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Bartosz Czupajło
Adwokat / Partner

Sąd II instancji nie uwzględnił zarzutu zatrzymania podniesionego przez bank wskazując, iż pozostawałoby to sprzeczne z
istotą ochrony konsumenta, wynikającą z dyrektywy 93/13. Jest to dla nasz szczególna chwila, ponieważ wyrok dotyczy
Klientów, którzy jako pierwsi zwrócili się do nas o pomoc w sprawie frankowej – po 6 latach sądowej batalii, otrzymali
prawomocny wyrok! 

Na zdjęciu partnerzy Kancelarii prowadzący sprawę, adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Wioletta Miros wraz z polskim
tłumaczeniem łacińskiej paremii prawniczej.
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Kolejne prawomocne wygrane Kancelarii! 

Secundum naturam est commoda cuiusque rei eum sequi, quem sequuntur
incommoda - możemy przeczytać na jednej z kolumn Sądu Najwyższego. 

Jaki związek ma ta poważnie brzmiąca łacińska paremia prawnicza ze
sprawami frankowymi? Na pewno taki, że frankowicze przez lata musieli
ponosić niesprawiedliwe ciężary spłaty kredytów opartych na
niedozwolonych postanowieniach umownych. 

Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie SSA Agata
Zając, wyrokiem z dnia 26 października 2022 r., sygn. akt VI ACa 653/20,
oddalił apelację banku i tym samym, utrzymał w mocy wyrok Sądu
Okręgowego w Warszawie ustalający nieważność umowy o kredyt
hipoteczny zawarty z PKO BP S.A. przez naszych Klientów!
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Umowa PKO BP S.A. prawomocnie nieważna!

Umowa mBank S.A. prawomocnie nieważna!

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie SSO Katarzyna Małysa
wydał w dniu 13 października 2022 r. wyrok przeciwko mBank S.A. w sprawie o sygnaturze akt XXVII
Ca 1391/20, oddalając apelację banku w całości.

Sąd Okręgowy zmienił podstawę faktyczną wyroku Sądu I instancji przesłankowo uznając, że umowa
kredytu hipotecznego indeksowana do CHF zawarta przez naszych Klientów z mBank S.A. dnia 26
stycznia 2007 r. jest nieważna. Nadto, Sąd nie uwzględnił podniesionego przez bank zarzutu
zatrzymania.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd stwierdził, że apelacja banku jest bezzasadna, a skutkiem
eliminacji postanowień abuzywnych wobec zgodnych oświadczeń stron o wyrażeniu zgody na
unieważnienie umowy i wyrażeniu wyraźnej woli niezwiązania umową jest jej upadek i unieważnienie
w całości.

Postępowanie prowadzili partner Kancelarii, adw. Bartosz Czupajło, r. pr. Patrycja Kowalczyk oraz
Daria Drozda.

https://ccka.pl/aktualnosci/kolejna-prawomocna-wygrana-kancelarii-umowa-pko-bp-s-a-niewazna

https://ccka.pl/aktualnosci/kolejna-prawomocna-wygrana-kancelarii-niewaznosc-umowy-mbank-s-a

