
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 kolejnej

wygranej naszych Klientów w sprawie przeciwko

Bankowi Millennium S.A. Sąd ustalił nieważność
umowy kredytu indeksowanego do franka

szwajcarskiego i zasądził na rzecz naszych

Klientów sumę wszystkich rat kapitałowo-

odsetkowych. 

Sąd udzielił naszym Klientom również kolejnego

zabezpieczenia w sprawie przeciwko Bankowi

Polska Kasa Opieki S.A. 

Sąd Najwyższy opublikował uzasadnienie uchwały
z dnia 7 maja 2021 r. dotyczącej kredytów

frankowych. Jakie znacznie ma ono dla

kredytobiorców i spraw sądowych wszczętych

przeciwko bankom? Serdecznie zapraszamy do

zapoznania się z komentarzem przygotowanym

przez naszego prawnika.  
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Karolina Kwiatkowska
Aplikant adwokacki

Z radością informujemy, że Sąd Okręgowy w Warszawie, II Wydział Cywilny w składzie SSO Sylwia
Urbańska w dniu 25 sierpnia 2021 r. wydał wyrok w sprawie z powództwa naszych Klientów
przeciwko Bankowi Millennium S.A., w którym ustalił nieważność umowy o Millekredyt Dom z 2006 r.
indeksowany do CHF. Ponadto, Sąd zasądził na rzecz naszych Klientów łącznie kwotę 113 510,88
PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 26 lutego 2020 r. do dnia zapłaty, a więc
wszystkie uiszczone przez Powodów na rzecz banku świadczenia w związku z umową kredytu
stosując tym samym tzw. teorię dwóch kondykcji. Sąd obciążył również bank w całości kosztami
sądowymi i zasądził na rzecz naszych Klientów zwrot kosztów sądowych, w tym kosztów zastępstwa
procesowego w kwocie 11 834,00 PLN. Powództwo naszych klientów zostało uwzględnione w
całości. 

W sprawie Sąd w całości poparł argumentację prezentowaną przez Powodów w pozwie i uznał, że
umowa kredytu jest nieważna z uwagi na jej sprzeczność z zasadami współżycia społecznego.
Zdaniem Sądu, bank jako strona umowy nie może przyznać sobie możliwości jednostronnego
ustalania wysokości świadczenia kredytobiorców i w całości przerzucać na nich ryzyka zmiany kursu
waluty w sytuacji, gdy sam takiego ryzyka nie ponosi. 

W dalszej kolejności Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia wskazał, że umowa posiada również
klauzule abuzywne, które nie wiążą Powodów, a po ich wyeliminowaniu umowa nie może dalej
obowiązywać. Zdaniem Sądu dla rozstrzygnięcia sprawy nie ma znaczenia, czy kursy ogłaszane przez
bank miały charakter rynkowy, ponieważ nieuczciwość postanowień umowy należy oceniać na dzień
jej zawarcia. 

Co ciekawe, w trakcie rozprawy sądowej pełnomocnik banku podnosił, że skoro kredytobiorcy w
momencie podpisywania umowy kredytowej nie posiadali zdolności kredytowej do zaciągnięcia
kredytu złotówkowego, to Powodowie nie mogą twierdzić, że umowa naruszała ich interes. Zdaniem
banku bowiem, Powodowie nie zakupiliby nieruchomości, gdyby on nie zaoferowałby im kredytu
indeksowanego do franka szwajcarskiego. Oczywiście Sąd orzekający w sprawie nie uwzględnił tej
argumentacji i wskazał, że nie jest to okoliczność usprawiedliwiająca stosowanie przez bank
niedozwolonych klauzul umownych. Sąd wskazał, że Bank Millennium nie jest ani Robin Hoodem ani
Janosikiem w tej sprawie.

Pozew w niniejszej sprawie został wniesiony w maju 2020 r.

Postępowanie prowadzili partner Kancelarii, adw. Łukasz Ciskowski oraz apl. adw. Karolina
Kwiatkowska. 

