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• Ewentualna abuzywność „klauzuli kursowej” - postanowienie abuzywne jest bezskuteczne 
z mocy prawa

Eliminacja 
„klauzuli 

kursowej”

Utrzymanie 
umowy

Kurs średni 
NBP

Kredyt 
złotowy + 
LIBOR CHF

Upadek 
umowy

Bank zwraca 
pobrane raty –

klient nie zwraca 
kapitału

całkowite spisanie wartości bilansowej 
kredytu

Bank zwraca 
pobrane raty –

klient zwraca kapitał 
bez jego kosztu

Bank zwraca 
pobrane raty –

klient zwraca kapitał 
oraz jego koszt



SPORY SĄDOWE: MOŻLIWE SCENARIUSZE – UTRZYMANIE UMOWY
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Kurs średni NBP

• Wypełnienie luki będącej następstwem wyeliminowania klauzul przeliczeniowych
odsyłających do tabel kursowych banku.

• Zastąpienie klauzuli kursowej odwołaniem do kursu średniego NBP - miarodajnym dla
ustalenia wysokości zobowiązania może być średni kurs waluty ustalany przez
Narodowy Bank Polski.

Kredyt złotowy + 
LIBOR CHF

• W miejsce bezskutecznych ex lege postanowień waloryzacyjnych nie wchodzą żadne
dodatkowe postanowienia. Umowa stanowi zatem umowę kredytu złotowego
(z umowy wyeliminowana zostaje klauzula indeksacji do franka szwajcarskiego)
ze stopą procentową odwołującą się do wskaźnika referencyjnego LIBOR CHF.

• Ze względu na to, że rozstrzygnięcie sądowe ma charakter deklaratoryjny,
a stwierdzenie bezskuteczności klauzuli abuzywnej wywiera skutek ex tunc
(od momentu zawarcia umowy) po stronie kredytobiorcy pojawia się dodatkowo
roszczenie wobec banku o zwrot nadpłaconych rat kredytowych.

Wyjaśnienie
Wariant



SPORY SĄDOWE: UPADEK UMOWY – ZAGADNIENIA OGÓLNE
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• Dla potrzeb kolejnych wariantów przyjmuje się,
że stwierdzenie abuzywności klauzuli kursowej
prowadzi do nieważności umowy.

• W tym zakresie w orzecznictwie sądowym
pojawiają się różnorodne koncepcje w zakresie
charakteru prawnego „upadku” umowy
(stwierdzenie nieważności lub unieważnienie
umowy), charakteru wyroku orzekającego
„upadek” umowy (konstytutywny lub
deklaratoryjny).

• Kolejny etap rozstrzygnięcia w sprawie „frankowej”
stanowi zagadnienie wzajemnego rozliczenia
stron: w tym zakresie prezentowane są
konkurencyjne teorie dwóch kondykcji oraz salda
(możliwość stosowania teorii salda została
zakwestionowana w uchwale Sądu Najwyższego
z dnia 16 lutego 2021 r. – uchwała w składzie
3 sędziów Izby Cywilnej).

• Z przyjętych zasad odnoszących się do
charakteru prawnego „upadku” umowy
(unieważnienie, będące konsekwencją opcji
służącej konsumentowi lub stwierdzenie
nieważności umowy, zgodnie z art. 58 Kodeksu
cywilnego) oraz istoty samego rozstrzygnięcia
sądowego w sprawie „frankowej” wynika kolejna
kwestia istotna dla rozliczenia stron – moment
rozpoczęcia biegu przedawnienia wzajemnych
roszczeń banku i kredytobiorcy.

• Ostatnim elementem wpływającym na kwestię
wzajemnych rozliczeń i istotnym dla
ewentualnych roszczeń banku wobec
kredytobiorcy jest ewentualna możliwość
dochodzenia roszczeń dotyczących kosztu
kapitału.



SPORY SĄDOWE: MOŻLIWE SCENARIUSZE – UPADEK UMOWY
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Unieważnienie – Bank zwraca 
pobrane raty – klient nie 
zwraca kapitału

• Wariant najbardziej obciążający dla banku.
• Wszystkie roszczenia banku wobec kredytobiorcy nie mają szans powodzenia,

kredytobiorca zaś może skutecznie dochodzić roszczenia o zwrot wszystkich świadczeń,
które poniósł na rzecz banku w związku z umową.

