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Zapraszamy na kanał naszej Kancelarii!



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.

W marcu odnieśliśmy kolejne sukcesy w sprawach

frankowych! Uzyskaliśmy prawomocny wyrok

przeciwko bankowi Getin Noble Bank S.A.! Sąd

Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy wyrok

Sądu I instancji w zakresie ustalenia, że umowa

kredytu hipotetycznego indeksowanego do CHF, 

 zawarta przez naszych Klientów, jest nieważna.

Sądy stwierdziły nieważność aż pięciu umów

naszych Klientów zawartych z bankami Raiffeisen

Bank International AG, PKO BP S.A., Getin Noble

Bank S.A. i mBank S.A. 

Uzyskaliśmy również zabezpieczenia w jedenastu

sprawach frankowych - sąd zawiesił obowiązek

spłaty rat kredytu przez naszych Klientów na czas

trwania postępowania. 

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnościami

związanymi ze sprawami frankowymi oraz

publikacjami naszych prawników - w szczególności

materiałem dotyczącym przygotowania do rozprawy

sądowej. 
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Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny w składzie SSA Przemysław Kurzawa wydał w dniu 1 marca
2022 r. wyrok przeciwko Getin Noble Bank S.A. w sprawie o sygn. akt V ACa 538/21, utrzymując wyrok
Sądu I instancji w zakresie ustalenia, że umowa kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF z dnia 14
czerwca 2007 r. zawarta przez naszych Klientów z Getin Bank Spółką Akcyjną w Katowicach – DOM
Oddział w Łodzi (poprzednikiem prawnym Getin Noble Bank Spółki Akcyjnej w Warszawie) jest nieważna.
Jednocześnie, Sąd uwzględnił zarzut potrącenia, oddalając tym samym żądanie zasądzenia.

W ustnych motywach, Sąd II instancji potwierdził, że po wyłączeniu z umowy niedozwolonych klauzul
waloryzacyjnych, nie może ona dalej obowiązywać. Jednocześnie, w całości zgodził się z konkluzją Sądu I
instancji, który wskazał, że w sprawie doszło do naruszenia zasady swobody umów przez zastrzeżenie przez
przedsiębiorcę dla siebie uprawnienia do jednostronnego określenia wysokości świadczenia w trakcie
wykonywania umowy, ale też do naruszenia zasad współżycia społecznego poprzez nierównomierne
rozłożenie ryzyka stron poprzez zastosowanie dwóch różnych tabel (kupna i sprzedaży) waluty. Ponadto,
doszło do naruszenia obowiązków informacyjnych, co także prowadziło do sprzeczności umowy z zasadami
współżycia społecznego. Uwzględniając zarzut potrącenia, Sąd Apelacyjny podkreślił, że obecna linia
orzecznicza, jak też przepisy prawa polskiego, umożliwiają takie działanie – samo oświadczenie złożone
zostało już w toku postępowania II-go instancyjnego.

Pozew został wniesiony w lutym 2020 r., zaś wyrok Sądu I instancji wydany został w dniu 28 maja 2021 r.
przez Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSO Sylwia Urbańska, sygn. akt II C 382/20. Postępowanie
prowadzili partner Kancelarii, adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Wioletta Miros.

Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSO Magdalena Kubczak w dniu 22 marca 2022 r. w sprawie
przeciwko Raiffeisen Bank International AG o sygn. akt IV C 163/20 ustalił nieważność umowy,
jednocześnie zasądzając na rzecz naszych Klientów kwotę 11 800 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. W
sprawie nie dochodziliśmy świadczeń pieniężnych od Banku. 

Kredyt pierwotnie został zawarty przez jednego kredytobiorcę, kilka lat później umowa została
aneksowana i do długu przystąpił drugi kredytobiorca. Sprawa dotyczyła kredytu w wysokości 1 206
576,00 PLN!