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

Łukasz Ciskowski
Adwokat / Partner

DZIAŁALNOŚĆ KANCELARII

https://ccka.pl/aktualnosci/wygrana-kancelarii-niewaznosc-umowy-millennium-bank-s-a-teoria-dwoch-kondykcji

Wygrana Kancelarii w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A.
(nieważność umowy kredytu w teorii dwóch kondykcji)! 

https://ccka.pl/aktualnosci/wygrana-kancelarii-niewaznosc-umowy-millennium-bank-s-a-teoria-dwoch-kondykcji


Polisolokaty: wygrana Kancelarii w sprawie przeciwko Generali
Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.!

Marta Nowacka
Prawnik

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie wyrokiem z dnia 20 sierpnia 2021 r., sygn.
akt XVI C 1647/21, w całości uwzględnił powództwo naszego Klienta w sprawie przeciwko
Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. o zapłatę opłaty likwidacyjnej pobranej w związku z
wypowiedzeniem tzw. umowy polisolokaty.

Możliwość dochodzenia zwrotu środków z tzw. polisolokaty mają osoby, które przedwcześnie z
niej zrezygnowały, a ubezpieczyciel nałożył na nie karę w postaci opłaty likwidacyjnej. Często
umowy skonstruowane są tak, że opłata likwidacyjna wynosi od kilkudziesięciu aż do prawie 100%
zainwestowanego kapitału. Wiele osób nie wie, że to działanie bezprawne i rezygnuje z rozwiązania
umowy. W przypadku, gdy dojdzie do wypowiedzenia tzw. polisolokaty, można dochodzić zwrotu
opłaty likwidacyjnej w postępowaniu sądowym.

Nasza Kancelaria prowadzi wiele spraw związanych ze zwrotem środków z tzw. polisolokaty, w
tym również z tytułu nieważności tych umów - 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, który polegał na sprzedawaniu ryzykownego instrumentu finansowego osobom, które
chciały bezpiecznie ulokować swoje środki (tu z pewnością pomocna była potoczna nazwa
produktu: „polisolokata”). Konsekwencją takiego rozstrzygnięcia jest zobowiązanie
ubezpieczyciela do zwrotu konsumentowi wszystkich wpłaconych przez niego środków.

Postępowanie prowadzili partner Kancelarii, adw. Bartosz Czupajło oraz Marta Nowacka.

Bartosz Czupajło
Adwokat / Partner

Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSO (del.) Kamil Gołaszewski, po rozpoznaniu w dniu 17
sierpnia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa naszego Klienta przeciwko Bankowi
Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę, sygn. akt XXV C 3027/18,
postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu budowlano-
hipotecznego waloryzowanego kursem CHF.

Co istotne, sprawa została zakończona w I instancji rozstrzygnięciem w całości korzystnym dla
naszego Klienta.

Postępowanie prowadzą partner Kancelarii, adw. Łukasz Ciskowski oraz adw. Wioletta Miros.

Łukasz Ciskowski
Adwokat / Partner

Wioletta Miros 
Adwokat hhttps://ccka.pl/aktualnosci/zabezpieczenie-roszczenia-naszego-klienta-w-sprawie-przeciwko-bankowi-polska-kasa-opieki-

s-a

Zabezpieczenie roszczenia naszego Klienta w sprawie
przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki S.A.! 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z aktualnościami z życia naszej Kancelarii:

https://ccka.pl/#aktualnosci

https://ccka.pl/aktualnosci/zabezpieczenie-roszczenia-naszego-klienta-w-sprawie-przeciwko-bankowi-polska-kasa-opieki-s-a
https://ccka.pl/#aktualnosci


Klauzula niesporności oraz klauzula salda - pułapki w aneksach
do umów kredytów hipotecznych powiązanych z walutą obcą

NASZE PUBLIKACJE

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

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

Patrycja Kowalczyk
Radca prawny

https://ccka.pl/aktualnosci/klauzula-niespornosci-oraz-klauzula-salda-pulapki-w-aneksach-do-umow-kredytow-
hipotecznych-powiazanych-z-waluta-obca

Z roku na rok orzecznictwo w sprawach kredytów frankowych jest coraz korzystniejsze dla frankowiczów.
Konsumenci chętniej decydują się pozwać bank, z którym zawarli niekorzystną umowę kredytu
hipotecznego. Niestety w związku z tym niektóre banki stosują nieuczciwe praktyki rynkowe, przez które
wygranie sprawy może być trudniejsze. Przykładem takich działań jest zawieranie dodatkowych zapisów w
aneksach do umów kredytowych, wprowadzających tzw. wakacje kredytowe.

