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Oddaje w Państwa ręce publikację, której celem jest przekazanie informacji. Niestety, 

ale w Internecie można natknąć się na szereg różnego rodzaju porad i opinii, które 

stanowią dezinformację i zaburzają obraz konsekwencji sporu z bankiem. Stąd istotne, 

aby osoba posiadająca kredyt frankowy mogła zapoznać się z treściami pozwalającymi 

jej podjąć świadomą decyzję. Wbrew wszelkim reklamom uderzającym z każdej strony 

pozew przeciwko bankowi to nie autostrada do unieważnienia. Do takiej sprawy należy 

się stosownie przygotować pod względem merytorycznym, jak i psychicznym. Aby takie 

przygotowania miały sens, warto zapoznać się z publikacjami tworzonymi przez specjalistów, 

a nie losowych komentatorów na grupie Facebookowej. Jako adwokat jestem zobowiązany 

udzielania pomocy prawnej, a czynności adwokackie wykonywać czynności zawodowe 

według najlepszej woli i wiedzy, z należytą uczciwością, sumiennością i gorliwością.  

 

Mam nadzieję, że po lekturze niniejszego poradnika będą Państwo w stanie podjąć 

racjonalną i świadomą decyzję o wytoczeniu powództwa bankowi z wiedzą o konsekwencjach  

takiego działania.

WPROWADZENIE



13

14

15

Rozliczenie z bankiem po wygranej sprawie.

Roszczenie banku - wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.

Spłata kredytu przed czasem. 

12Czy można przestać płacić raty na czas procesu?

10-11Ile trwa sprawa frankowa?

09O co frankowicz jest pytany na rozprawie?

08Jak wygląda rozprawa frankowa?

06-07Pozew frankowy. Informacje ogólne.

05Od czego zacząć sprawę frankową?

04Dlaczego kredyt frankowy jest nieważny?

04Co to jest kredyt „frankowy”?

SPIS TREŚCI



Wbrew powszechną opinią w sprawach frankowiczów nie mamy do czynienia z kredytami frankowymi  
w dosłownym znaczeniu. Oferowane przez banki umowy nie były kredytami walutowymi, a indeksowanymi  
i denominowanymi. Jest to zasadnicza różnica, albowiem kredyt walutowy to taki, gdzie bank udziela kredytu  
w walucie obcej i w niej oczekuje spłat. Zatem kredyt frankowy powinien wyglądać w ten sposób, że bank przelewa 
na rzecz kredytobiorcy franki szwajcarskie i comiesięczną ratę pobiera w tej walucie. Znakomita większość 
frankowiczów doskonale wie, że do takich transakcji nigdy nie dochodziło.

Jakkolwiek kredyty indeksowane i denominowane są znane prawu polskiemu i nic nie stoi na przeszkodzie, aby takie 
umowy funkcjonowały w obrocie prawnym, to w przypadku kredytów „frankowych” sytuacja jest odmienna. 

Mechanizm indeksacji lub odwróconej waloryzacji polega na tym, że bank udziela równowartość w złotówkach 
salda wyrażonego we frankach. Problem z kredytami frankowymi polega na sposobie dokonywania tych przeliczeń. 
Banki, albowiem stosowały przy uruchomieniu kurs kupna kształtowany wg własnych tabel. W ten sposób mogły  
w sposób dowolny ukształtować zobowiązanie kredytobiorcy (indeksowany) lub wypłacić zaniżoną kwotę  
w złotówkach (denominowany). Tego typu postanowienia mają charakter abuzywny, a więc stanowią klauzule 
niedozwolone. Zgodnie z art. 385 [1] § 1 postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione 
indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, 
rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne).
Nie ulega wątpliwości, że możliwość dowolnego ukształtowania kursu wpisuje się w tę kategorię.

CO TO JEST KREDYT „FRANKOWY”?

