
FRANKOWICZE

Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że:

- obecnie około 900 tys. Polaków  spłaca 500 tys. kredytów 
mieszkaniowych w CHF,

- aktualne saldo do spłaty to około 163 mld CHF,

- 30 %  spłacanych obecnie frankowych kredytów 
mieszkaniowych zostało udzielonych w 2008 roku, w którym był 
najniższy kurs franka do złotówki i jednocześnie najwyższe ceny 
mieszkań wyrażone w złotówkach,

- kredyty udzielone w latach 2006-2008 stanowią łącznie prawie 
70 % czynnych kredytów mieszkaniowych frankowych.
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Są to przede wszystkim:

Getin Bank
PKO BP
Millenium
MBank,
BPH
Bank Zachodni WBK

JAKIE BANKI
UDZIELAŁY NAJWIĘKSZEJ ILOŚCI
KREDYTÓW PSEUDOWALUTOWYCH?



3 PORADNIK FRANKOWICZA
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2pożyczki dla kredytobiorców - przy zbyciu nieruchomości środki 
uzyskane z pożyczki mają pozwolić na spłatę kredytu, gdy uzyskana 
kwota nie pokrywa całego zobowiązania

ułatwienie uzyskania dofinansowania z Funduszu Wsparcia 
Kredytobiorców dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej 

na okres do 36 miesięcy – co do zasady kredytobiorcy muszą w 
przyszłości oddać środki finansowe uzyskane z Funduszu

1

Projektowana tzw. ustawa frankowa
przewiduje kilka głównych rozwiązań:

CZY FRANKOWICZE MOGĄ LICZYĆ 
NA ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE?

3

powstanie Funduszu Konwersji finansowanego ze składek banków. 
Ich wysokość będzie uzależniona od wartości ich portfela kredytów 
denominowanych i indeksowanych. Ustawa zakłada, że banki mają 

w sposób dobrowolny proponować kredytobiorcom 
przewalutowanie kredytów na rzekomo korzystnych dla 

frankowiczów warunkach i uzyskiwać na to pieniądze z Funduszu 
Konwersji. Brak jest możliwości przymuszenia banku do zawarcia 

takiego porozumienia z kredytobiorcą. Ponadto z tego mechanizmu 
zostały wykluczone banki, które realizują program naprawczy, jak 

m.in. Getin Noble Bank

Rozwiązania proponowane w projekcie tzw. ustawy frankowej 
spotykają się z krytyką banków, jak i samych frankowiczów.

Już w chwili obecnej zarzuca się omawianym regulacjom 
niezgodność z prawem UE.

Przedstawiciele części banków w Polsce przesłali do Komisji 
Europejskiej list wyrażający wątpliwości dotyczące projektu.

Można spodziewać się, że część rozwiązań ustawy może zostać 
zablokowana.
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Pomoc frankowiczom nie znajduje poparcia w opinii 
publicznej i sprzeciwiają się jej banki.

Wydaje się, że frankowicze nie mogą liczyć na żadne inne 
formy wsparcia ze strony ustawodawcy.

Banki nie są skłonne do zawierania na etapie 
przedsądowym ugód w sprawach dotyczących kredytów 
pseudowalutowych.

!

JAK MOŻNA UZYSKAĆ POMOC?  FRANKOWICZE BIORĄ SPRAWY
       W SWOJE RĘCE

Niemal 1/3 spraw, które w 2018 roku 
wpłynęły do Wydziału Cywilnego Sądu 
Okręgowego w Warszawie, dotyczy 
frankowiczów.

Od początku stycznia do 27 grudnia 2018 
roku do powyższego Sądu takich spraw 
wpłynęło aż 2549.

Rok wcześniej było ich 999. A to dopiero 
początek...

Prezes UOKiK rekomenduje powołanie 
specjalnych wydziałów w sądach, które 
miałyby zajmować się kredytami 
pseudowalutowymi.

Droga sądowa jest najczęściej jedyną 
możliwością dochodzenia swoich roszczeń 
i wszystko wskazuje na to, że tak 
pozostanie.
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Niedozwolone postanowienia w umowach

zawieranych z konsumentem, które:

1)  nie zostały z nim uzgodnione indywidualnie,

2)  kształtują jego prawa i obowiązki w sposób 
sprzeczny z dobrymi obyczajami,

3)  rażąco naruszają jego interesy,

4)  nie dotyczą postanowień określających główne 
świadczenia stron.