Czym są „klauzula niesporności” i „klauzula salda”? Jak uniknąć skutków nieuczciwych praktyk banków?

Marta Nowacka
Prawnik

Karolina Kwiatkowska
Aplikant adwokacki

Ugody z bankami w sprawach kredytów frankowych

Zawarcie ugody z bankiem w sprawie kredytu frankowego jest jedną z kilku możliwości, na które
kredytobiorcy mogą się zdecydować, aby uwolnić się od zobowiązania. Trudno jednoznacznie stwierdzić,
czy podpisanie ugody z bankiem to korzystny dla kredytobiorcy wybór. Zawsze zależy to od indywidualnej
sytuacji kredytobiorcy. Czynnikami wpływającymi na wysokość korzyści wynikającej z zawarcia ugody z
bankiem są przede wszystkim data podpisania umowy kredytu, okres kredytowania oraz oprocentowanie. 

Oczywiście za każdym razem ustalenie nieważności umowy kredytowej pod względem finansowym będzie
lepszym rozwiązaniem z tym, że nie każdy kredytobiorca jest w stanie podjąć ryzyko z którym wiąże się
wszczęcie postępowania sądowego przeciwko bankowi.

https://ccka.pl/aktualnosci/ugody-z-bankami-w-sprawach-kredytow-frankowych

Stanowisko KNF w sprawie kredytów denominowanych lub
indeksowanych do waluty obcej

Komisja Nadzoru Finansowego zajęła stanowisko w sprawie kredytów frankowych, a wszystko za sprawą
postanowienia Sądu Najwyższego w składzie całej Izby Cywilnej z dnia 11 maja 2021 r., wydanego w
sprawie III CZP 11/21, dotyczącego rozstrzygnięcia zagadnień prawnych przedstawionych przez
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w zakresie kredytów hipotecznych mieszkaniowych
denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej. 

Jakiej oceny w odniesieniu do poszczególnych zagadnień dokonał KNF? Jakie znaczenie dla uchwały całej
Izby Cywilnej Sądu Najwyższego ma stanowisko KNF?

https://ccka.pl/aktualnosci/stanowisko-knf-w-sprawie-kredytow-denominowanych-lub-indeksowanych-do-waluty-obcej

https://ccka.pl/kategoria/sprawy-frankowe
https://ccka.pl/aktualnosci/klauzula-niespornosci-oraz-klauzula-salda-pulapki-w-aneksach-do-umow-kredytow-hipotecznych-powiazanych-z-waluta-obca
https://ccka.pl/aktualnosci/ugody-z-bankami-w-sprawach-kredytow-frankowych
https://ccka.pl/aktualnosci/stanowisko-knf-w-sprawie-kredytow-denominowanych-lub-indeksowanych-do-waluty-obcej


\
AKTUALNOŚCI

Prokurator Generalny wniósł do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną w sprawie dotyczącej kredytu
frankowego! W sprawie w lipcu 2008 r. kredytobiorcy podpisali umowę kredytu indeksowanego do franka
szwajcarskiego na zakup nieruchomości. W kwietniu 2010 r. z uwagi na zaległości w spłacie rat kredytu, bank
wypowiedział umowę i następnie wytoczył przeciwko kredytobiorcom powództwo o zapłatę. Po
uprawomocnieniu się nakazu zapłaty wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne. Prokurator Generalny w
skardze nadzwyczajnej wniósł o uchylenie wydanego w sprawie orzeczenia oraz przekazanie jej do ponownego
rozpoznania, a ponadto wstrzymania wykonania nakazu zapłaty przez czas trwania postępowania przed Sądem
Najwyższym. Prokurator Generalny w skardze podniósł naruszenie zasad: wolności oraz praw człowieka i
obywatela, konstytucyjnych, w tym sprawiedliwości społecznej, legalizmu, związania prawem
międzynarodowym, równości wobec praw, ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi
oraz prawa do rzetelnej procedury sądowej. Prokurator Generalny zwrócił uwagę, że sąd wydając zaskarżone
orzeczenie nie dokonał prawidłowej oceny umowy kredytowej pod względem występowania w niej
niedozwolonych klauzul umownych i jej nieważności bezwzględnej, wskazując przy tym, że o nieuczciwości
postanowienia umownego decyduje przede wszystkim jego niejednoznaczność w sensie ekonomicznym.