DLACZEGO KREDYT FRANKOWY JEST NIEWAŻNY?
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W pierwszej kolejności osoba zainteresowana prowadzeniem sprawy przeciwko bankowi powinna  
przedłożyć umowę do analizy adwokatowi. W większości przypadków już na pierwszy rzut oka  
doświadczony pełnomocnik stwierdzi, że ma do czynienia z umową stworzoną na wzorcu, którego 
kredytobiorca nie mógł w żaden sposób negocjować. Szczególnie w przypadku Banku Millennium czy 
mBanku treść umowy nie ulegała zmianom. Następnie należy dokonać rozpytania odnośnie do zawarcia 
umowy i okoliczności towarzyszących. Istotny jest cel kredytowania i posiadanie statusu konsumenta przez 
kredytobiorcę w momencie podpisywania umowy. Najczęściej za środki uzyskane z kredytu nabywane 
były mieszkania czy domy, lecz zdarzają się sytuacje, że wykorzystywano kwotę wypłaconą przez bank  
w działalności gospodarczej. Taka okoliczność wymaga innej taktyki procesowej.

Jeżeli analiza umowy wykazała nieprawidłowości, kolejnym krokiem jest zwrócenie się do banku 
po historię wypłat i spłat. Zdarza się, że banki utrudniają pozyskanie tej dokumentacji, piętrząc 
różnego rodzaju problemy (np. nieprawidłowy podpis na wniosku), ale ostatecznie po interwencji 
wysyłają stosowne zaświadczenie o obsłudze kredytu. Posiadając taki dokument, pełnomocnik może 
wyliczyć roszczenie i zwrócić się do kredytodawcy z reklamacją.  W ten sposób rozpoczynamy batalię  
z bankiem, a formułując argumenty o nieważności, rozpoczynają bieg terminy przedawnienia. Po około  
30 dniach bank zwykle odpisuje, że umowa jest  ważna i nie posiada żadnych postanowień abuzywnych. 
 
Uzyskując odpowiedź banku, który nie przychylił się do naszych żądań, kolejny krok to sformułowanie powództwa. 
To pismo wszczynające postępowanie cywilne sporządzane na podstawie przekazanych przez kredytobiorcę 
dokumentów i wskazania stanu faktycznego. Do pozwu załączane są także pozyskane z banku zaświadczenie  
o spłacie kredytu oraz odpowiedź na naszą reklamację.

OD CZEGO ZACZĄĆ SPRAWĘ FRANKOWĄ?

5www.lukaszoles.pl



Każda sprawa wymaga analizy. Najlepiej 
przesłać dokumenty adwokatowi,  który 
przedstawi możliwości.

Osoby posiadające kredyty frankowe zastanawiają się, czy warto złożyć pozew przeciwko bankowi. 
Powstają pytania, co się stanie po wytoczeniu takiego powództwa oraz obawa przed przegraną. Należy  
w tym miejscu odpowiedzieć: nie ma się czego bać. Niemniej jednak należy się dobrze przygotować do sporu. 
 
Przede wszystkim musimy dokonać analizy naszej umowy kredytowej. Niektórzy frankowicze mają ułatwione 
zadanie, albowiem posiadają typowe kredyty z Raiffeisen, mBank czy Getin Bank. Sądy w Katowicach czy  
w Gliwicach już od jakiegoś czasu wydają wyroki unieważniające takie umowy. Takie stanowisko orzecznictwa 
w naszej apelacji ułatwia podjęcie decyzji. Aby nie narazić się na zarzut przedwczesności roszczenia, warto  
w pierwszej kolejności napisać reklamację. Bank ma 30 dni na udzielenie odpowiedzi i jeżeli nie uzna naszych 
roszczeń, można składać pozew.

POZEW FRANKOWY. INFORMACJE OGÓLNE.
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Frankowicze są na uprzywilejowanej pozycji, albowiem opłata 
od pozwu w sprawach dot. czynności bankowych wynosi tylko 
5% wartości przedmiotu sporu (kwoty, którą chcemy wygrać) nie 
więcej niż 1000 zł. Na pytanie, co rozumie się przez czynności 
bankowe, odpowiada ustawa Prawo bankowe. Zgodnie z art. 5 
ust. 1 pkt 3) czynnościami są udzielanie kredytów. Niewątpliwie 
produkt pseudofrankowy jest kredytem.