Bartosz Czupajło
Adwokat / Partner zarządzający

Patrycja Kowalczyk
Radca prawny
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Sąd Okręgowy w Rybniku I Wydział Cywilny w składzie SSO Anna Żmijewska wyrokiem z dnia 14 października
2022 r. w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. o sygn. akt I C 990/21 ustalił, że umowa kredytu łącząca
naszych Klientów z bankiem jest nieważna, a także zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 738 674,34 PLN
wraz z ustawowymi odsetkami od dnia następującego miesiąc po dniu doręczenia bankowi reklamacji z
wezwaniem do zapłaty. Ponadto, bank został w całości został obciążony kosztami procesu w wysokości 14
534,00 PLN.
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Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie SSO Małgorzata Dubinowicz-
Motyk wyrokiem wydanym w dniu 7 października 2022 r. w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International
AG o sygn. akt II C 627/21 ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny łącząca naszych Klientów z bankiem jest
nieważna, a także zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 179 047,25 PLN, czyli wszystkie dochodzone
pozwem należności wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia następującego po dniu doręczenia odpisu
pozwu bankowi do dnia zapłaty. Bank został w całości obciążony kosztami procesu na rzecz Klientów. Nadto,
sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania podniesionego przez bank, argumentując, ze umowa kredytu nie jest
umową wzajemną.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie III Wydział Cywilny w składzie SSO Błażej Domagała wyrokiem z
dnia 14 października 2022 r. w sprawie przeciwko mBank S.A. o sygn. akt III C 565/21 ustalił, że umowa o kredyt
hipoteczny naszych Klientów z bankiem jest nieważna, a także zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 172
521,50 PLN, czyli całość żądanej kwoty, wraz odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia przedstawienia sądowi
oświadczenia kredytobiorców o wyrażeniu zgody na ustalenie nieważności umowy kredytu. Nadto, Sąd w
całości obciążył bank kosztami procesu.

Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny w składzie SSO Anna Tyrluk-Krajewska wyrokiem z dnia 17
października 2022 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym w sprawie o ustalenie i zapłatę przeciwko Bankowi
Polskiej Kasie Opieki S.A., o sygn. akt IV C 1411/20, ustalił, że umowa łącząca strony jest nieważna, a także
zasądził na rzecz naszej Klientki wszystkie dochodzone należności wraz z odsetkami ustawowymi. 

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Aleksandra Orzechowska wyrokiem z
dnia 18 października w sprawie przeciwko mBank S.A., o sygn. akt XXVIII C 11550/21 ustalił, że umowa kredyt
hipoteczny łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna, a także zasądził na rzecz Klientki kwotę 33
610,25 PLN, a na rzecz Klienta kwotę 171 041,87 PLN oraz 244,30 CHF, w obu przypadkach wraz z odsetkami
ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia następującego po dniu doręczenia odpisu pozwu bankowi do dnia
zapłaty. Nadto, Sąd w całości obciążył bank kosztami procesu.

Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny w składzie SSO Rafał Schmidt wyrokiem z dnia 19
października 2022 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym w sprawie o ustalenie i zapłatę przeciwko Raiffeisen
Bank International AG o sygn. akt III C 2712/20 ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny łącząca naszego Klienta z
bankiem jest nieważna, a także zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 158 22,88 PLN oraz kwotę 83 814,23
CHF wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia przedstawienia sądowi oświadczenia naszego Klienta o
wyrażeniu zgody na ustalenie nieważności umowy w całości. Sąd zasądził także na rzecz Klienta 11 847,00 PLN
tytułem zwrotu kosztów procesu, a także uwzględnił zarzut zatrzymania podniesiony przez bank.

https://ccka.pl/
https://www.instagram.com/czupajlociskowski_i_partnerzy/
https://www.facebook.com/Czupajlo.Ciskowski
https://www.youtube.com/channel/UCYSZueSkpsX7xFL9RUS5SPQ
https://www.linkedin.com/company/65816901/admin/


Bartosz Czupajło
Adwokat / Partner

www.ccka.pl

kancelaria@ccka.plczupajlociskowski_kancelaria

Postępowania prowadził partner Kancelarii, adw. Bartosz Czupajło wraz z zespołem ds. kredytów frankowych. 

Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie sędzia Marcin Polakowski wyrokiem z dnia 6
października 2022 r. w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A. o sygn. II C 970/20, ustalił, że umowa o
kredyt hipoteczny łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. Jednocześnie bank został w całości
obciążony kosztami procesu.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Piotr Bednarczyk wyrokiem z dnia 24
października 2022 r. w sprawie przeciwko mBank S.A., o sygn. akt XXVIII C 4707/21, ustalił, że umowa o kredyt
hipoteczny łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna, a także zasądził na rzecz Klientów kwotę 23
025,35 PLN, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o
nieważności umowy przez powodów przesłanych na formularzu sądowym. W ustanych motywach
rozstrzygnięcia sąd stwierdził, iż eliminacja niedozwolonych postanowień umowy powoduje upadek umowy w
całości. Nadto, umowa zawierała dodatkową klauzulę abuzywną dotyczącą zmiennego oprocentowania.

https://ccka.pl/aktualnosci/wygrane-sprawy-frankowe-pazdziernik-2022

We październiku uzyskaliśmy również zawieszenie płatności rat kredytu w kolejnych sprawach naszych Klientów! 