W ustnych motywach rozstrzygnięcia, Sąd oparł swoją argumentację głównie na niedopełnieniu przez
bank obowiązku informacyjnego w zakresie zarówno ryzyka kursowego, jak również klauzul
indeksacyjnych. Sąd stwierdził, że bez znaczenia pozostają wszelkie podpisane oświadczenia o zapoznaniu
z ryzykiem, bowiem nie przesądzają o tym, jakie informacje klient realnie otrzymał, a jako konsument nie
mógł posiadać takiej wiedzy "sam z siebie". Ponadto, Sąd uznał zawarte w umowie klauzule indeksacyjne
za abuzywne ze względu na ich przeliczeniowy charakter, tj. fakt, że ich rzeczywistym celem była nie
waloryzacja świadczenia, a zapewnienie bankowi możliwości jednostronnego kształtowania treści
zobowiązania. Zdaniem Sądu, wyeliminowanie klauzul niedozwolonych powoduje zaś powstanie w
umowie luk, które zgodnie z obowiązującym stanem prawnym nie mogą zostać uzupełnione.

Pozew został wniesiony w styczniu 2020 r. Sprawę prowadzili partnerzy Kancelarii, adw. Łukasz Ciskowski
oraz adw. Bartosz Czupajło, a także adw. Marta Sochaczewska.

DZIAŁALNOŚĆ KANCELARII
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Prawomocna wygrana Kancelarii - nieważność umowy Getin Noble Bank S.A.!
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Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny w składzie SSO Rafał Schmidt w dniu 14 marca 2022 r. w
sprawie III C 1675/17 ustalił nieważność dwóch różnych umów (MIX i Własny Kąt) zawartych przez naszego
Klienta z PKO BP S.A.. 

W niniejszej sprawie sąd skierował strony do mediacji, na które bank nie wyraził zgody. Pierwszy termin
wyznaczony na listopad 2018 r. został odwołany dzień przed z uwagi na usprawiedliwioną nieobecność
sędziego referenta. Kolejny termin wyznaczony został dopiero na październik 2019 r., jednak na 2 tygodnie
przed terminem został odwołany z uwagi na udział sędziego referenta w obowiązkowym szkoleniu. Kolejny
termin wyznaczony na grudzień 2019 r. już się odbył, niestety z uwagi na zbyt krótki czas zaplanowany na
rozprawę – po przesłuchaniu świadków nie zdołaliśmy już przesłuchać powoda. Następny termin odbył się
dopiero w czerwcu 2021 r., po naszych licznych wnioskach o podjęcie czynności w sprawie. Następnie,
postępowanie zostało zawieszone do czasu wydania uchwały przez pełną Izbę Cywilną SN w sprawie III CZP
11/21. Na postanowienie o zawieszeniu wnieśliśmy zażalenie, które Sąd Apelacyjny w Warszawie
uwzględnił i uchylił postanowienie o zawieszeniu postępowania (sygn. I ACz 353/21). Pomimo tego, że
postanowienie o zawieszeniu zostało uchylone, Sąd nie podejmował żadnych czynności, które zmierzałyby
do merytorycznego rozpoznania sprawy, w związku z czym wnieśliśmy skargę na przewlekłość
postępowania, którą Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił (sygn. I S 357/21), stwierdzając, że w sprawie
doszło do przewlekłości postępowania, zasądzając na rzecz Powoda odszkodowanie i zalecając Sądowi
Okręgowemu, aby w terminie miesiąca zarządził wyznaczenie terminu posiedzenia.

Pozew został złożony w listopadzie 2017 r. Postępowanie prowadzili partner Kancelarii, adw. Bartosz
Czupajło oraz apl. adw. Karolina Kwiatkowska.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny w składzie SSR del. Elżbieta Lucyna Mojsa w dniu 16
marca 2022 r. w sprawie o sygn. akt XXV C 1115/18 ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego
zawartej z Getin Bank S.A. (obecnie Getin Noble Bank S.A.), a także orzekł o obowiązku zapłaty na rzecz
naszych Klientów sumy uiszczonych na rzecz banku rat kapitałowo-odsetkowych, tj. kwoty 75 869,67 PLN
i 33 223,33 CHF od dnia następującego po dniu wskazanym w wezwaniu do zapłaty.