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Frankowcy-moga-stracic-dom-Prokurator-Generalny-sklada-skarge-nadzwyczajna-8167549.html?
fbclid=IwAR3zRiGJs_wi5OBGkUU1NlxAhkM-3rsp2yOQ48fJZhR8iMfIyTSTkpBI-b8

\ Jak poinformował PAP Arkadiusz Szcześniak, prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, Sąd
Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem
prejudycjalnym w sprawie dopuszczalności domagania się przez banki wynagrodzenia za korzystanie z
kapitału w przypadku ustalenia nieważności umowy kredytu! Prezes SBB zwrócił uwagę, że banki coraz
częściej domagają się od klientów wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w przypadku ustalenia nieważności
umowy o kredyt hipoteczny denominowany bądź indeksowany do szwajcarskiej waluty – do dzisiaj nie zapadł
jednak żaden prawomocny wyrok w takiej sprawie. Zdaniem Prezesa SBB, stanowisko TSUE będzie
jednoznaczną odpowiedzią w przypadku wynagrodzenia za korzystanie z kapitału - czy ono się należy, czy nie.
Jak wskazał: "Moim zdaniem jeżeli już wynagrodzenie za korzystanie z kapitału należy się bardziej
konsumentowi niż bankowi, ale liczę na precyzyjną odpowiedź ze strony TSUE".

https://www.pb.pl/szczesniak-sad-zadal-pytanie-tsue-ws-wynagrodzenia-za-korzystanie-z-kapitalu-1124644?fbclid=IwAR1-
OM5x64WWOUsvh-CI-WKSeBy19uYJKMXZHvEtDjANpofFaU417PjrUl0

\ PKO BP nadal pracuje nad ugodami w sprawach kredytów frankowych. Bank tym razem wskazuje koniec
września jako aktualną datę rozpoczęcia programu ugód. Wiceprezes banku, Piotr Mazur poinformował, że PKO
BP zaobserwował wzrost liczby wniesionych pozwów w całym sektorze bankowym i w związku z tym bank
podtrzymuje, że ugody jego zdaniem są najlepszym rozwiązaniem zarówno dla klientów, jak i dla banku.
Wskazuje się przy tym, że PKO BP dąży do tego, aby ugody były bezpieczne dla obu stron. W ostatni czwartek
bank poinformował również, że aktualnie przeprowadza pilotaż ugód na zasadach zaproponowanych przez
Przewodniczącego KNF. Trwają prace nad szczegółami, w tym nad zapewnieniem klientom możliwości przejścia
na stałe oprocentowanie.

https://www.bankier.pl/wiadomosc/PKO-BP-chce-byc-gotowy-do-rozpoczecia-programu-ugod-ws-kredytow-CHF-pod-koniec-IX-
8169135.html?fbclid=IwAR3ROXf3_NH7CYCcwpir2szNysAgp6oLv2drKz6Ac_GhX26hO0tvhzFIjBM

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Frankowcy-moga-stracic-dom-Prokurator-Generalny-sklada-skarge-nadzwyczajna-8167549.html?fbclid=IwAR3zRiGJs_wi5OBGkUU1NlxAhkM-3rsp2yOQ48fJZhR8iMfIyTSTkpBI-b8
https://www.pb.pl/szczesniak-sad-zadal-pytanie-tsue-ws-wynagrodzenia-za-korzystanie-z-kapitalu-1124644?fbclid=IwAR1-OM5x64WWOUsvh-CI-WKSeBy19uYJKMXZHvEtDjANpofFaU417PjrUl0
https://www.bankier.pl/wiadomosc/PKO-BP-chce-byc-gotowy-do-rozpoczecia-programu-ugod-ws-kredytow-CHF-pod-koniec-IX-8169135.html?fbclid=IwAR3ROXf3_NH7CYCcwpir2szNysAgp6oLv2drKz6Ac_GhX26hO0tvhzFIjBM