Więcej informacji:

https://ccka.pl/aktualnosci/zabezpieczenia-spraw-frankowych-pazdziernik-2022
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Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie sędzia SSO Iwona Lizakowska-Bytof wyrokiem
z dnia 12 października 2022 r. w sprawie przeciwko bankowi Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. o
sygn. XXVIII C 1534/21 ustalił, że umowa kredytu łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna oraz
zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 242 528,10 PLN oraz kwotę 54 890,36 PLN wraz z odsetkami
liczonymi od dnia wydania wyroku. Bank został również w całości obciążony kosztami procesu.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie sędzia SSO Bartłomiej Biegański wyrokiem z
dnia 3 października 2022 r. w sprawie przeciwko bankowi Millennium S.A. o sygn. XXVIII C 3697/21 ustalił, że
umowa kredytu łącząca naszego Klienta z bankiem jest nieważna oraz zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę
222 919,73 PLN wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi po 7 dniach od dnia ogłoszenia wyroku. Bank został
również w całości obciążony kosztami procesu.

Zachęcamy również do zapoznania się z materiałem opublikowanym na naszym kanale YouTube na temat zabezpieczenia
roszczeń w sprawach frankowych:

https://www.youtube.com/watch?v=SriSltyf7wc&t=396s

https://ccka.pl/
https://www.instagram.com/czupajlociskowski_i_partnerzy/
https://ccka.pl/aktualnosci/wygrane-sprawy-frankowe-pazdziernik-2022
https://ccka.pl/aktualnosci/zabezpieczenia-spraw-frankowych-pazdziernik-2022
https://www.facebook.com/Czupajlo.Ciskowski
https://www.youtube.com/channel/UCYSZueSkpsX7xFL9RUS5SPQ
https://www.linkedin.com/company/65816901/admin/
https://www.youtube.com/watch?v=SriSltyf7wc&t=396s
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NASZE PUBLIKACJE

Skargi na decyzję Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego w sprawach naszych Klientów 

Nie milkną echa po wydaniu 30 września 2022 r. decyzji przez Bankowy
Fundusz Gwarancyjny o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wobec
Getin Noble Bank S.A., którego działalność zostanie przeniesiona do
wspólnego banku BFG i Systemu Ochrony Banków Komercyjnych. Niestety,
przeniesienie nastąpi z wyłączeniem kredytów indeksowanych oraz
denominowanych do walut obcych. Tym samym, tysiące kredytobiorców
posiadających kredyt frankowy w restrukturyzowanym banku zostało
pokrzywdzonych przez wydanie niniejszego rozstrzygnięcia, w tym część
naszych Klientów. 

Niezwłocznie po wydaniu decyzji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny,
przystąpiliśmy do sporządzania skarg na to rozstrzygnięcie w imieniu
naszych Klientów, którzy wyrazili na to zgodę. 

Jaki jest efekt naszej tygodniowej pracy? Złożyliśmy w biurze podawczym
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego kilkadziesiąt skarg na niesłuszną
naszym zdaniem decyzję o restrukturyzacji Getin Noble Banku S.A.

Sankcja kredytu darmowego - czy kredytobiorca zawsze zobligowany jest do
zapłaty na rzecz kredytodawcy odsetek kapitałowych?