Sąd nie uwzględnił zarzutów zatrzymania i potrącenia.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że podziela stanowisko Powodów. Umowa, szczególnie
w zakresie postanowień dotyczących indeksacji kredytu do franka szwajcarskiego, zawierała klauzule
niedozwolone. Postanowienia te Sąd uznał przy tym na tyle istotne, że ich wyeliminowanie prowadzić musi
do niemożliwości wykonywania umowy. Sąd nie znalazł bowiem żadnych podstaw prawnych do
wypełnienia luk w umowie w celu oznaczenia wzajemnych świadczeń stron. Orzeczono zatem o
nieważności umowy w całości ex tunc, tj. od momentu jej zawarcia.

Warta przytoczenia i istotna nie tylko dla tej konkretnej sprawy jest także konkluzja Sądu, że umowa była
niejasna, nieczytelna i niekorzystna dla klientów, a proces o ustalenie i zapłatę „Powodowie wygrali w stu
procentach”.

Pozew został wniesiony w maju 2018 r. Postępowanie prowadzili partner Kancelarii, adw. Łukasz
Ciskowski oraz adw. Marta Sochaczewska.

https://ccka.pl/aktualnosci/wygrane-kancelarii-w-sprawach-frankowych-marzec-2022-2
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Wygrana Kancelarii - nieważność umowy Getin Noble Bank S.A.!
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Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha wydał w
dniu 1 marca 2022 r. wyrok przeciwko mBank S.A. w sprawie o sygn. akt XXVIII C 2418/21. Sąd ustalił w
całości nieważność umowy kredytu oraz zasądził na rzecz naszych Klientów sumę wszystkich świadczeń
uiszczonych przez Powodów na rzecz banku wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia
upływu terminu zakreślonego w wezwaniu do zapłaty.

W ustnych motywach wyroku Sąd Okręgowy w Warszawie wyszedł z założenia, że wadliwy mechanizm
indeksacji w umowie kredytowej prowadzi do nieważności całej umowy. Indeksację kredytu należy co
prawda uznać za dopuszczalną co do zasady, jednak umowa, w której system indeksacji pozostawia
określenie świadczenia jednostronnej woli jednej ze stron jest nieważna ze względu na brak obiektywnego
oznaczenia świadczenia. W ocenie Sądu, z umowy wynikała jednoznacznie dowolność w określaniu
wysokości zobowiązania drugiej strony – bank zastrzegł dla siebie jednostronne prawo do zmiany wysokości
świadczeń spełnianych przez kredytobiorców.

Zdaniem Sądu, strony nie zawarłyby omawianej umowy bez postanowień waloryzacyjnych, a więc nie jest
możliwe ustalenie częściowego obowiązywania umowy. Co więcej, po wyeliminowaniu klauzul abuzywnych
nie można luk w umowie uzupełnić średnim kursem NBP ani żadnym innym. W konsekwencji Sąd przyjął, że
Powodowie spełniali świadczenia nienależne, które podlegają zwrotowi i zastosował tzw. „teorię dwóch
kondykcji”, a w przedmiocie powództwa o ustalenie orzekł o całkowitej nieważności umowy.

Pozew został wniesiony we wrześniu 2020 r. Postępowanie prowadzili partner Kancelarii, adw. Łukasz
Ciskowski oraz apl. adw. Karolina Kwiatkowska.

https://ccka.pl/aktualnosci/wygrane-kancelarii-w-sprawach-frankowych-marzec-2022-2
Karolina Kwiatkowska
Aplikant adwokacki

Łukasz Ciskowski
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Wygrana Kancelarii - nieważność umowy mBank S.A.! 

Zabezpieczenia roszczeń w sprawach frankowych naszych Klientów!

Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSR del. Joanna Dalba-Sobczyńska po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2022 r.
na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa naszego Klienta przeciwko Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w
Warszawie o ustalenie i zapłatę, sygn. akt XXVIII C 3487/22, postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia o
ustalenie nieważności umowy kredytu hipotecznego. Postępowanie prowadzą partner Kancelarii, adw. Bartosz
Czupajło, adw. Wioletta Miros oraz apl. adw. Marta Nowacka.

Sąd Okręgowy w Elblągu w składzie SSO Dorota Twardowska po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2022 r. na posiedzeniu
niejawnym sprawy z powództwa naszych Klientów przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu
S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę, sygn. akt I C 133/22, postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia
o ustalenie nieważności umowy kredytu hipotecznego. Postępowanie prowadzą partner Kancelarii, adw. Bartosz
Czupajło, adw. Wioletta Miros oraz apl. adw. Marta Nowacka.

Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSO Jowita Cieślik po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2022 r. na posiedzeniu
niejawnym z powództwa naszych Klientów przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A z siedzibą w Warszawie o
ustalenie i zapłatę, sygn. akt XXVIII C 3488/22, postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia o ustalenie
nieważności umowy kredytu hipotecznego. Postępowanie prowadzą partner Kancelarii, adw. Bartosz Czupajło, adw.
Marta Sochaczewska oraz apl. radc. Natalia Pracka. 

Santander Bank Polska S.A.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. 

https://ccka.pl/aktualnosci/wygrane-kancelarii-w-sprawach-frankowych-marzec-2022-2


Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSO Iwona Lizakowska-Bytof po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2022 r. na
posiedzeniu niejawnym z powództwa naszych Klientów przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A z siedzibą w
Warszawie o ustalenie i zapłatę, sygn. akt XXVIII C 4475/22, postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia o
ustalenie nieważności umowy kredytu hipotecznego. Postępowanie prowadzą partner Kancelarii, adw. Bartosz
Czupajło, adw. Marta Sochaczewska oraz apl. radc. Natalia Pracka. 

Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSO Paweł Krekora po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2022 r. na posiedzeniu
niejawnym z powództwa naszej Klientki przeciwko Getin Noble Bankowi S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i
zapłatę, sygn. akt XXVIII C 4474/22, postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy
kredytu hipotecznego. Postępowanie prowadzą partner Kancelarii, adw. Bartosz Czupajło, adw. Marta Sochaczewska
oraz apl. radc. Natalia Pracka. 

Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSO Jowita Cieślik po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2022 r. na posiedzeniu
niejawnym z powództwa naszego Klienta przeciwko Getin Noble Bankowi S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i
zapłatę, sygn. akt XXVIII C 2279/22, postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy
kredytu hipotecznego. Postępowanie prowadzą partner Kancelarii, adw. Bartosz Czupajło, adw. Marta Sochaczewska
oraz apl. radc. Natalia Pracka. 

Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSO Jowita Cieślik po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2022 r. na posiedzeniu
niejawnym z powództwa naszego Klienta przeciwko Getin Noble Bankowi S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i
zapłatę, sygn. akt XXVIII C 4520/22, postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy
kredytu hipotecznego. Postępowanie prowadzą partner Kancelarii, adw. Bartosz Czupajło, adw. Marta Sochaczewska
oraz apl. radc. Natalia Pracka. 

Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSO Piotr Bednarczyk po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2022 r. na
posiedzeniu niejawnym z powództwa naszej Klientki przeciwko Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie o
ustalenie i zapłatę, sygn. akt XXVIII C 3926/22, postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia o ustalenie
nieważności umowy kredytu hipotecznego. Postępowanie prowadzą partner Kancelarii, adw. Bartosz Czupajło, adw.
Marta Sochaczewska oraz apl. radc. Natalia Pracka. 

Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSR del. Tomasz Leszczyński po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2022 r. na
posiedzeniu niejawnym z powództwa naszego Klienta przeciwko Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie o
ustalenie i zapłatę, sygn. akt XXVIII C 3013/22, postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia o ustalenie
nieważności umowy kredytu hipotecznego. Postępowanie prowadzą partner Kancelarii, adw. Bartosz Czupajło, adw.
Marta Sochaczewska oraz apl. radc. Natalia Pracka. 

Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSR del. Joanna Dalba-Sobczyńska po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2022 r.
na posiedzeniu niejawnym z powództwa naszych Klientów przeciwko Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w
Warszawie o ustalenie i zapłatę, sygn. akt XXVIII C 5881/22, postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia o
ustalenie nieważności umowy kredytu hipotecznego. Postępowanie prowadzą partner Kancelarii, adw. Bartosz
Czupajło, adw. Marta Sochaczewska oraz apl. radc. Natalia Pracka. 

Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSO Iwona Lizakowska-Bytof po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2022 r. na
posiedzeniu niejawnym z powództwa naszych Klientów przeciwko mBank S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i
zapłatę, sygn. akt XXVIII C 5794/22, postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy
kredytu hipotecznego. Postępowanie prowadzą partner Kancelarii, adw. Bartosz Czupajło, r.pr. Patrycja Kowalczyk
oraz Daria Drozda.

Getin Noble Bank S.A.

Bank Millennium S.A.

mBank S.A.

https://ccka.pl/aktualnosci/zabezpieczenia-sadowe-w-sprawach-frankowych-marzec-2022

https://ccka.pl/aktualnosci/zabezpieczenia-sadowe-w-sprawach-frankowych-marzec-2022


Jak przygotować się do rozprawy sądowej?

To jedno z najczęściej zadawanych nam przez Klientów pytań. W nagraniu przygotowanym przez partnera Kancelarii,
adw. Bartosza Czupajło oraz adw. Martę Sochaczewską, omówione zostały wszystkie najistotniejsze aspekty związane
z przesłuchaniem strony powodowej w sprawie frankowej – począwszy od kwestii organizacyjnych, po kwestie
merytoryczne. Mamy nadzieję, że przygotowany materiał rozwieje wiele wątpliwości i obaw, które pojawiają się przed
rozprawą. Oczywiście powinien on pełnić w praktyce jedynie uzupełnienie w ramach przygotowania do przesłuchania.

https://ccka.pl/aktualnosci/jak-przygotowac-sie-do-rozprawy

NASZE PUBLIKACJE

Poradnik frankowicza, czyli jak przygotować się do rozprawy sądowej?

Daria Drozda
Asystent prawny

Choć linia orzecznicza w sprawach kredytów frankowych coraz bardziej się krystalizuje, a wyroki
dotyczące frankowiczów są z reguły dla nich korzystne, to i tak rozprawa sądowa zazwyczaj
wywołuje pewne obawy u kredytobiorców, którzy zostali wezwani do sądu celem przesłuchania.
Stresu, który jest nieodłącznym elementem praktyki sądowej, nie da się zupełnie wyeliminować,
jednak z całą pewnością można go ograniczyć. Mamy nadzieję, że przygotowany materiał rozwieje
wiele wątpliwości i obaw, które pojawiają się przed rozprawą. 

Pomimo licznych obaw związanych z rozprawą sądową pamiętać należy, iż sąd wzywa
kredytobiorców na rozprawę w celu ustalenia prawdziwej wersji wydarzeń towarzyszących
podpisaniu spornej umowy kredytowej. W związku z tym, należy ze spokojem podejść do wszelkich
zadawanych na rozprawie pytań i postarać się jak najrzetelniej na nie odpowiedzieć. Z pewnością
wtedy kredytobiorca zostanie uznany za wiarygodnego, co z kolei przełoży się korzystnie na
rozstrzygnięcie kończące postępowanie.