Właściwość miejscowa w sprawach frankowych może zostać 
ustalona na trzy sposoby. Pierwszy wynika z właściwości ogólnej 
zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego i jest to siedziba 
pozwanego banku. Dla przykładu Bank BPH, który przejął kredyty 
po GE Money Bank S.A. z siedzibą w Gdańsku. Stąd też właściwy 
będzie sąd w tym mieście.

Dla frankowicza z Katowic, Chorzowa, Gliwic czy Będzina byłoby 
uciążliwe toczenie procesu na Pomorzu. Na ratunek przychodzi 
art. 37(2) k.p.c., który stanowi, że „powództwo o roszczenie 
wynikające z czynności bankowej przeciwko bankowi, innej 
jednostce organizacyjnej uprawnionej do wykonywania czynności 
bankowych lub ich następcom prawnym można wytoczyć przed 
sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby powoda”. 
Zatem kredytobiorca zamieszkały na Śląsku z mBank S.A.  
z siedzibą w Warszawie czy Santander Consumer Bank S.A. 
może skorzystać z pomocy kancelarii adwokackiej w Katowicach  
i wytoczyć powództwo przed sądem w Katowicach, czy Gliwicach. 
 
 
Trzecia opcja to wynikająca z art. 34 k.p.c. możliwość wytoczenia 
powództwa o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę 
umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, 
rozwiązanie lub unieważnienie, a także o odszkodowanie  
z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 
które można wytoczyć przed sąd miejsca jej wykonania. 

Pozew w sprawie frankowej składa się w dwóch egzemplarzach. 
Jeden z nich sąd doręcza stronie pozwanej, czyli bankowi. Pozwany 
ma wyznaczony termin na złożenie stosownej odpowiedzi, w której 
musi ustosunkować się do naszych twierdzeń. Następnie sąd może 
zadecydować o dalszej wymianie pism i zobowiązać powoda do 
złożenia repliki. Czasami zdarza się, że pozwany będzie zobowiązany 
do złożenia kolejnego pisma. Zakładając, że wymiana pism się 
kończy, sąd wyznacza rozprawę, na którą wzywa stronę powodową 
oraz ewentualnie powołanych świadków.

7www.lukaszoles.pl



Do każdej rozprawy należy się przygotować. Bardzo ważne jest, aby frankowicz 
przypomniał sobie, jak wyglądał proces zawierania umowy. W szczególności 
istotne są informacje przekazywane przez pracownika banku lub pośrednika.

JAK WYGLĄDA ROZPRAWA FRANKOWA?

Każda rozprawa zaczyna się od wywołania sprawy. Następnie wszyscy zainteresowani udają się na salę, 
gdzie przewodniczący sprawdza obecność. Świadkowie opuszczają salę i następnie są po kolei wywoływani 
przez sąd. Najczęściej powołuje ich pozwany bank. Bywają nimi pracownicy udzielający kredytu, a coraz 
częściej tzw. „lotni świadkowie”, których dany bank powołuje do niemal każdej sprawy. Nie mają oni 
oczywiście wiedzy o okolicznościach zawarcia umowy będącej przedmiotem naszej sprawy, ale opowiadają 
o procedurach, zwyczajach i innych kwestiach podkreślających dobrotliwość i profesjonalizm banku. 
 
Po świadkach przychodzi kolej na strony. W sprawach frankowych przesłuchanie jest ograniczone do strony 
powodowej. Z reguły najpierw sąd pyta o okoliczności zawarcia kredytu, wiedzę kredytobiorców o klauzulach  
w umowie, powodach złożenia pozwu czy świadomości skutków unieważnienia. Następnie pytania 
zadaje pełnomocnik powodów, a ostatni — pozwanego banku. Adwokat frankowiczów czuwa, 
aby pytania zadawane przez pełnomocnika banku nie sugerowały odpowiedzi czy były uciążliwe. 
 