KLAUZULE NIEDOZWOLONE W 
UMOWACH KREDYTÓW FRANKOWYCH

Do najczęściej spotykanych należą:

Klauzula indeksująca kwotę udzielonego kredytu do kursu 
waluty obcej (najczęściej CHF, ale zasada dotyczy generalnie 
każdej waluty obcej)

KLAUZULE ABUZYWNE

11

4
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Klauzula ubezpieczenia niskiego wkładu własnego

Klauzula podwyższonego oprocentowania lub ubezpieczenia  
za okres po wpisie zabezpieczenia banku na hipotekę 
nieruchomości, a przed dostarczeniem dokumentów do banku

Klauzula indeksująca (waloryzacyjna) kwotę spłacanych rat 
pozwala na jednostronne ustalanie przez bank kursu waluty 
obcej, według którego następowała spłata kredytu



9 10

W przypadku wygranej umowa kredytowa może ulec:

całkowitemu unieważnieniu
(wtedy klient musi łącznie zwrócić bankowi tylko tyle, ile 
faktycznie od niego otrzymał, co jest najbardziej korzystne 
finansowo)

albo

konwersji w umowę kredytu złotowego
czyli tzw. „odfrankowaniu”
(bank musi zwrócić wartość nadpłaconych rat i wartość spreadów, 
jednocześnie zmniejszeniu ulega saldo zadłużenia, a zatem 
wysokość przyszłych rat kredytowych)

JAKI BĘDZIE EFEKT
SPORU SĄDOWEGO Z BANKIEM?

Przed podpisaniem umowy z MBO klient 
otrzymuje szacunkowe wyliczenie 
możliwych do uzyskania korzyści w 
przypadku unieważnienia oraz konwersji 
umowy kredytu.

Na tej podstawie klient decyduje, 
które z powyższych rozwiązań
jest dla niego priorytetowe.
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Sprawa o sygn. IV Ca 54/18 przed Sądem Okręgowym w Katowicach

   WYGRANE FRANKOWICZÓW
         W LICZBACH

Przeciwko Getin Noble Bank
Frankowicz zyskał 250 000 zł na skutek odrzucenia egzekucji banku

Według danych na listopad 2018 r. w sprawach dotyczących 
frankowiczów wydane zostały 22 prawomocne korzystne dla 
nich wyroki i setki wyroków nieprawomocnych.

Należy spodziewać się, że wygranych będzie lawinowo 
przybywać, ale obecnie niewiele kancelarii może pochwalić 
się prawomocnie zakończonymi sprawami.

   Przykłady wygranych spraw frankowiczów

Sprawa o sygn. I ACa 493/17 przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie

Przeciwko Raiffeisen Bank (Polbank)
Frankowicz zyskał 493 000 zł na skutek odfrankowania kredytu

Sprawa o sygn. I ACa 316/18 przed Sądem Apelacyjnym w Białymstoku

Sprawa o sygn. II Ca 2330/16 przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu

Sprawa o sygn. I ACa 565/17 przed Sądem Apelacyjnym w Białymstoku

Przeciwko Santander Consumer Bank
Frankowicz zyskał 40 000 zł na skutek odfrankowania kredytu

Przeciwko PKO Bank Hipoteczny
Frankowicz zyskał 443 000 zł na skutek odrzucenia egzekucji banku

Przeciwko ING Bank Śląski
Frankowicz zyskał 150 000 zł na skutek unieważnienia umowy



13 14

INNE KORZYSTNE ROZSTRZYGNIĘCIA

Banki starają się nie dopuścić do zapadnięcia 
korzystnych dla frankowiczów wyroków, aby nie 
mogli powoływać się na nie kredytobiorcy w innych 
sprawach.

Zdarza się, że przed wydaniem prawomocnego 
wyroku spełniają żądania frankowicza, albo 
doprowadzają do zawarcia ugody na etapie sądowym.

Ugody zakładają zwykle niejawność, dlatego niewiele 
da się powiedzieć o ich treści. Niewątpliwie jednak 
pomagają ukrywać niekorzystne dla banków, nawet 
prawomocne wyroki.

Większość spraw o roszczenia z umowy kredytu walutowego kończy 
się pozytywnym rozstrzygnięciem dla frankowicza, jednakże nikt 
nie może zagwarantować wygranej.

Zdarza się, że dwie bardzo podobne sprawy toczące się przed tym 
samym sądem przeciwko temu samemu bankowi dają odmienny 
rezultat, gdyż w polskim porządku prawnym nie istnieje instytucja 
precedensu. Zatem sądy nie muszą sugerować się zapadłymi 
wcześniej wyrokami i orzekają w oparciu o zasadę niezawisłości.

