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Przedmowa

Niniejsza książka stanowi efekt konferencji, która miała miej-
sce 19.10.2021 r. w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Admini-
stracji w Warszawie nt. Prawnych aspektów kredytów powiązanych 
z walutą obcą, z udziałem etatowych pracowników Uczelni, jak 
również praktyków prawa – sędziów kilku sądów apelacyjnych oraz 
radców prawnych i adwokatów. Pozwoliło to spojrzeć na niezwykle 
istotny problem kredytów powiązanych z walutą obcą z różnych 
punktów widzenia. Jest to o tyle istotne, że problematyka tzw. kre-
dytów frankowych (jak potoczenie mówi się o kredytach powiąza-
nych z walutą obcą) nie jest jednoznaczna i budzi szereg kontrower-
sji zarówno w doktrynie prawa, jak i w praktyce. Jednocześnie ma 
ona walor unijny, o czym świadczy szereg wypowiedzi TSUE na tle 
prawa Unii Europejskiej, przy czym orzecznictwo unijnego trybuna-
łu wprowadza rozwiązania, które nie są znane polskiemu porządko-
wi prawnemu.

Niewątpliwie problemy związane z kredytami powiązanymi 
z walutą obcą mają doniosłe znaczenie społeczne, wywołując wiele 
emocji, tym bardziej że chodzi w szczególności o liczną grupę osób, 
która w stosunku prawnym z bankami ma zdecydowanie słabszą 
pozycję, tj. konsumentów. Rozwój prawa konsumenckiego pozwala 
na coraz szerszą ochronę konsumentów w stosunkach z przedsię-
biorcami, nie można jednak zapominać, że przedmiotowe umo-
wy były zawierane w przeważającej mierze w latach 2005–2009, 
co charakterystyczne, gdy kurs franka szwajcarskiego był bardzo 
niski i banki bardzo chętnie udzielały takich kredytów, mając – jak 
można ocenić z perspektywy czasu – uzasadnione przypuszczenie, 
że kurs tej waluty nie utrzyma się na tak niskim poziomie, w wyniku 
czego zarobią na tych kredytach bardzo wysokie kwoty. Co charak-
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terystyczne, gdy kursy walut były bardzo wysokie, banki nie były 
skłonne udzielać takich kredytów.

Można również zaobserwować zmianę podejścia polskich są-
dów (w tym Sądu Najwyższego) do kwestii kredytów powiązanych 
z walutą obcą. Początkowo dominowało założenie, że przecież kon-
sumenci wiedzieli, co czynili, a więc nie powinni podlegać jakiejś 
szczególnej ochronie z tego tytułu. Z czasem, w tym szczególnie 
pod wpływem orzecznictwa TSUE, to podejście zaczęło się zmieniać 
w kierunku rzeczywistej ochrony konsumentów, w coraz szerszym 
zakresie stosując instytucję niedozwolonych postanowień umow-
nych (tzw. klauzul abuzywnych). Oczywiście, wywołało to kolejne 
problemy, w tym przede wszystkim związane ze skutkiem wyelimi-
nowania z umów kredytowych powiązanych z walutą obcą niedo-
zwolonych postanowień umownych, które nie wiążą konsumenta, 
a w konsekwencji również wzajemnych rozliczeń stron umowy, któ-
ra była zawierana jak umowa kredytu.

Autorzy zdają sobie sprawę, że książka nie wyczerpuje wszyst-
kich problemów, jakie pojawiają się w związku z kredytami powią-
zanymi z walutą obcą. Niemniej bardzo duże zainteresowanie, jakim 
cieszyła się konferencja, świadczy o doniosłości podjętej problema-
tyki. Być może nie na wszystkie pytania udało się odpowiedzieć, ale 
dyskusje, jakie wywiązywały się w trakcie konferencji, pozwoliły 
wzbogacić omawiane zagadnienia. Świadczy to również o potrzebie 
podjęcia dyskusji na tematy, których dotyczą poszczególne rozdziały 
książki, stanowiące (z jednym wyjątkiem) rozbudowane wersje re-
feratów przedstawionych w trakcie konferencji, stanowiąc odzwier-
ciedlenie poglądów ich Autorów.

Wyrażam nadzieję, że niniejsza publikacja będzie stanowiła 
ważny głos w dyskusji nt. kredytów powiązanych z walutą obcą.

Warszawa, luty 2022 r.
Tomasz Szanciło
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