Po przesłuchaniu powodów sąd zapytuje, czy strony mają jakieś wnioski lub oświadczenia. Zwyczajowo każda  
ze stron wypowiada mowę końcową, a następnie sąd zamyka rozprawę. W tym momencie może udać się na naradę  
i wydać wyrok od razu lub odroczyć publikację na inny termin. Tak kończą się sprawy frankowe w pierwszej instancji. 
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O CO FRANKOWICZ JEST PYTANY NA ROZPRAWIE?

Przesłuchanie powoda zaczyna się od rozpytania 

sędziego odnośnie do danych osobowych 

i wykonywanego zawodu. Zeznający jest 

pouczany o obowiązku prawdy. Następnie jako 

pierwszy pytania zadaje przewodniczący. Ilość 

i szczegółowość pytań zależy od konkretnego 

sędziego, ale można wyodrębnić kilka 

kluczowych kwestii, na które zwraca się uwagę. 

Przede wszystkim sprawa frankowa zaczęła się 

tak naprawdę od wizyty w pozwanym banku lub 

u pośrednika. Sąd zatem dopytuje, jak wyglądał 

proces ofertowania tj. czy proponowano 

produkty złotowe i dlaczego kredytobiorca 

zdecydował się na kredyt we frankach. 

Dodatkowo sędziów interesuje sam proces 

informacyjny i sposób przedstawienia przez 

pracowników banku danych dotyczących samego 

kredytu. Stąd też wynika, że bada się świadomość 

kredytobiorcy i jego wolę zawarcia umowy  

o takiej treści. W tym aspekcie zdarzają się także 

pytania o negocjacje umowy i jej postanowień. 

 

Jaki był cel kredytu i jak został spożytkowany? 

 To kolejne z pytań, które pada na rozprawie. Warto 

pamiętać, że znakomita większość frankowiczów 

to konsumenci, którzy kredyty zawierali w celu 

zaspokojeniu celów mieszkaniowych.  Taka 

sytuacja stanowi podstawę unieważnienia 

umowy czy uznania klauzul za niedozwolone. 

Może w trakcie procesu pojawić się próba 

udowodniania, że kredytobiorca w istocie 

konsumentem nie był, a kredyt wykorzystał 

na cele związane z prowadzoną działalnością. 

Frankowicze zostali wprowadzeni w błąd przez 

banki co do zawieranego produktu. Już na etapie 

kontraktowania padały stwierdzenia, że CHF jest 

walutą stabilną, a Polska jest w UE i kurs będzie 

cały czas taki sam. Oczywiście tak się nie stało, 

czego wypadkową były wysokie raty spłacanych 

kredytów. Niemniej jednak nie powinna to 

być jedyna przyczyna, bo jest ich znacznie 

więcej tj. dowolność stosowania kursów, 

pozostawanie na łasce banku, zobowiązanie 

znacznie przekraczające wartość nieruchomości. 

Co się tyczy wiedzy o skutkach unieważnienia, 

to warto ją mieć i potwierdzić przed sądem. 

 

Pełnomocnicy banków zadają sztampowe pytania 

dotyczące przede wszystkim faktu czy kredyt był 

zaciągany w związku z działalnością gospodarczą. 

W ten sposób starają się ustalić, czy kredytobiorca 

to konsument. Utrata tego statusu może 

spowodować, że ucierpi na tym sprawa frankowa. 