Należy jednak spodziewać się coraz większej ilości pozytywnych 
wyroków. Orzecznictwo zaczyna już kształtować się na korzyść 
frankowiczów.

Czasem głośno jest o wygranych procesów przez banki, jednakże 
niejednokrotnie dotyczy to sporów zbiorowych frankowiczów, albo 
roszczeń kierowanych przez kredytobiorców będących 
przedsiębiorcami. Ryzyko przegranej w indywidualnych sprawach 
konsumentów jest znacznie mniejsze.

Czy można zagwarantować wygraną?
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FRANKOWICZE KONSUMENCI

16

Jedną z głównych kwestii, jakie staramy się dowieść w toku 
postępowania sądowego jest występowanie niedozwolonych 
postanowień w umowie kredytu pseudowalutowego.

Aby się na nie powołać konieczne staje się występowanie 
frankowicza w roli konsumenta, a nie przedsiębiorcy.

Frankowicza uznać można za konsumenta, jeżeli 
zaciągnięty przez niego kredyt nie ma związku z 
prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

Najbardziej klarowną jest sytuacja, w której klient przeznaczył 
środki uzyskane z kredytu wyłącznie na cele mieszkaniowe.

FRANKOWICZE PRZEDSIĘBIORCY
Kredytobiorca może zostać uznany przez Sąd za przedsiębiorcę 
także wtedy, gdy nie ma takiego zapisu w umowie kredytowej. 
Ważne jest, na co zostały przeznaczone środki pieniężne z kredytu i 
jaką działalność gospodarczą lub zawodową prowadzi frankowicz. 
Jeżeli kredyt został zaciągnięty na spłatę wcześniejszych zobowiązań 
to jaki był cel tych wcześniejszych zobowiązań.

Zdarza się, że frankowicz występujący w roli przedsiębiorcy uzyska 
pozytywny dla siebie wynik, jednakże tego typu sprawy obarczone 
są znacznie większym ryzykiem przegranej.  Ponadto w razie 
negatywnego rozstrzygnięcia frankowicz przedsiębiorca ponosi 
znacznie wyższe koszty procesu, niż frankowicz będący 
konsumentem.

PRZED ZAŁOŻENIEM SPRAWY FRANKOWICZ POWINIEN 
ODPOWIEDZIEĆ NA NASTĘPUJĄCE PYTANIA:
●Na co przeznaczone zostały środki pieniężne uzyskane z kredytu?
●Czy kredyt został w całości lub w części zaciągnięty na własne cele 
mieszkaniowe?
●Jeżeli nie były to wyłącznie własne cele mieszkaniowe to jaką działalność 
gospodarczą lub zawodową prowadzi kredytobiorca?
●Czy kredytobiorca zaciągnął kredyt na spłatę wcześniejszych zobowiązań?
●Jeżeli tak to jakie to były zobowiązania?



17 18

●darmowa wstępna analiza umowy  kredytowej oraz regulaminu celem 
ustalenia możliwości dochodzenia roszczeń w danej sprawie
●klient występuje do banku z wnioskiem  (wzór) o wydanie dodatkowych 
dokumentów kredytowych, co może kosztować od kilkudziesięciu do 
kilkuset złotych
●na podstawie powyższych dokumentów sporządzamy ofertę obejmującą 
darmowe wyliczenie  należnych klientowi roszczeń wysokości wszystkich 
kosztów oraz wynagrodzenia za prowadzenie sprawy
●podpisanie umowy, jeżeli klient decyduje się na powierzenie nam swojej 
sprawy
●pisemne wezwanie banku do dobrowolnego spełnienia roszczenia
●prowadzenie sprawy w postępowaniu sądowym

W TAKIM PRZYPADKU NADAL WARTO 
DOCHODZIĆ SWOICH ROSZCZEŃ OD BANKU!

Przedawnieniu ulega najczęściej bardzo 
niewielka część należności, nie ma to wpływu na 
możliwość unieważnienia umowy kredytu i 
wyeliminowania z niej niedozwolonych 
postanowień umownych.
Większego znaczenia procesowego nie ma także 
okoliczność uprzedniej całkowitej spłaty kredytu. 
Należy ją jedynie uwzględnić przy dokonywaniu 
obliczeń przysługujących frankowiczowi 
roszczeń.