Z nagraniem można zapoznać się na kanale YouTube 
naszej Kancelarii:

https://www.youtube.com/watch?v=2kRKwEtUh64&t=56s

Ogólne informacje dotyczące przebiegu rozprawy 
Okoliczności zawierania umowy 
Zdolność kredytowa w PLN 
Zakres informacji przekazywanych kredytobiorcom 
Świadomość istnienia ryzyka kursowego 
Możliwość negocjowania postanowień umowy 
Spłata kredytu bezpośrednio w CHF 
Ustalenie nieważności umowy (skutki i obowiązek
informacyjny sądu, zarzuty potrącenia i zatrzymania) 
Pytania problematyczne 

Lista omawianych zagadnień w trakcie nagrania: 

Bartosz Czupajło
Adwokat / Partner

Marta Sochaczewska
Adwokat

https://ccka.pl/aktualnosci/jak-przygotowac-sie-do-rozprawy
https://www.youtube.com/watch?v=2kRKwEtUh64&t=56s


Natalia Pracka
Aplikant radcowski
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Ulga podatkowa dla frankowiczów przedłużona na rok 2022

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie III CZP 61/22, czyli świadomość
konsumenta a rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia dla roszczeń z polisolokat

Dnia 15 marca 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące zwolnienia z
podatku dochodowego przychodów uzyskanych na skutek zawarcia przez frankowiczów ugody z
bankiem, celem umorzenia części wierzytelności pieniężnej. Prace nad projektem trwały wiele miesięcy
a wraz z nowym rokiem nowelizacja regulacji w tym przedmiocie nie była jeszcze znana.  Ugoda to jedna
z możliwości uwolnienia się od zobowiązania wobec banku, jednak decyzja o jej zawarciu zawsze
powinna być poprzedzona dokładną analizą konkretnej sytuacji kredytobiorcy. 

Należy wskazać, iż poprzez zawarcie ugody z bankiem i obniżenie salda zadłużenia, po stronie
kredytobiorcy powstaje przychód, a co za tym idzie - obowiązek podatkowy. Ugody podpisywane przez
frankowiczów do końca ubiegłego roku mogły korzystać z ulg podatkowych na odpowiednich zasadach.
Przedłużenie obowiązywania rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. było
przedmiotem rozmów od końca 2021 roku. Decyzji w tej kwestii doczekaliśmy się jednak 11 marca
2022 r., kiedy Minister Finansów podpisał rozporządzenie przedłużające o rok ulgę podatkową od
uzyskanych przychodów na skutek zawarcia ugody z bankiem. Co istotne regulacja dotyczy przychodów
osiągniętych od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., wobec tego skorzystać z niej mogą również osoby,
zawierające ugodę w 2022 roku, lecz przed wejściem w życie rozporządzenia.

https://ccka.pl/aktualnosci/uchwala-sadu-najwyzszego-w-sprawie-iii-czp-61-22-czyli-bieg-terminu-przedawnienia-dla-
roszczen-z-polisolokat

Marta Nowacka
Aplikant adwokacki

Najczęściej o konsumentach i biegu terminu przedawnienia ich roszczeń mówimy w kontekście spraw
frankowych i procesów wytaczanych bankom. W styczniu Sąd Najwyższy pochylił się również nad tym
zagadnieniem w związku z roszczeniami konsumentów, którzy wiele lat temu zawarli potoczne
polisolokaty, czyli umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

O polisolokatach było głośno kilka lat temu, a to za sprawą wysokich opłat likwidacyjnych pobieranych
przez ubezpieczycieli w przypadku wcześniejszego wypowiedzenia umowy. W ostatnim czasie temat
polisolokat powrócił – tym razem, w kontekście możliwości dochodzenia zwrotu sumy wszystkich
składek wpłaconych na rzecz towarzystwa z uwagi na nieważność umowy.

Ogromne straty, które ponieśli konsumenci inwestując w „bezpieczne” polisolokaty można odzyskać
doprowadzając do ustalenia nieważności tych umów. Coraz więcej konsumentów decyduje się na
dochodzenia swoich praw, a sądy coraz odważniej decydują się na udzielenie należnej im ochrony.
Uchwała Sądu Najwyższego podjęta w sprawie III CZP 61/22 jest niezwykle istotna dla konsumentów,
którzy już kilka lat temu rozwiązali swoje umowy polisolokat i stracili znaczną część środków
wpłaconych tytułem składek.

