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WSTĘP

Drugie wydanie Przewodnika frankowicza to zaktualizowana i roz-
szerzona o bieżące orzecznictwo oraz problematykę praca zbiorowa 
autorstwa wyróżniających się prawników z wieloletnim doświadcze-
niem praktycznym w sporach konsumencko-bankowych. Niniejsza 
pozycja mierzy się z problemami dotykającymi zarówno samych kre-
dytobiorców, jak i praktyków, w tym zwłaszcza pełnomocników pro-
cesowych oraz sędziów na co dzień lub też sporadycznie stykających 
się w swojej pracy zawodowej z tematyką umów kredytu z elementem 
walutowym.

W publikacji przybliżono i poszerzono względem pierwszego wyda-
nia materię umów kredytów indeksowanych oraz denominowanych 
kursem obcej waluty (a zwłaszcza tytułowego i popularnego franka 
szwajcarskiego), które od lat budzą kontrowersje w praktyce. W do-
bie szybko narastającego orzecznictwa w tzw. sprawach frankowych 
okres 2 lat, jaki minął od poprzedniej publikacji, przyniósł potrzebę 
opracowania nowego wydania, w którym wiele uwagi poświęcono 
również zagadnieniom procesowym. W tym krótkim okresie spór 
w zasadzie przeniósł się jeszcze bardziej, niż miało to miejsce wcześ-
niej, z pytania o to, czy tzw. klauzule przeliczeniowe stanowią po-
stanowienia niedozwolone i co z tego wynika dla umowy (czy jest 
ona przez to nieważna, czy tylko bezskuteczna w części odnoszą-
cej się do kursu waluty obcej), na pytania o sposób rozliczeń stron 
nieważnej umowy kredytu, przedawnienie roszczeń, a także kwe-
stię odsetek i ewentualnego potrącenia bądź zatrzymania zwrotu 
świadczeń.
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W przeciwieństwie do innych publikacji tego typu dostępnych na 
rynku, omawiających prawa konsumentów będących stroną kredy-
tów indeksowanych lub denominowanych kursem franka szwajcar-
skiego (CHF) lub innej waluty obcej, nie jest to informator o usługach 
prawnych określonego podmiotu ani też opracowanie dziennikarskie. 
Autorzy niniejszej pozycji to adwokat i radcowie prawni prowadzący 
konkurencyjne kancelarie prawne, którzy łączą wiedzę teoretyczną 
z zakresu prawa konsumenckiego i bankowego z jej praktycznym za-
stosowaniem na salach sądowych.

Publikacja może służyć jako źródło wiedzy o zawieranych na masową 
skalę w Polsce kilkanaście lat temu – i w większości nadal stosowa-
nych – umowach kredytu z elementem walutowym zarówno dla osób 
żywotnie zainteresowanych swoją sytuacją prawno-ekonomiczną 
(czyli kredytobiorców), jak i dla szerokiego już grona prawników re-
prezentujących ich prawa i interesy w sporach (coraz częściej sądo-
wych) z bankami. Ponadto niniejsze opracowanie powinno okazać się 
pomocne dla sędziów rozpatrujących obecnie tysiące spraw wymaga-
jących oceny aspektu ważności całej umowy kredytu indeksowanego 
lub denominowanego kursem waluty obcej jako takiej bądź też ro-
dzących konieczność analizy przesłanek abuzywności poszczególnych 
postanowień umownych.
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Rozdział 1

OCHRONA KREDYTOBIORCY

1. Status konsumenta

 [§] Pojęcie konsumenta obejmuje osobę fizyczną dokonującą 
z przedsiębiorcą (tu: bankiem) czynności niezwiązanej bezpo-

średnio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Jest to pojęcie 
zdefiniowane w art. 221 k.c. W literaturze dominuje szeroka wykład-
nia pojęcia konsumenta, związana z odniesieniem w tym przepisie 
do „bezpośredniego” związku czynności z działalnością gospodarczą 
i, w konsekwencji, z istnieniem kategorii czynności „pośrednio” zwią-
zanych z działalnością gospodarczą, mieszczących się w statusie kon-
sumenta1. Jako pośrednio związane rozumie się czynności leżące poza 
zakresem specjalizacji (branży) prowadzonej działalności.

 [O]Podobne stanowisko reprezentowane jest również w orzecznic-
twie2, chociaż ciągle można się spotkać z poglądem odmien-

nym, pomijającym przesłankę „bezpośredniego związku”3.

1 Zamiast wielu zob.  M. Korpalski, „Nieprofesjonalista”, czyli kodeks cywilny po-
między konsumentem a przedsiębiorcą, „Forum Prawnicze” 2012/4, s. 27; M.P. Ziemiak, 
Postanowienia niedozwolone na tle umów ubezpieczenia. Studium cywilnoprawne, To-
ruń 2017, s. 180.

