miałyby polegać na
rozłożeniu ryzyka kursowego pomiędzy bankiem a kredytobiorcami po równi! Prezes mBanku, Cezary
Stypułkowski, był w zeszłym tygodniu obecny na rozprawie w jednej ze spraw frankowych. Z informacji
uzyskanych od osób obecnych na sali rozpraw wynika, że na pytanie sędziego o losy ugód pozwanego banku
wskazał, iż mBank obecnie pracuje nad programem ugód. Ugody miałyby polegać na rozłożeniu
zmaterializowanego ryzyka kursowego pomiędzy bank a kredytobiorców po równo. Niestety, na ten moment nie
są znane szczegóły. Cezary Stypułkowski zaznaczył także, że orzecznictwo sądów zmierza w złym dla banków
kierunku. Zdaniem Prezesa mBanku, sądy często ustalają nieważność umów frankowych, co jest nie do
zaakceptowania przez bank. Takie orzeczenia sądów mogą zagrozić płynności finansowej banku i w związku z
tym, za każdym razem muszą być przez niego kwestionowane. mBank nie potwierdził powyższych informacji i
aktualnie wstrzymuje się z jakimikolwiek komentarzami co najmniej do dnia 3 sierpnia 2021 r., w którym ma
odbyć się konferencja wynikowa.

https://biznes.wprost.pl/finanse-i-inwestycje/10472871/kredyty-frankowe-prezes-mbanku-zdradzil-ze-kierowana-przez-niego-instytucja-
przygotowuje-pilotazowy-program-ugod.html?fbclid=IwAR1U479UG2jFZLhfSljCV0L7YwstASHBm2Hi74ewNKYdfElUwGXJB4kWP7o

\ PKO BP chce uruchomić proces zawierania ugód z klientami posiadającymi kredyt we frankach jesienią. Jak 
 wynika z odpowiedzi PKO BP na pytania zadane przez PAP, bank przesunął o kilka miesięcy termin rozpoczęcia
procesu zawierania ugód, aby dostosować się do oczekiwań KNF w zakresie kredytu po konwersji. PKO BP
wyjaśnił, że cały czas trwa pilotaż procesu zawierania ugód. Bank dodał, że po kilku miesiącach pozytywnych
doświadczeń z prowadzenia mediacji przed sądem polubownym przy KNF pracuje nad rozszerzeniem tego
procesu na nowe grupy klientów. Chce to zrobić jeszcze przed „uruchomieniem automatycznego procesu
masowego”.

https://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/8217515,pko-bp-frankowicze-ugoda-kredyt-franki-szwajcarskie.html

\ Santander Bank Polska prowadzi testy zawierania ugód frankowych. W zależności od ich wyników możliwe są
dalsze kroki, takie jak pilotaż na wybranej próbie kredytobiorców. Grupa podała, że pod koniec czerwca 2021
roku była pozwana w 6 500 postępowań dotyczących kredytów indeksowanych lub denominowanych, w tym
wliczone są 2 pozwy zbiorowe objęte ustawą o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. W samym II
kwartale liczba pozwów wzrosła o 1 185.

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ugody-dot-kredytow-CHF-powinny-miec-szeroki-konsensus-rynkowy-Gajewski-Santander-
8160436.html?fbclid=IwAR0YaKnY8rup77UX7lNXXFjp-CNFDlVXjpIvP187tlGZ5Fq8MPXWUREedUE

https://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Wydarzenia.aspx?ItemSID=770-0dc69815-3ade-42fa-bbb8-549c3c6969c5&ListName=Wydarzenia&fbclid=IwAR1Nw_DVwjaf5hGHOBny1kl0f6iCbw5OJQaryQ7zrKPAsdKWVEHBdZt7w3o
https://biznes.wprost.pl/finanse-i-inwestycje/10472871/kredyty-frankowe-prezes-mbanku-zdradzil-ze-kierowana-przez-niego-instytucja-przygotowuje-pilotazowy-program-ugod.html?fbclid=IwAR1U479UG2jFZLhfSljCV0L7YwstASHBm2Hi74ewNKYdfElUwGXJB4kWP7o
https://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/8217515,pko-bp-frankowicze-ugoda-kredyt-franki-szwajcarskie.html
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ugody-dot-kredytow-CHF-powinny-miec-szeroki-konsensus-rynkowy-Gajewski-Santander-8160436.html?fbclid=IwAR0YaKnY8rup77UX7lNXXFjp-CNFDlVXjpIvP187tlGZ5Fq8MPXWUREedUE