Najczęściej jednak kredytobiorcy zaciągali kredyty 

w celach mieszkaniowych, więc te pytania nie 

powinny martwić. Kolejną kwestią poruszaną 

przez reprezentujących instytucje finansowe 

jest badanie świadomości  powodów w zakresie 

cen walut (zmiany kursowe). Bardzo często pada 

pytania, czy kredytobiorca był na zagranicznych 

wakacjach i czy w związku z tym wie, że waluta 

jednego dnia jest warta tyle, a innego przedstawia 

odmienną wartość. Często pojawiają się też 

zapytania o kantory walut i czy kredytobiorca wie, 

że są kursy kupna i sprzedaży. Pytania te często nie 

mają znaczenia dla sprawy, albowiem to przecież 

bank jednostronnie był uprawniony do ustalania 

kursów, stąd wiedza klientów odnośnie do zmian 

kursowych jest pomijalna.
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Każdy proces sądowy wiąże się 
z oczekiwaniem. 

Czas

Każda sprawa zaczyna się 
od wytoczenia powództwa. 

Pamiętaj

Większość spraw kończy się już 
na pierwszej rozprawie.

Dobra informacja

Każdy proces sądowy wiąże się z oczekiwaniem. 
Osoby posiadające kredyty z elementem waluty 
obcej zastanawiają się, ile trwa sprawa frankowa. 
W tym wpisie postaram się rozjaśnić, jak długo 
trwają sprawy sądowe frankowiczów i po jakim 
czasie należy się spodziewać rozstrzygnięcia. 
 
Każda sprawa zaczyna się od wytoczenia powództwa. 
W tym miejscu możliwości pełnomocnika w zakresie 
przyspieszenia postępowania się kończą. Stąd 
odpowiedzialnym, ile trwa sprawa frankowa, jest 
konkretny sąd. Składanie pozwu do Sądu Okręgowego 
w Warszawie wiąże się z długim okresem oczekiwania, 
albowiem tam spraw toczy się najwięcej. Natomiast 
przed Sądem Okręgowym w Częstochowie czy 
Gliwicach sprawy rozpatrywane są względnie szybko. 
Tutaj trzeba liczyć, że od dnia wytoczenia powództwa 
do wyznaczenia rozprawy upłynąć musi od 6 do 12 
miesięcy, choć zdarzają się okresy krótsze (i dłuższe). 
 
Nie ma żadnej reguły. Wniesiona sprawa przez 
Kancelarię w marcu 2021 rozstrzygnęła się w czerwcu 
2021 r., gdy inny pozew złożony w lipcu 2020 r. 

ILE TRWA SPRAWA FRANKOWA? 
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nie skutkował jeszcze wyznaczeniem rozprawy. Obie te sprawy toczą się przed Sądem Okręgowym  

w Katowicach. Stąd też nie można wyciągać żadnych wniosków z historii publikowanych na forach czy  

w innym miejscu  w Internecie. Kwestia odpowiedzi na pytanie ile trwa sprawa frankowa, nie jest możliwa do 

precyzyjnego określenia. Niemniej sprawy frankowe (przeciwko bankom lub z ich powództwa) są rozpatrywane 

coraz sprawniej. Przede wszystkim jest ich coraz więcej i można domniemywać, że umowy mBank, Millennium 

czy PKO BP sędziowie znają już na pamięć. Każda sprawa niewątpliwie traktowana jest indywidualnie, lecz nie 

ma się co oszukiwać – większość historii frankowiczów jest podobna. 

Polityka sprzedażowa banków była tak skonstruowana, aby konsumenta „wkręcić” w niekorzystną umowę. 

Wypadkową jest lawina pozwów w sprawach frankowych. Wiadome jest, że bankowi nie zależy na rychłym 

zakończeniu sprawy. Stąd też będzie on próbował maksymalnie opóźnić proces. Pierwszym ze sposobów jest 

powoływanie szeregu świadków, którzy nie dość, że nie brali udziału przy zawieraniu umowy, to jeszcze zostali 

zatrudnieniu wiele lat później. Sądy jednak w znakomitej większości takie dowody pomijają. Bywa jednak tak, 

że sąd zobowiązuje do udzielenia odpowiedzi przez świadka na piśmie. Ma to oczywisty wpływ na kwestię, ile 

trwa sprawa frankowa.