Jak będzie wyglądała
współpraca z MBO

Co robić w sytuacji, gdy kredyt został już spłacony 
albo część roszczeń uległa przedawnieniu?
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PRZYKŁADOWA KALKULACJA 
ROSZCZEŃ

Zespół naszych prawników posiada duże doświadczenie i 
prezentuje wysoki poziom merytoryczny prowadzenia 
skomplikowanych spraw tzw. frankowiczów przeciwko 
bankom, a także innych spraw z klauzul niedozwolonych 
przeciwko instytucjom finansowym. Mamy za sobą wiele 
wygranych sporów sądowych z dużymi korporacjami, w 
tym z bankami.

Z punktu widzenia klienta istotny jest ponadto fakt, iż 
wstępna analiza umowy oraz kalkulacja należnego 
roszczenia są bezpłatne. Zanim klient zdecyduje się na 
powierzenie nam swojej sprawy, otrzymuje jasne i rzetelne 
informacje na temat możliwych do uzyskania korzyści, 
ryzyka oraz wszystkich kosztów.

284 604 zł

93 857 zł

169 005 zł

aktualne  
zadłużenie  
wg banku

pozostanie  
do spłaty

po wygranej

pozostanie  do 
dyspozycji  

klienta
po wygranej  

sprawie

Wartość  
nadpłaconych rat

81 292,59 PLN
Orientacyjna wartość napłaconych rat, skutkiem stosowania przez  
bank bezskutecznych przeliczeń kredytu na CHF. Możesz żądać  od 
banku zwrotu tej sumy.

Wysokość zadłużenia bez  
klauzul indeksacyjnych 169 005,27 PLN

Wysokość salda zadłużenia,jeżeli do jego obliczania nie zastosujemy 
klauzul indeksacyjnych.

Zmniejszenie salda  
zadłużenia 115 599,63 PLN

O tyle zmniejszy się saldo zadłużenia, jeżeli klauzule indeksacyjne  
zostaną uznane za bezskuteczne.

Kwota sporna do  
ściągnięcia od banku  
(WPS)

209 457,21 PLN Nadpłacone raty + spready + zmniejszeni salda zadłużenia

Wartość nadpłaconych  
różnic kursowych  
(spreadów)

12 564,99 PLN
Orientacyjna wartość nadpłaconych rat skutkiem stosowania przez  
bank zbyt wysokiego kursu do przeliczeń w porównaniu do kursu  
średniego NBP.

Kwota do oddania  
kredytobiorcom 93 857,57 PLN Nadpłacone raty + spready

Dlaczego warto 
skorzystać z usług 

MBO?
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ILE POTRWA PROCES?
Postępowanie sądowe trwa około 2-3 lat w zależności od sądu, przed 
którym sprawa będzie się toczyć

Wysokość kosztów procesu uregulowana jest ustawowo 
i dla każdej sprawy ustalana jest na tożsamych zasadach.

Końcowo obciążają one stronę, która przegrywa proces.

Zaliczamy do nich w pierwszej kolejności:

●1000 zł opłata od pozwu i 17 zł opłata skarbowa od 
pełnomocnictwa  (płatne przez klienta w momencie 
kierowania sprawy do sądu)
●1500-3000 zł zaliczka na poczet wynagrodzenia biegłego, 
którą na podstawie wezwania sądu uiścić musi najczęściej 
strona powodowa tj. frankowicz (płatna średnio po około 
roku od złożenia pozwu)

W razie wygrania sprawy powyższe koszty są zwracane 
klientowi przez bank.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

CZY KLIENT MUSI UCZESTNICZYĆ W ROZPRAWACH?
Konieczne jest uczestnictwo przynajmniej w jednej rozprawie sądowej 
celem przesłuchania.

PRZED JAKIM SĄDEM BĘDZIE TOCZYŁA SIĘ SPRAWA?
Najczęściej postępowanie będzie toczyło się w Warszawie, gdyż tam 
mieszczą się siedziby większości banków. Czasem możliwe jest 
prowadzenie sprawy w miejscu wykonania umowy.

CZY KONIECZNE JEST POWOŁANIE BIEGŁEGO?
Powołanie biegłego jest konieczne celem udowodnienia wysokości 
roszczeń należnych frankowiczowi. Zaliczka na poczet wynagrodzenia 
biegłego wynosi zazwyczaj 1500-3000 zł w zależności od wezwania sądu. 
Uiszcza ją najczęściej strona powodowa, gdyż to w jej interesie 
powoływany jest biegły. W przypadku wygrania sprawy powyższa kwota 
zwracana jest klientowi przez bank.