2 Wyrok SN z 30.05.2014 r., III CSK 204/13, LEX nr 1466608; wyrok SA w Warsza-
wie z 26.04.2018 r., VI ACa 2054/16, niepubl.

3 Zob. np. wyrok SN z 3.10.2014 r., V CSK 630/13, OSNC 2015/7–8, poz. 96.
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 [§]Przedstawionemu tu szerokiemu ujęciu statusu konsumenta 
nie sprzeciwiają się przepisy dyrektywy 93/13/EWG. Wpraw-

dzie przepis art. 2 lit. b tej dyrektywy prezentuje pojęcie konsumenta 
ograniczone do osoby wykonującej czynności niezwiązane w ogóle 
z działalnością gospodarczą, ale jednocześnie przepis art. 8 dyrek-
tywy 93/13/EWG dopuszcza szersze ujęcie tego pojęcia w prawie kra-
jowym.

Problem pośredniego związku czynności prawnej z działalnością go-
spodarczą jako kryterium przesądzającego o statusie strony umowy 
jako konsumenta należy odróżnić od problemu tzw. użytku miesza-
nego, w którym jedna czynność jest związana jednocześnie z działal-
nością gospodarczą (w ujęciu art. 221 k.c. – bezpośrednio) i z zaspo-
kajaniem potrzeb osobistych (w ujęciu art. 221 k.c. – niezwiązana lub 
związana pośrednio z działalnością gospodarczą).

Jeżeli umowa ma charakter mieszany: konsumencko-gospodarczy, 
to i tak konsumencki cel części kredytowania powinien przesą-
dzać o objęciu klienta banku ochroną przewidzianą w dyrektywie 
93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach kon-
sumenckich. Odmienna kwalifikacja oznaczałaby pozbawienie kon-
sumenta ochrony, tylko dlatego, że zawarł jedną umowę kredytową 
obejmującą dwa cele kredytowania, zamiast dwóch umów4.

Pojawiające się niekiedy w orzecznictwie sądów powszechnych pro-
pozycje rozstrzygania według przeważającej wagi (wartości kwoto-
wej) użytku gospodarczego lub osobistego należy uznać za błędne. 
W każdym razie na pewno nie jest możliwe rozbijanie takiej umowy 
na część „konsumencką” i część „gospodarczą”.

Powoływany często dla rozwiązania problemu użytku mieszanego 
wyrok TSUE C-464/01, Gruber, nie nadaje się do tego celu5. Wyrok 

4 Pogląd ten stanowi odstąpienie od poglądu przedstawionego w pierwszym wyda-
niu Przewodnika frankowicza, w którym opowiedziano się za decydującym charakte-
rem celu przeważającego kwotowo.

5 Wyrok TSUE z 20.01.2005 r., C-464/01, Johann Gruber przeciwko Bay Wa AG., 
EU:C:2005:32.
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ten zapadł na tle Konwencji z 27.09.1968 r. o jurysdykcji i wykonywa-
niu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych6.

Zgodnie z tezą 1 tego wyroku umowa ma charakter gospodarczy, na-
wet jeżeli cel konsumencki ma charakter dominujący, chyba że cel 
gospodarczy odgrywa nikłą rolę (według tezy 2 – nieznaczną rolę). 
Motywy tego wyroku tłumaczą to stanowisko, które jest niezwykle 
restrykcyjne, jeżeli chodzi o ochronę praw konsumenta, której wy-
soki poziom gwarantuje art. 38 Karty praw podstawowych Unii Eu-
ropejskiej7.

Z pkt 31 i 32 wyroku Gruber wynika, że wykładnia przepisów Kon-
wencji ma charakter autonomiczny, gdyż ma ona charakter kolizyjny 
i organizacyjny, a co za tym idzie, jej postanowienia powinny być 
co do zasady wykładane literalnie i ściśle. Dotyczy to w szczególności 
pojęcia konsumenta w rozumieniu art. 13–15 Konwencji, które mają 
charakter wyjątków, wykładanych ściśle8.

Z pkt 43 wyroku Gruber wynika, że art. 13 Konwencji zakłada brak 
jakiegokolwiek związku z działalnością gospodarczą spornej umowy, 
a taka zawężająca wykładnia pojęcia konsumenta jest uzasadniona 
wyjątkowym charakterem tego przepisu w relacji do ogólnej normy 
art. 2 ust. 1 Konwencji, przewidującej pozywanie w miejscu zamiesz-
kania powoda.