Komentarz

W uzasadnieniu uchwały Sąd Najwyższy wskazał, że „z dniem bezskutecznego upływu czasu do jej
potwierdzenia ustaje stan zawieszenia, a umowa staje się definitywnie bezskuteczna (nieważna) albo – jeżeli
spełnione są przesłanki dopuszczalności jej utrzymania przez zastosowanie regulacji zastępczej – staje się
skuteczna z mocą wsteczną (ex tunc) w kształcie obejmującym ową regulację zastępczą". Powyższe oznacza,
że z momentem, w którym kredytobiorca sprzeciwi się stosowaniu niedozwolonych klauzul
znajdujących się w umowie zaczyna biec termin przedawnienia jego roszczenia przeciwko bankowi.
Oczywiście stanowisko SN w tym zakresie nie stanowi dla nikogo zaskoczenia, ponieważ jest to pogląd
zgodny z dotychczasowym orzecznictwem TSUE. 

W dalszej części uzasadnienia SN odnosi się do terminu, od którego należy liczyć termin przedawnienia
roszczeń banku przeciwko kredytobiorcy o zwrot wypłaconego kapitału kredytu. Sąd Najwyższy w tym
zakresie wskazuje, że co do zasady termin przedawnienia tych roszczeń może rozpocząć swój bieg
dopiero po wyrażeniu przez kredytobiorcę, będącego konsumentem wiążącej decyzji co do
zaakceptowania skutków całkowitej nieważności umowy oraz sprzeciwieniem się przez niego
udzieleniu mu ochrony przed nimi poprzez zastąpienie niedozwolonych postanowień inną regulacją.
Tym samym SN podkreślił, że kredytobiorca nie może przyjmować, że roszczenie banku uległo
przedawnieniu. W związku z tym zdaniem SN samo wystąpienie przez konsumenta z żądaniem
opartym na twierdzeniu o całkowitej nieważności umowy kredytu nie jest momentem, od którego
należy liczyć termin przedawnienia roszczeń banku, jeżeli nie towarzyszy temu jego wyraźne
oświadczenie potwierdzające świadomość skutków ustalenia nieważności umowy kredytowej. SN
wskazał, że brak takiego oświadczenia może zostać oczywiście zastąpiony odpowiednim pouczeniem
przez sąd. W takim przypadku moment podtrzymania żądania unieważnienia umowy przez
konsumenta, po uzyskaniu odpowiedniej informacji będzie momentem, od którego należy liczyć termin
przedawnienia roszczenia o zwrot wypłaconego kredytu. 

Podsumowując, komentowana uchwała zawiera rozstrzygnięcie o charakterze budzącym wiele
wątpliwości. Ze stanowiska SN wynika niestety, że roszczenie konsumentów o zwrot nienależnie
pobranych przez bank świadczeń może ulec przedawnieniu jeszcze przed upływem terminu
przedawnienia roszczeń banku. To oczywiście skutkuje bezzasadnym specjalnym traktowaniem banku,
który w kontekście tzw. spraw frankowych jest przecież uznawany za nieuczciwego przedsiębiorcę. 

Uzasadnienie uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego 
z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie III CZP 6/21

7 maja 2021 r. Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 6/21 podjął uchwałę, której nadał moc zasady prawnej. W komentowanej
uchwale SN stwierdził, iż niedozwolone postanowienie umowne jest od początku, z mocy prawa, dotknięte bezskutecznością
na korzyść konsumenta, który może udzielić następczo świadomej i wolnej zgody na to postanowienie i w ten sposób
przywrócić mu skuteczność z mocą wsteczną. 

Ponadto, SN wskazał, że jeżeli bez bezskutecznego postanowienia umowa kredytu nie może wiązać, konsumentowi i bankowi
przysługują odrębne roszczenia o zwrot świadczeń pieniężnych spełnionych w wykonaniu tej umowy, a bank może żądać
zwrotu świadczenia od chwili, w której umowa kredytu stała się trwale bezskuteczna. W ubiegłym miesiącu SN opublikował
uzasadnienie do przedmiotowej uchwały.

Karolina Kwiatkowska
Aplikant adwokacki

http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/iii%20czp%206-21.pdf
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