Unieważnienie – Bank zwraca 
pobrane raty – klient zwraca 
kapitał bez jego kosztu

• Okoliczności rozstrzygnięcia (konstytutywny charakter wyroku lub skorzystanie z tzw.
teorii salda) umożliwiają bankowi w toku wzajemnych rozliczeń odzyskanie kapitału
kredytu lub skuteczne podniesienie roszczenia wobec kredytobiorcy w zakresie
uzyskanych przez niego korzyści w wartości przewyższającej świadczenia kredytobiorcy
na rzecz banku.

• Kredytobiorca może skutecznie dochodzić roszczenia o zwrot wszystkich świadczeń,
które poniósł na rzecz banku w związku z umową.

• Roszczenia banku z tytułu zwrotu kosztu kapitału nie mają szans powodzenia.

Unieważnienie – Bank zwraca 
pobrane raty – klient zwraca 
kapitał oraz jego koszt

• Wariant w porównaniu z poprzednim zakłada dodatkowo możliwość skutecznego
dochodzenia przez bank w odrębnym postępowaniu zwrotu kosztu udostępnionego
kredytobiorcy kapitału.

Wyjaśnienie
Wariant
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• Kredyt mieszkaniowy powiązany ze zmianami 
kursu CHF/PLN powinien być rozliczany od 
daty uruchomienia jak kredyt złotowy. 

• Parametry takiego kredytu i jego ekonomika 
powinny odpowiadać realiom rynkowym 
okresu uruchomienia (wskaźnik referencyjny 
WIBOR, marża kredytu złotowego).

• Bank winien rozliczyć dotychczasową wartość 
zadłużenia, a w kolejnych okresach spłata 
nadal powinna odbywać się w zgodzie z 
ekonomiką kredytu złotowego.

UGODA = MOŻLIWY KONSENSUS SPOŁECZNY  

• Korzyść dla klienta:

• eliminacja ryzyka kursowego;

• zmniejszenie nominalnego poziomu zadłużenia 
oraz relacji zadłużenia do wartości 
nieruchomości;

• polubowne rozwiązanie – bez drogi sądowej i 
kosztów obsługi prawnej.

• Korzyść dla banku:

• brak antagonizowania relacji z klientami;

• polubowne rozwiązanie – bez drogi sądowej i 
kosztów obsługi prawnej;

• zmiany wymogów kapitałowych.



CZYNNIKI RÓŻNICUJĄCE KOSZTY POSZCZEGÓLNYCH BANKÓW
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Bieżąca pozycja kapitałowa Zdolność do absorpcji strat

Rozkład udzielonych kredytów 
wg lat

Jaką część portfela stanowią kredyty sprzed 2009 r. (sprzed deprecjacji 
złotego)

Parametry kredytu
Marża, spread i kurs walutowy oraz okres trwania kredytu wpływają na 
koszty wynikające z konwersji kredytu lub unieważnienia umowy

Rezerwy na ryzyko prawne Absorpcja części kosztów poprzez wykorzystanie rezerw

Metoda standardowa vs metoda 
wewnętrznych ratingów (IRB)

Potencjalna korzyść związana ze spadkiem aktywów ważonych ryzykiem jest
mniejsza w przypadku banków stosujących IRB

Możliwości wykorzystania tarczy 
podatkowej 

Rozporządzenie Ministra Finansów z 27 marca 2020 r.
w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów)
związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe

Znaczenie
Czynnik
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Wartość bilansowa
brutto kredytów

Fundusze własne PLN LIBOR PLN WIBOR Unieważnienie Unieważnienie
+

zwrot kapitału

Unieważnienie
+

zwrot kapitału
+

zwrot kosztu kapitału**

(w mld zł)

8Utrzymanie umowy Unieważnienie umowy

WSTĘPNE SZACUNKI KOSZTÓW DLA SEKTORA BANKOWEGO* WG WARIANTÓW ROZSTRZYGNIĘĆ

* Na podstawie niecyklicznej sprawozdawczości nadzorczej obejmującej 14 podmiotów. Szacunki uwzględniają średni kurs CHF/PLN z 31 grudnia 2020 r.

Założono, że wybranemu rozstrzygnięciu podlega 100% umów 
kredytu (także tych spłaconych). Koszty dla wariantu PLN WIBOR 
dotyczą 100% ekspozycji kredytowych nadal znajdujących się 
w bilansie banku.

** Koszt kapitału oszacowany na podstawie wskaźnika referencyjnego WIBOR (bez uwzględniania marży banku).
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