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

https://ccka.pl/kategoria/sprawy-frankowe
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https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-frankowicze-konsumenci-bez-ochrony-sadu-skarga-nadzwyczajna
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Kredytobiorcy-konsumenci bez ochrony sądu jako słabsza strona stosunku prawnego - skarga nadzwyczajna
Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł kasację wobec nieuwzględnienia przez sąd
prawa do mieszkania przy egzekucji niespłacanego kredytu frankowego. Skarga nadzwyczajna RPO została
wniesiona, ponieważ w ocenie Rzecznika konsumenci - małżeństwo, które zaciągnęło 120-tys. kredyt we frankach
szwajcarskich i nie spłaciło go - zostało bez ochrony sądu, jako słabsza strona stosunku prawnego. Rzecznik Praw
Obywatelskich wniósł skargę nadzwyczajną na korzyść małżeństwa, które zaciągnęło kredyt frankowy na spłatę
innego kredytu mieszkaniowego. Bank wobec zaprzestania spłaty kredytu wypowiedział małżeństwu umowę i
wniósł do sądu pozew o wydanie nakazu zapłaty. Sąd okręgowy na początku 2020 r. wydał nakaz, a ponieważ
pozwani nie zaskarżyli tej decyzji sądu, stała się ona prawomocna i komornik sądowy wszczął postępowanie
egzekucyjne. Rzecznik Praw Obywatelskich w skardze nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego wniósł o przekazanie
sprawy sądowi do ponownego rozpoznania i wskazał, że utrzymanie nakazu zapłaty może naruszać konstytucyjnie
zagwarantowane prawo własności małżeństwa. Skoro umowa kredytu była zabezpieczona hipoteką na
nieruchomości, w której pozwani mieszkają, to kredytobiorcy - konsumenci powinni korzystać także z
konstytucyjnej ochrony prawa do mieszkania - wskazał Rzecznik.

Frankowicze niechętnie zgadzają się na ugody. Spadło zainteresowanie kredytobiorców frankowych
porozumiewaniem się z bankami, głównie z powodu wysokich inflacji i stóp procentowych, a przez to wzrostu
stawki referencyjnej WIBOR. Frankowicze nadal chętnie idą do sądów przeciwko bankom, choć skokowego
przyrostu pozwów nie widać. Atak Rosji na Ukrainę odbił się pośrednio na polskich kredytobiorcach. Przy każdym
kryzysie, wojennym czy gospodarczym, szwajcarska waluta obierana jest jako bezpieczna przystań, co wpływa na
wzrost jej wartości względem złotego.

https://mediaklub.pl/gospodarka/finanse/frankowicze-niechetnie-zgadzaja-sie-na-ugody

Ulga podatkowa dla frankowiczów przedłużona na rok 2022

Zwolnienie z podatku nie zostało przewidziane dla każdego frankowicza. Warunkiem skorzystania z ulgi
jest zaciągnięcie kredytu tylko na jedną inwestycję mieszkaniową przy uprzednim niekorzystaniu z
umorzenia innych kredytów oraz zastosowanie przez bank ujemnego oprocentowania. Kredytobiorca,
który nie spełnia tych wymagań, po zawarciu ugody z bankiem, jest objęty obowiązkiem podatkowym na
zasadach ogólnych, tj. 17% lub 32%.

Resort finansów zadbał również o banki, które zgodnie z rozporządzeniem są zwolnione z podatku
dochodowego od osób prawnych od dochodu stanowiącego równowartość umorzonego frankowiczom
zadłużenia. Takie rozwiązanie sprawia, że korzyści banków są podwójne - z jednej strony możliwość
skorzystania z ulgi podatkowej od ugód, a z drugiej wysokie oprocentowanie kredytu przekształconego na
złotówkowy. 

Natalia Pracka
Aplikant radcowski
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