Z pkt 46 wyroku Gruber wynika, że to na osobie powołującej się 
na status konsumenta spoczywa ciężar udowodnienia faktów to po-
twierdzających. Motyw ten jest nieaktualny na gruncie dyrektywy 

6 Dz.Urz. WE C 59 z 1979 r., s. 3; dalej: Konwencja.
7 Dz.Urz. UE C 202 z 2016 r., s. 2.
8 Zob.  też powołane tam orzecznictwo TSUE (w  szczególności wyrok 

z 21.06.1978 r., 150/77, Bertrand przeciwko Paul Ott KG, EU:C:1978:137, pkt 14–16; 
z 19.01.1993 r., C-89/91, Shearson Lehman Hutton Inc. przeciwko TVB Treuhandge-
sellschaft für Vermögensverwaltung und Beteiligungen mbH, EU:C:1993:15, pkt  13; 
z 3.07.1997 r., C-269/95, Francesco Benincasa przeciwko Dentalkit Slr, EU:C:1997:337, 
pkt  12; z  27.04.1999 r., C-99/96, Hans -Hermann Mietz przeciwko Intership Yach-
ting Sneek BV, EU:C:1999:202, pkt 26; oraz z 11.07.2002 r., C-96/00, Rudolf Gabriel, 
EU:C:2002:436, pkt 37).
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93/13/EWG, gdzie obowiązuje zasada działania sądu z urzędu, rów-
nież w zakresie ustalania statusu konsumenta, jak wskazano w tezie 
wyroku TSUE C-497/13, Froukje Faber9.

Motywy, które legły u podstaw wyroku Gruber, nie wpisują się 
w ochronę konsumenta przed nieuczciwymi warunkami umownymi, 
wynikającą z motywów dyrektywy 93/13/EWG, która stanowi funda-
ment, na której budowany jest rynek wewnętrzny Unii (zob. motyw 1 
preambuły dyrektywy).

Z kolei z motywu 6 preambuły wynika konieczność eliminowania 
nieuczciwych warunków z umów konsumenckich celem ułatwienia 
ustanawiania rynku wewnętrznego. Utrzymywanie w mocy umowy 
w części niewątpliwie konsumenckiej, która jest dotknięta dowolnoś-
cią, nie służy tworzeniu rynku wewnętrznego.

Z motywu 11 preambuły wynika, że konsument musi otrzymać taką 
samą ochronę, niezależnie od tego, czy postanowienia umowy zo-
stały zawarte w jednym, czy kilku dokumentach. Odmowa ochrony 
konsumenckiej powodowi, która by mu przysługiwała w pozostałym 
zakresie, gdyby wydzielił finansowanie „niekonsumenckie” do innej 
umowy, a nawet gdyby to finansowanie zawarł w aneksie do pierwot-
nej umowy, razi arbitralnością.

Z motywu 16 preambuły wynika, że ochrona konsumenta jest uza-
sadniona m.in. dysproporcją siły przetargowej stron. Należy przypo-
mnieć, że ochrona klienta na rynku finansowym jest rozwijana nawet 
w zakresie obrotu gospodarczego.

Najlepszym przykładem jest tu konwergencja dorobku orzeczniczego 
TSUE, wypracowanego na gruncie dyrektywy 93/13/EWG10 i dyrek-

9 Wyrok TSUE z 4.06.2015 r., C-497/13, Froukje Faber przeciwko Autobedrijf Ha-
zet Ochten BV, EU:C:2015:357, teza 1 i pkt 46–48.

10 Zob. np. wyrok TSUE z 20.09.2017 r., C-186/16, Ruxandra Paula Andriciuc i in. 
przeciwko Banca Românească SA, EU:C:2017:703.
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tyw MiFID11 w zakresie obowiązków informacyjnych instytucji finan-
sowej wobec klienta. Jak zasadnie wskazuje się w doktrynie, „cechą 
specyficzną transakcji finansowych jest nieporównywalnie wielki sto-
pień trudności w przełamywaniu deficytu transparentności”12.