KOSZTY PROCESU
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W razie przegrania procesu frankowicz nie otrzymuje zwrotu poniesionej 

opłaty od pozwu, opłaty skarbowej oraz kosztów opinii biegłego.

PONADTO PONOSI KOSZTY ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO BANKU PRZEZ 

PROFESJONALNEGO PEŁNOMOCNIKA  (w zależności od wartości sprawy)

W PIERWSZEJ INSTANCJI:

w sprawach o wartości powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł

w sprawach o wartości powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł

w sprawach o wartości powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł

w sprawach o wartości powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł

w sprawach o wartości powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł

W DRUGIEJ INSTANCJI:

50% kosztów zastępstwa procesowego z powyższego zestawienia (przy 

sprawach o wartości do 75 tys. zł) albo

75% kosztów zastępstwa procesowego z powyższego zestawienia (przy 

sprawach o wartości powyżej 75 tys. zł)

Frankowicz ponosi też ewentualną opłatę od apelacji 1 000 zł

W przypadku wygrania przez frankowicza sprawy 
w drugiej instancji wszystkie koszty 
postępowania ponosi bank, niezależnie od 
wyniku sprawy w pierwszej instancji.
Koszty kształtują się analogicznie w sytuacji 
wygranej banku.

KOSZTY PROCESU W RAZIE PRZEGRANEJ

Jeżeli frankowicz występuje w roli 
przedsiębiorcy, koszty postępowania są 
znacznie wyższe.
Wzrasta także ryzyko przegranej.
Dlatego nie rekomendujemy kierowania 
spraw do sądu przez osoby, które w 
sporze z bankiem nie są konsumentami.

!



BAZA WIEDZY
Stanowisko Prezesa UOKiK dotyczące klauzul waloryzacyjnych zamieszczonych w umowach bankowych
https://finanse.uokik.gov.pl/chf/kalendarium/stanowisko-prezesa-uokik-dotyczace-klauzul-waloryzacyjnych-zamieszczanych-w-umowach-bankowych

Raport Rzecznika Finansowego: Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych”
https://rf.gov.pl/sprawy-biezace/Raport_Rzecznika_Finansowego__Klauzule_niedozwolone_w_umowach_kredytow____walutowych_____22351

Opinia Rzecznika Generalnego Macieja Szpunara przedstawiona w dniu 13 września 2018 r.
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205657&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=836938

NIK krytykuje KNF i UOKiK za brak działań wobec frankowiczów
https://www.prawo.pl/biznes/frankowicze-nie-byli-dostatecznie-chronieni-przez-knf-i-uokik,294835.html 

Już kilkadziesiąt prawomocnych wygranych frankowiczów w sądach. Lawina przed nami
https://www.forbes.pl/finanse/prawomocne-wyroki-lista-w-ktorych-frankowicze-wygrywaja-z-bankami-uniewaznienie/3lpx23r

Para „frankowiczów” wygrała proces z mBankiem
https://www.forbes.pl/finanse/para-frankowiczow-wygrala-proces-z-mbankiem/7rz4rkw 

Orzecznictwo i publikacje
http://pomocfrankowiczom.pl/ 

https://finanse.uokik.gov.pl/chf/kalendarium/stanowisko-prezesa-uokik-dotyczace-klauzul-waloryzacyjnych-zamieszczanych-w-umowach-bankowych
https://finanse.uokik.gov.pl/chf/kalendarium/stanowisko-prezesa-uokik-dotyczace-klauzul-waloryzacyjnych-zamieszczanych-w-umowach-bankowych
https://rf.gov.pl/sprawy-biezace/Raport_Rzecznika_Finansowego__Klauzule_niedozwolone_w_umowach_kredytow____walutowych_____22351
https://rf.gov.pl/sprawy-biezace/Raport_Rzecznika_Finansowego__Klauzule_niedozwolone_w_umowach_kredytow____walutowych_____22351
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205657&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=836938
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205657&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=836938
https://www.prawo.pl/biznes/frankowicze-nie-byli-dostatecznie-chronieni-przez-knf-i-uokik,294835.html
https://www.forbes.pl/finanse/prawomocne-wyroki-lista-w-ktorych-frankowicze-wygrywaja-z-bankami-uniewaznienie/3lpx23r
https://www.forbes.pl/finanse/para-frankowiczow-wygrala-proces-z-mbankiem/7rz4rkw
http://pomocfrankowiczom.pl/
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