Kolejnym z forteli jest wnoszenie do sądu pisma o przedłużenie terminu do wniesienia odpowiedzi na pozew  

z uwagi na „problemy banku związane z Covid-19”.  Niestety tutaj sądy często wyznaczają dłuższe terminy na złożenie 

odpowiedzi pozew czy inne pisma procesowe.  Pocieszające jest to, że większość spraw kończy się już na pierwszej 

rozprawie, stąd też trwa to znacznie krócej niż w innych sprawach, gdzie wyznacza się wiele terminów rozpraw. 

 

Postępowanie sądowe jest dwuinstancyjne, co oznacza, że od każdego wyroku można złożyć odwołanie (apelację). 

Banki bardzo chętnie korzystają z tego uprawnienia. W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o doręczenie 

wyroku wraz z uzasadnieniem. Sporządzenie uzasadnienia może trwać znaczący okres. Następnie bank ma 

dwa tygodnie od dnia doręczenie na złożenie apelacji. Pismo takie następnie wraz z aktami zostaje przekazane 

do wyższej instancji. Okres oczekiwania na rozpatrzenie sprawy w apelacji to około 12-18 miesięcy. Natomiast,  

w związku z nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego, pełnomocnicy i frankowicze liczą, że sprawy frankowe 

będą rozstrzygane szybciej. Przede wszystkim wynika to z faktu, że w apelacji sąd nie musi rozstrzygać sprawy  

w składzie 3 sędziów.
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To głównie zależy od sądu. Służy temu instytucja zabezpieczenia roszczenia w toku postępowania cywilnego. Ma 
ona na celu ochronę interesów strony postępowania, w tym wypadku powoda, który pozwał bank. Wystąpienie  
z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia powództwa w pozwie jest bezpłatne. W toku procesu taki wniosek 
kosztuje 100 zł, co nie jest kwotą dużą, a jego ewentualne przyjęcie przez sąd jest dla występującego Frankowicza 
nad wyraz korzystne.
 
W przypadku korzystnego rozstrzygnięcia sądu w tym zakresie otrzymujemy swoiste wakacje 
kredytowe. Tym samym nie musimy płacić rat na czas trwającego procesu. Aby sąd udzielił tego typu 
zabezpieczenie, musimy wykazać dwie przesłanki: uprawdopodobnić roszczenie i wykazać interes prawny. 
 
Naszym roszczeniem w sprawach przeciwko bankom dot. kredytów frankowych jest ustalenie nieważności 
umowy. Zatem jeżeli bank udzieli nam takiego zabezpieczenia, to możemy uznać, że uprawdopodobniliśmy swoje 
roszczenie i sąd uznaje je za zasadne. W takiej sytuacji taktyka banku polegająca na przedłużaniu postępowania  
w nieskończoność traci na skuteczności, albowiem nic na tym nie zyskuje.
 
Interes prawny natomiast polega, na wskazaniu co się stanie, gdy takie zabezpieczenie nie zostanie udzielone. 
Szczególną sytuację mają tutaj Frankowicze, których suma spłat w złotówkach przekracza kwotę udzielone 
kapitału w złotówkach. Tacy powodowie mogą w ten sposób uniknąć zwiększania się nadpłaty, co w przypadku 
unieważnienia umowy ma kolosalne znaczenie.
 
Co należy podnieść we wniosku o zabezpieczenie? Najważniejsze jest wskazanie, że w okresie prowadzenia procesu 
zainicjowanego pozwem przeciwko bankowi suma nadpłaty w stosunku do kapitału będzie się sukcesywnie 
zmniejszać. Brak zawieszenia spłaty rat może unicestwić osiągniecie celu, jaki Frankowicz chce osiągnąć 
powództwem. Ponadto można podnieść, że brak zabezpieczenie może skutkować trudnościami w egzekwowaniu 
swoich roszczeń względem pozwanego banku. Nie można także zapominać, że dalsze płacenie rat w przypadku 
kredytu, który zostanie unieważniony, jest po prostu nielogiczne.