Odmienna wykładnia, prowadząca do wniosku, że bezpośredni 
związek z działalnością gospodarczą umowy w jakimkolwiek za-
kresie przesądza o jej gospodarczym charakterze w całości, ozna-
czałaby pozbawienie ochrony konsumenckiej osoby prowadzącej 
działalność gospodarczą w istocie przez sam fakt jej prowadzenia. 
Stałoby to w sprzeczności z dorobkiem wspólnotowym, który obej-
muje ochroną konsumencką osobę prowadzącą działalność gospodar-
czą, jeżeli tylko oceniana umowa nie jest zawarta w jej ramach13. Na-
leży przypomnieć, że zgodnie z motywem 17 preambuły dyrektywy 
2011/83/UE definicja konsumenta powinna obejmować też umowy 
„o podwójnym charakterze, gdy umowa zawierana jest w celach, które 
częściowo są związane z działalnością handlową danej osoby, a częś-
ciowo nie są związane, a cel handlowy jest do tego stopnia ograni-
czony, że nie jest dominujący w ogólnym kontekście umowy”14. 
Do TSUE wpłynęło pytanie Sądu Rejonowego dla Warszawy -Woli 
w Warszawie o status konsumenta klienta banku, który zaciągnął kre-
dyt częściowo na cel konsumencki, a częściowo na cel gospodarczy. 
Dodatkowo w tej sprawie jeden z kredytobiorców w ogóle nie prowa-
dził działalności gospodarczej (sprawa o sygnaturze C-570/21). W tej 
sprawie należy się spodziewać rozstrzygnięcia obejmującego ochroną 
konsumencką wszystkie te umowy, w których cel gospodarczy nie jest 

11 Zob. np. wyrok TSUE z 3.10.2019 r., C-208/18, Jana Petruchová przeciwko FIBO 
Group Holdings Limited, EU:C:2019:825.

12 E. Łętowska, Prawo umów konsumenckich, Warszawa 2002, s. 453.
13 Wyrok TSUE z  3.09.2015 r., C-110/14, Horațiu Ovidiu Costea przeciwko 

SC Volksbank România SA, EU:C:2015:538, pkt 27.
14 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady 2011/83/UE z  25.10.2011 r. 

w  sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i  dyrekty-
wę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 
85/577/EWG i  dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady (Dz.Urz.  UE 
L 304, s. 64, ze zm.); por. K. Górski, Standard ochrony praw konsumenta w prawie proce-
sowym w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości [w:] Kredyty powiązane z wa-
lutą obcą. Aspekty materialnoprawne i procesowe. Komentarz praktyczny, red. T. Szan-
ciło, Warszawa 2022, s. 115.
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W drugim wydaniu publikacji opisano skuteczne metody, za pomocą których kredyto-
biorcy mogą wygrać z bankiem w sprawach umów kredytów indeksowanych oraz deno-
minowanych kursem obcej waluty, zwłaszcza franka szwajcarskiego.

Czytelnicy znajdą tu wyjaśnienia:
•  jakie roszczenia mogą wynikać z zawarcia lub stosowania wadliwych umów kredytu; 
•  jak sądy (począwszy od sądów rejonowych, a kończąc na Sądzie Najwyższym i Trybunale 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej) rozstrzygają spory na linii konsument–bank i na 
odwrót – obecnie bowiem coraz częściej to banki, w obawie o przedawnienie rosz-
czenia, stają po stronie powodowej, domagając się zwrotu nienależnie wypłaconego 
kapitału kredytu oraz dochodząc przy okazji wynagrodzenia za bezumowne korzysta-
nie z tych środków;

•  jakiego rodzaju rozwiązania i klauzule umowne budzą w umowach kredytowych istotne 
wątpliwości (nie tylko natury prawnej). 

Z myślą o pełnomocnikach procesowych, zarówno tych stykających się po raz pierwszy 
z tego typu tematyką, jak i posiadających już doświadczenie w tzw. procesach frankowych, 
wiele miejsca poświęcono najistotniejszym zagadnieniom proceduralnym.

Autorzy – prawnicy praktycy reprezentujący kredytobiorców w sporach sądowych z ban-
kami – poruszają wszystkie najważniejsze kwestie, opierając się na licznych przykładach 
z orzecznictwa sądów (tak krajowych, jak i zagranicznych, w tym zwłaszcza Trybunału 
Sprawiedliwości UE) dotyczącego kredytów indeksowanych i denominowanych kursem 
waluty obcej, nie wyłączając spraw, w których sami brali lub biorą czynny udział.

Książka jest przeznaczona zarówno dla osób zainteresowanych uwolnieniem się od 
zobowiązania kredytowego obarczonego ryzykiem walutowym, jak i dla ich pełnomoc-
ników oraz sędziów, do których trafiają tego typu sprawy. 

PRAWO W PRAKTYCE

CENA 69 ZŁ (W TYM 5% VAT)

Przewodnik 
frankowicza

zamówienia:
infolinia: 801 04 45 45
zamowienia@wolterskluwer.pl
www.profinfo.pl

Kup e-book i czytaj 
w aplikacji Smarteca

Przewodnik frankowicza g12 W02P01.indd   2-3Przewodnik frankowicza g12 W02P01.indd   2-3 12/05/2022   16:0112/05/2022   16:01