Komentarz
Kredytobiorcy nie powinni obawiać się, że Stanowisko Prezesa NBP negatywnie wpłynie na toczące się
sprawy. Jest to bowiem jedna z pięciu opinii przedłożonych Sądowi Najwyższemu przed wydaniem
uchwały w sprawie kredytów frankowych i nie jest wiążąca dla sądów powszechnych. Co istotne, jak
wskazał sam Prezes NBP, w opinii przedstawiono skutki finansowe możliwych rozstrzygnięć Sądu
Najwyższego. Podkreślenia wymaga jednak, że niezależnie od aspektów ekonomicznych, Sąd
Najwyższy przede wszystkim będzie rozpoznawał przedmiotowe zagadnienia w oparciu o podstawy
prawne. Na marginesie dodać należy, że z uwagi na funkcję, jaką pełni Prezes NBP, jego stanowisko
pozostaje zgodne z poglądami wyrażanymi dotychczas przez banki.

Warto również odnieść się do zagadnienia, które wzbudza wśród kredytobiorców najwięcej emocji,
czyli do możliwości dochodzenia roszczeń za korzystanie z kapitału przez banki. Wskazać tu należy, że
Rzecznik Finansowy czy też Rzecznik Praw Obywatelskich stanęli na stanowisku przeciwnym do
stanowiska Prezesa NBP. Zdaniem Rzecznika Finansowego „Żądania wynagrodzenia za kapitał przez
banki jest sprzeczne z prawem unijnym i nie znajdują uzasadnienia w prawie krajowym”, Rzecznik Praw
Obywatelskich wskazał zaś, że „W razie upadku umowy kredytowej jakiekolwiek roszczenia
przewyższające wysokość świadczonej kwoty kredytu np. roszczenia banku o wynagrodzenie za
korzystanie z kapitału, powinny zostać uznane za niedopuszczalne w świetle (...) standardu ochrony
konsumenta”.

Również w naszej ocenie ewentualne roszczenia banków w zakresie bezumownego korzystania z
kapitału nie znajdują podstaw ani faktycznych, ani prawnych, bowiem przepisy polskiego Kodeksu
cywilnego nie przewidują uprawnienia banków do żądania takiego wynagrodzenia na podstawie
nieważnej umowy kredytowej, niemniej z niecierpliwością oczekujemy rozstrzygnięcia Sądu
Najwyższego w tym zakresie licząc, że rozwieje ono dotychczasowe wątpliwości. 

Stanowisko Prezesa NBP dla Sądu Najwyższego ws. walutowych 
kredytów mieszkaniowych

2 lipca 2021 r. na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego opublikowane zostało „Stanowisko Prezesa
Narodowego Banku Polskiego” dla Sądu Najwyższego ws. walutowych kredytów mieszkaniowych. Prezes NBP uznał, że
wskazane jest ujednolicenie linii orzeczniczej. Obecnie bowiem zarówno banki jak i kredytobiorcy pozostają w stanie
niepewności odnośnie do dalszych planów finansowych. Należy zaznaczyć, że stanowisko Prezesa NBP przedstawia tylko
kontekst ekonomiczny i skutki możliwych rozstrzygnięć na sytuację finansową w kraju. 

Zdaniem Prezesa NBP, biorąc pod uwagę konsekwencje ekonomiczne, najlepszym rozstrzygnięciem byłoby przyjęcie, że w
przypadku uznania postanowień umownych odwołujących się do tabel kursowych za niedozwolone, możliwe byłoby
zastąpienie ich innym kursem (np. średnim kursem NBP). 

W ocenie Prezesa, najtrudniej byłoby uzasadnić rozwiązanie polegające na tzw. „odfrankowieniu”. W przedmiotowym
stanowisku wyrażono również pogląd, że w przypadku stwierdzenia nieważności umowy, z ekonomicznego punktu widzenia
zasadnym byłoby uznanie, iż bankom przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.  

Marta Sochaczewska 
Aplikant adwokacki

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/wiadomosci_2021/20210702.html

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/wiadomosci_2021/20210702.html