CZY MOŻNA PRZESTAĆ PŁACIĆ RATY NA CZAS PROCESU?
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Dyskusyjne jest czy roszczenie kredytobiorcy obejmuje składki z tytułu ubezpieczenia nieruchomości, czy na życie. 
Pojawiają się opinie, że ochrona została skonsumowana (dom lub życie faktycznie było chronione), stąd żądanie to 
może się okazać bezzasadne. Bank natomiast może żądać zwrotu wypłaconego kapitału. I w zasadzie to tyle, jeżeli 
chodzi o uzasadnione roszczenia banku. Aby uniknąć sporu sądowego, najlepiej jest pismo z potrąceniem należności 
kredytobiorców z kwotą przysługującą bankowi do wysokości tej kwoty. W ten sposób bezproblemowo pozbywamy 
się... problemu. Pojawiają się pozwy o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, ale należy uznać takie żądania  
za bezzasadne.

Po rozprawie apelacyjnej i oddaleniu apelacji banku dochodzi do uprawomocnienia się wyroku. Oznacza to, 
że umowa została unieważniona i odtąd przestaje strony wiązać zobowiązanie w postaci kredytu. Jest to bardzo 
korzystna sytuacja dla Frankowicza z kilku powodów.

Oznacza to przede wszystkim, że odpada obowiązek dalszych spłat, albowiem pojęcie salda przestaje obowiązywać. 
Bank nie może zatem z tego tytułu formułować żadnych roszczeń.

Ponadto, skoro umowa przestała obowiązywać, to były kredytobiorca jest uprawniony do żądania wydania przez bank 
listu mazalnego. Na podstawie tego dokumenty można złożyć wniosek do sądu wieczystoksięgowego o wykreśleniu 
wpisu o hipotece. To zabezpieczenie rzeczowe wynika wprost z umowy, a skoro umowy nie ma, to brak jest zatem 
podstawy do pozostawienia tego prawa na rzecz banku.

Bank powinien wydać także wszystkie pozostałe zabezpieczenia. Tutaj w szczególności mowa o wekslach, które 
niejednokrotnie zabezpieczają umowę kredytu. Sytuacja jest podobna do hipoteki — nie ma umowy, to weksel nie 
ma prawa bytu.

Dodatkowo wszelkie polisy, co do których bank wymusza cesję na swoją rzecz, mogą zostać zmodyfikowane i można 
usunąć tego rodzaju postanowienia z umów ubezpieczenia.

W związku z unieważnieniem niedawne strony umowy są uprawnione do zwrotu tego, co sobie wzajemnie 
świadczyły. Oznacza to, iż kredytobiorca może żądać od banku wszelkich kwot wpłaconych tytułem:

ROZLICZENIE Z BANKIEM PO WYGRANEJ SPRAWIE

rat kapitałowo-odsetkowych w złotówkach i frankach z tym, że bank zobowiązany 
jest zwrócić liczbę wpłaconych franków, a nie ich równowartość

prowizji od udzielenia kredytu

ubezpieczenia niskiego wkładu własnego

innych opłat wynikających z tabeli
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UOKiK, Rzecznik Finansowy i nawet RPO w sposób jednoznaczny negują zasadność takich roszczeń. Niestety 
niektóre banki twierdzą, że opłata za korzystanie z kapitału im przysługuje, albowiem zamroziły na długi okres 
środki udzielone kredytobiorcom frankowym. Zdaniem banków pieniądze te mogłyby „pracować” i generować 
zyski. Kontrowersje wzbudzają nie tylko fakt samego żądania banku, ale sposobu ich wyliczania. Teorii jest wiele 
(np. przyjęcie oprocentowania jak dla kredytów PLN), lecz wszystkie pokazują prawdziwe oblicza banków. Mimo 
szeregu wyroków wskazujących wprost, że umowy są nieuczciwe i kształtowały obowiązki w sposób sprzeczny  
z zasadami współżycia społecznego, kredytodawcy żądają opłat, które nie mają podstawy prawnej oraz są etycznie 
co najmniej wątpliwe.