Patrycja Kowalczyk
Radca prawny

Sankcja kredytu darmowego przewidziana w art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim jest
odpowiedzą polskiego ustawodawcy na konieczność wprowadzenia do porządku krajowego
sankcji wymaganych Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE oraz uchylającą
dyrektywę rady 87/102/EWG, mających zastosowanie w przypadku naruszenia przez
kredytodawcę wymogów przedkontraktowych, w szczególności niedopełnienia przez
kredytodawcę obowiązku informacyjnego podczas zawierania umów kredytu z konsumentem. 

Sankcja kredytu darmowego jest niczym innym jak prawem kredytobiorcy – konsumenta do
zwrotu na rzecz kredytodawcy wyłącznie kwoty kapitału kredytu w przypadku naruszenia przez
kredytodawcę wymogów z ustawy o kredycie konsumenckim, które musi dopełnić przed
zawarciem umowy. 

Komu i kiedy przysługuje sankcja kredytu darmowego?

https://ccka.pl/aktualnosci/czy-kredytobiorca-zawsze-zobligowany-jest-do-zaplaty
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Wyrok sądu I & II instancji - co dalej?

Jakie są losy sprawy frankowej po wydaniu przez sąd
wyroku w I lub II instancji?

Kiedy wyrok staje się prawomocny?

Co dzieje się z hipoteką po wydaniu korzystnego wyroku?

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałem
przygotowanym przez partnerów Kancelarii, adw.
Bartosza Czupajło oraz adw. Karolinę Kwiatkowską! 

https://www.youtube.com/watch?v=gyV25hYe
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Nagranie dostępne jest na naszym kanale YouTube:

Kredytobiorcy często pytają nas, co właściwie oznacza dla nich wyrok sądu I instancji, a następnie prawomocny wyrok
sądu II instancji. Co dzieje się dalej? 

Wykształcenie i zawód - jaki mają wpływ na sprawy frankowe?

Pełnomocnicy banków często w postępowaniu sądowym wskazują na wykształcenie kredytobiorców i wykonywany
przez nich zawód, jako na okoliczności przemawiające m. in. za tym, że byli w pełni świadomi ryzyk związanych z umową. 

Czy wykształcenie i zawód rzeczywiście mają wpływ na
możliwość dochodzenia przez kredytobiorców swoich
praw przed sądem?

Jakie stanowisko w tym zakresie zajął Trybunał
Sprawiedliwości Unii Europejskiej?

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałem
przygotowanym przez partnerów Kancelarii, adw.
Wiolettę Miros oraz adw. Karolinę Kwiatkowską! 

Nagranie dostępne jest na naszym kanale YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=5a7v7ug9x8E

https://www.youtube.com/watch?v=gyV25hYemKc&list=PLmj2bM62Pi0gtg5sEgBnuUukF5bql72jb&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=5a7v7ug9x8E
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https://ccka.pl/
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https://www.youtube.com/channel/UCYSZueSkpsX7xFL9RUS5SPQ
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https://www.youtube.com/watch?v=5a7v7ug9x8E


https://www.bfg.pl/bfg-rozpoczal-przymusowa-restrukturyzacje-getin-noble-bank-s-a

30 września 2022 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny wszczął przymusową restrukturyzację wobec Getin Noble Bank S.A.,
którego działalność zostanie przeniesiona do wspólnego banku BFG i Systemu Ochrony Banków Komercyjnych. Niestety,
przeniesienie nastąpi z wyłączeniem kredytów indeksowanych oraz denominowanych do walut obcych. 

Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Bank S.A. 

Przymusowa restrukturyzacja banku może mieć wpływ na procesy sądowe kredytobiorców,
zwłaszcza w kontekście informacji o tym, że kredyty hipoteczne denominowane lub
indeksowane do walut obcych  są wyłączone z przeniesienia i pozostają w Getin Noble Bank
S.A. Dążąc do jak najszerszego zabezpieczenia interesów naszych Klientów, poniżej
przekazujemy rekomendacje w zależności od indywidualnej sytuacji każdego kredytobiorcy.

