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Przedmowa
Sprawy dotyczące kredytów frankowych wzbudzają wiele emocji w polskim społeczeństwie i dzielą je na dwie grupy – osób popierających roszczenia kredytobiorców frankowych oraz niezadowolonych
z prób walki z systemem bankowym podejmowanych przez tych kredytobiorców. Niezależnie od powyższego podziału nie można jednak
pominąć doniosłości problemu nie tylko dla samego społeczeństwa,
ale także dla teorii prawa oraz jego praktyki.
Problem kredytów frankowych po raz pierwszy testuje na tak
wielką skalę polskie ustawodawstwo i myśl prawniczą pod kątem
ochrony praw konsumenta. Polski system prawny, pomimo działań
implementacyjnych prawa unijnego, okazuje się pozostawać systemem
niezwykle skostniałym i nieelastycznym. Prawo ochrony praw konsumenta wywołuje wiele kontrowersji wśród przedstawicieli doktryny.
Część z nich broni więc stanowiska, według którego konsumentowi
przyznawana jest ochrona, jednak nie jest ona bezgraniczna. Wskazują oni na konieczność badania stanu wiedzy konsumenta i postulują
rozłożenie ryzyka abuzywnych zapisów umów kredytowych pomiędzy
stronami (tak sugerują np. M. Jabłoński, K. Koźmiński, Bankowe kredyty waloryzowane do kursu walut obcych w orzecznictwie sądowym,
Warszawa 2018, s. 359 i n.). Inni przedstawiciele doktryny prezentują odmienne stanowisko, wskazując na konieczność ochrony praw
konsumenta w każdych warunkach i ponoszenie odpowiedzialności
przez przedsiębiorcę za podejmowane przez siebie działania, w tym
konstrukcję umów (tak np. J. Czabański, M. Korpalski, T. Konieczny,
Przewodnik frankowicza, Warszawa 2020, s. 15 i n. oraz s. 54 i n.).
Sprawy dotyczące kredytów frankowych są niezwykle skomplikowane i dynamiczne. Ilość poruszanych wątków oraz zmian linii
orzeczniczej u wielu profesjonalistów powoduje problemy z nadąIX
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żeniem za rozwojem wydarzeń. Tym bardziej kwestie te pozostają
niezrozumiałe dla samych frankowiczów. Niniejsza publikacja kierowana jest nie tylko do profesjonalistów, ale także do tych wszystkich
osób, które są zainteresowane przebiegiem procesu w sprawie frankowej, jak i samymi rozstrzygnięciami wydawanymi w tego rodzaju
procesach.
W publikacji opisane zostały zarówno podstawowe problemy
związane z prowadzeniem postępowań sądowych w sprawach kredytów frankowych, jak i tematy skomplikowane, wzbudzające największe wątpliwości. Należy jednak pamiętać, że na wiele pytań pojawiających się w sprawach kredytów frankowych nie sposób udzielić
wyczerpującej i jednoznacznej odpowiedzi. Część problemów znajduje swój wyraz w toku procesu, część zaś aktualizuje się dopiero w momencie wyrokowania. Praktycznie na każdym etapie prowadzenia
sprawy kredytu frankowego pojawiają się wątpliwości lub problemy,
których uniknięcie jest najważniejszym zadaniem profesjonalnego
pełnomocnika procesowego.
Orzecznictwo wydawane w sprawach kredytów frankowych,
w dużej mierze zamiast ułatwiać prowadzenie postępowań sądowych, często komplikuje całość procesu. Do ukształtowania się
jednolitej linii orzeczniczej nadal jest niezwykle daleko. Należy też
podkreślić, że nawet ukształtowanie się jednolitej linii orzeczniczej
nie oznacza, że sprawy kredytów frankowych nie będą wywoływały
wątpliwości interpretacyjnych. W wielu sprawach o wydanym rozstrzygnięciu decydują pozornie drobne fakty. Na te właśnie fakty starano się zwrócić uwagę w niniejszej publikacji.
Publikacja zawiera przekrojowy opis całości procesu w sprawie kredytu frankowego – od jego początku, a więc przygotowania
do wniesienia pozwu, poprzez etap sądowy, do jego zakończenia
prawomocnym wyrokiem. Omówione są także kwestie dalej idące,
takie jak orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także kwestie poruszane przez polskie
organy – Rzecznika Finansowego i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Okazuje się, że ich zbieżne co do zasady stanowiska mogą
się od siebie diametralnie różnić w szczegółach.
Niniejszej publikacji nie można traktować jako gotowego przepisu na prowadzenie sprawy kredytu frankowego. Ze względu na duX
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że skomplikowanie takiej sprawy oraz bardzo dynamiczne orzecznictwo, osoba prowadząca tego rodzaju postępowanie musi podążać za
najnowszymi wnioskami i cały czas śledzić linię orzeczniczą. Publikacja pomoże jednak usystematyzować dotychczasową wiedzę oraz zapoznać się z dotychczas formułowanymi koncepcjami. Pozwoli także
uniknąć błędów i problemów, o jakie nietrudno przy prowadzeniu
procesu w sprawie frankowej.
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