Sąd Okręgowy w Białymstoku w sposób jednoznaczny wskazał, że roszczenie banku nie znajduje podstawy  
na gruncie polskiego prawa, co już na wstępie dyskwalifikuje tego typu roszczenie. Ponadto dodał, że podstawy, 
nawet gdyby istniały, byłyby niezgodne z dyrektywą UE nr 93/13, której celem jest ochrona konsumentów. Biorąc 
pod uwagę powyższe, należy traktować żądania banków jako straszak mający zniechęcić frankowiczów do 
dochodzenia swoich słusznych praw. Nie ulega wątpliwości, że sprawa pod tytułem wynagrodzenie za korzystanie 
z kapitału nie pojawiłaby się, gdyby nie wadliwe umowy, które zostały zaoferowane konsumentom. Nie należy 
zatem bać się roszczeń za zapłatę za kapitał, albowiem są one niezasadne. Przede wszystkim rzuca się w oczy 
fakt, że banki nie wykazały jakoby były zubożone, na stwierdzeniu nieważności umowy. Z drugiej strony po stronie 
kredytobiorców z unieważnianych kredytów nie dochodzi do wzbogacenia.

CZY ROSZCZENIE BANKU O WYNAGRODZENIE

ZA KORZYSTANIE ZA KAPITAŁU JEST ZASADNE? 
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Większość kredytobiorców spłaca swoje kredyty zgodnie z harmonogramem. 
Wykonanie umowy poprzez jej całkowitą spłatę nie zamyka drogi do 
dochodzenia roszczeń. Część osób posiadających kredyty frankowe 
zdecydowało się na wcześniejszą spłatę. Najczęściej przyczyną takiej 
decyzji był rosnący kurs CHF i wcześniejsza spłata pozwalała na swoistą 
ucieczkę przed ryzykiem. Inni kredytobiorcy po prostu sprzedali mieszkanie  
z kredytem i w ten sposób pozbyli się problemu. Niektórych frankowiczów 
zobowiązanie przerosło i bank zaspokoił się z nieruchomości.

W tym miejscu należy wskazać, że wcześniejsza spłata kredytu nie wpływa 
na możliwość wytoczenia powództwa i nie zamyka drogi do dochodzenia 
roszczeń. Nawet po całkowitej spłacie można powoływać się na abuzywność 
klauzul czy innych wadliwości umowy i żądać ich unieważnienia. Spłacony 
kredyt frankowy nie stoi na przeszkodzie, aby odzyskać nadpłacone 
pieniądze. 

Mimo zmiany przepisów i skrócenia ogólnych terminów przedawnienia 
do 6 lat, w najgorszym przypadku Frankowiczom przysługuje okres 
sprzed nowelizacji, a mianowicie 10 lat. Natomiast należy podkreślić,  
że ugruntowało się orzecznictwo, iż okres 10-letni nie obowiązuje, albowiem 
stanowiłby on pokrzywdzenie dla kredytobiorców-konsumentów. Przyjmuje 
się zatem, że roszczenie z tytułu wadliwych umów przedawnia się w okresie 
lat 6 od dnia, w którym frankowicz złożył stosowne oświadczenie bankowi,  
w którym powołuje się na nieważność umowy. W związku z tym w znakomitej 
większości spraw do doszło do biegu terminu przedawnienia. 

Nawet gdyby sąd uznał, że roszczenia przedawniają się zgodnie z ogólnymi 
terminami przedawnienie, nie oznacza to jednak, że ci, co zawarli umowę 
ponad dekadę, nie mogą dochodzić roszczeń. Okres przedawnienia 
liczony jest oddzielnie dla każdego świadczenia, co na gruncie kredytów 
CHF dotyczy poszczególnych rat. Bieg przedawnienia przerywa się 
poprzez złożenie pozwu do sądu, więc lepiej zrobić to jak najszybciej. 

SPŁACIŁEM KREDYT PRZED CZASEM.  

CZY MOGĘ DOCHODZIĆ ROSZCZEŃ? 
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