Rekomendacje dla kredytobiorców posiadających nadpłatę

Złożenie wniosku o zabezpieczenie

Kredytobiorcy, którzy posiadają nadpłatę ponad kwotę wypłaconego kapitału, nadal
dokonujący spłaty kredytu powinni rozważyć złożenie wniosku o zabezpieczenie poprzez
zawieszenie obowiązku spłaty kredytu przez okres trwania postępowania. 

Na ten moment brak jest ugruntowanej linii orzeczniczej dotyczącej dopuszczalności
złożenia takiego wniosku w stosunku do banku, wobec którego wszczęto przymusową
restrukturyzację, przepisy ustawy o BFG w tym zakresie są niejednoznaczne. Sąd Okręgowy
w Warszawie udzielił jednak już kilka zabezpieczeń po 30 września 2022 r. w sprawach
przeciwko GNB, w związku z tym warto rozważyć taką ścieżkę postępowania.

Zaprzestanie spłaty kredytu

Kolejną rekomendacją dla osób posiadających nadpłatę jest rozważenie zaprzestania spłaty
kredytu bez względu na to, czy posiadają postanowienie Sądu o zawieszeniu obowiązku
spłaty kredytu przez okres trwania postępowania sądowego. 

Rekomendacje dla kredytobiorców
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możliwość zamieszczenia przez bank negatywnego wpisu do Biura Informacji
Kredytowej, co negatywnie wpłynie na zdolność kredytową kredytobiorców, tj.
niemożność zaciągnięcia kredytu, pożyczki, zakupu na raty itp.;

możliwość wypowiedzenia umowy kredytowej przez bank;

otrzymywanie wezwań do zapłaty, monitów, telefonów, maili i sms-ów z banku;

możliwość wniesienia przeciwko naszym Klientom pozwu o zapłatę – konieczność
zlecenia sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi;

w przypadku przegrania sprawy głównej o ustalenie nieważności umowy kredytowej
(wprawdzie mało prawdopodobne, niemniej nie możemy wykluczyć takiego
scenariusza) – konieczność zwrotu na rzecz banku wszelkich zaległych rat wraz z
odsetkami karnymi.

Ostateczna decyzja co do takiego działania należy oczywiście do Klientów, jednak z uwagi
na ryzyko niewypłacalności banku, utrudnienie dochodzenia zwrotu uiszczonych rat ponad
kwotę wypłaconego kredytu w przypadku ogłoszenia upadłości banku warto poważnie
przeanalizować takie rozwiązanie. 

Należy pamiętać jednak o tym, iż taka decyzja niesie za sobą istotne ryzyka:

Rekomendacje dla osób nieposiadających nadpłaty

Monitorowanie wysokości świadczeń uiszczonych na rzecz banku

Wszystkim Klientom, którzy nie posiadają aktualnie nadpłaty ponad kwotę wypłaconego
kredytu tj. suma rat uiszczonych na rzecz banku nie przekracza kwoty wypłaconego
kredytu, rekomendujemy stałe monitorowanie wysokości sumy kwot uiszczonych tytułem
spłaty rat kredytu. W przypadku, gdy kwota ta przekroczy kwotę wypłaconego kredytu,
prosimy o rozważenie w pierwszej kolejności złożenia wniosku o zabezpieczenie, a w
przypadku nieuwzględniania wniosku przez Sąd - zaprzestania spłaty rat kredytu zgodnie z
rekomendacjami zawartymi we wcześniejszej części wpisu.

Pozostałe informacje

Należy wyjaśnić, iż przymusowa restrukturyzacja nie skutkuje zakończeniem postępowań
sądowych przeciwko Getin Noble Bank S.A. Na ten moment postępowania te powinny być
kontynuowane. 

Nadto, postępowania przeciwko bankowi mogą ulec zawieszeniu w przypadku, gdy taki
wniosek w toku postępowania złoży Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Na ten moment brak
jest informacji co do decyzji BFG w tym zakresie. Niestety Kancelaria nie ma wpływu na
powyższe kwestie.
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