
SŁOWNIK
DLA FRANKOWICZÓW



3. Apelacja

4. Biegły

5. Czas trwania procesu

6. I i II instancja

7. Skarga kasacyjna 

8. Klauzula abuzywna

9. Konsument

strona 2

10. Koszty procesu

11. Koszty zastępstwa 
procesowego (KZP)

12. Kredyt indeksowany a 
denominowany

13. LIBOR/SARON

14. Marża

15. „Odfrankowanie” kredytu

16. Portal Informacyjny Sądów 
Powszechnych

17. Powód

18. Pozwany

19. Pozew o korzystanie z kapitału

20. Przedawnienie roszczenia

21. Replika na odpowiedź 
na pozew

22. Rozprawa zdalna

23. Sprawa Dziubak

24. Spread

14. Sygnatura

15. Świadek

16. Teoria salda i teoria dwóch 
kondykcji

17. Ugoda

18. Ustalenie nieważności umowy 
(unieważnienie)

19. Uzasadnienie

20. Wartość przedmiotu sporu (WPS)

21. XXVIII Wydział Cywilny

22. Zabezpieczenie

23. Zawezwanie do próby ugodowej

24. Zażalenie



Apelacja

Jest to środek odwoławczy od wyroków sądów pierwszej instancji. Jeśli w pierwszej instancji 

orzekał sąd rejonowy, apelacja przysługuje do sądu okręgowego, natomiast gdy to sąd 

okręgowy był sądem pierwszej instancji, apelację rozpatruje sąd apelacyjny. Apelację wnosi 

się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, 

w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia stronie skarżącej wyroku sądu pierwszej 

instancji wraz z uzasadnieniem. W wyniku rozpatrzenia apelacji sąd odwoławczy może 

utrzymać zaskarżony wyrok w mocy bądź zmienić lub uchylić zaskarżone orzeczenie w całości 

lub w części. W wyjątkowych przypadkach sąd odwoławczy może także uchylić zaskarżony 

wyrok i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania przez sąd I instancji.
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Biegły

Jest to osoba będąca ekspertem w danej dziedzinie, który posiada wiedzę teoretyczną 

oraz duże doświadczenie zawodowe. Jest powoływany 

w postępowaniu sądowym w celu przedstawiania fachowych opinii 

o okolicznościach mających znaczenie dla wyniku sprawy sądowej, a których 

wyjaśnienie wymaga specjalistycznej wiedzy. 

Na stronie internetowej każdego sądu znajduje się lista biegłych z danej dziedziny, 

którzy mogą zostać powołani w sprawie.
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Czas trwania procesu

Jest to czas trwania postępowania. Rozpoczyna się od wniesienia pozwu i trwa aż do 
prawomocnego orzeczenia tj. wyroku II instancji. 

Obecnie sprawy frankowe trwają średnio ok. 2-3 lat. 

Czas trwania procesu zależy głównie od ilości spraw rozpatrywanych przez sędziego, stąd 
też z jednej strony zdarzają się sprawy kończące się po kilku miesiącach, z drugiej są takie, 
które trwają po kilka lat w pierwszej instancji.
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I i II instancja

Postępowanie sądowe jest dwuinstancyjne, co oznacza, iż osoba która 

nie jest zadowolona z rozstrzygnięcia swojej sprawy przez sąd, który rozpatrywał 

sprawę po raz pierwszy (I instancja),może odwołać się w odpowiednim terminie od 

tego orzeczenia do sądu odwoławczego (II instancja) 

w celu ponownego merytorycznego rozpatrzenie sprawy.

Sądy I instancji: sąd rejonowy, sąd okręgowy

Sądy II instancji: sąd okręgowy (od wyroków sądu rejonowego),

sąd apelacyjny (od wyroków sądu okręgowego)

Warto również pamiętać, iż  orzeczenie sądu  II instancji jest ostateczne i prawomocne, 

a więc nie podlega zaskarżeniu za pomocą zwykłego środka odwoławczego.
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Skarga kasacyjna 

Jest to nadzwyczajny środek zaskarżenia przysługujący od prawomocnego wyroku sądu 

odwoławczego (wyroku sądu II instancji). Co do zasady od wyroku sądu odwoławczego nie 

przysługuje zwyczajny środek zaskarżenia. Może on jednak zostać w wyjątkowych 

przypadkach zaskarżony właśnie skargą kasacyjną. Warto pamiętać, że nie wszystkie złożone 

skargi kasacyjne przyjmowane są przez Sąd Najwyższy do rozpoznania. Warunkiem ich 

przyjęcia jest wskazanie przez stronę na pewnego rodzaju wyjątkowy charakter sprawy, który 

wymaga interwencji ze strony Sądu Najwyższego. Skarga kasacyjna jest jednym z najbardziej 

sformalizowanych pism składanych w toku postępowania cywilnego, w związku z czym w jej 

przypadku obowiązuje tzw. przymus adwokacko – radcowski (konieczność złożenia jej przez 

profesjonalnego pełnomocnika).
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Klauzula abuzywna

Niedozwolone postanowienie w umowie, które nie zostało uzgodnione z konsumentem 

indywidualnie. 

Postanowienie to kształtuje prawa i obowiązki konsumenta sprzeczne z dobrymi 

obyczajami i rażąco narusza jego interesy. 

Występowanie klauzul abuzywnych w umowach kredytowych jest głównym zarzutem 

stosowanym w procesach frankowych.
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Konsument

Zgodnie z kodeksem cywilnym jest to osoba fizyczna dokonująca z 

przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcie umowy), która nie jest 

związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

Uważa się, że konsument jest słabszą stroną w obrocie gospodarczym i jego 

interes powinien podlegać większej ochronie niż interesy profesjonalisty 

(przedsiębiorcy).
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Koszty procesu

Koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i 

celowej obrony w procesie sądowym. Na koszty 

procesu w sprawie sądowej składają się koszty 

sądowe, czyli 1) opłaty takie jak np. opłata od 

pozwu, która dla kredytobiorcy konsumenta 

wynosi1 000 zł, opłata od wniosku o sporządzenie i 

doręczenie uzasadnienia wyroku 100 zł, 2) wydatki 

takie jak wynagrodzenie i wydatki biegłego 

(1 000 – 3 000 zł), koszty mediacji prowadzonej na 

skutek skierowania przez sąd 

oraz koszty zastępstwa procesowego 

(w zależności od WPS). Kodeks postępowania 

cywilnego wskazuje, iż sąd orzeka o kosztach 

procesu  w każdym orzeczeniu kończącym 

sprawę w instancji i reguluje ponadto zasady 

ich ponoszenia przez strony. Główna zasada 

podziału kosztów zakłada, że strona 

przegrywająca obowiązana jest zwrócić koszty 

procesu stronie wygrywającej.
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Koszty zastępstwa procesowego (KZP)

Kwota, jaką zobowiązana jest uiścić strona 

przegrywająca proces stronie wygrywającej 

z tytułu konieczności ustanowienia 

profesjonalnego pełnomocnika procesowego 

(radcy prawnego, adwokata) celem obrony swoich 

praw. Sąd rozstrzyga o kosztach zastępstwa 

procesowego w orzeczeniu kończącym sprawę w 

danej instancji. 

Kwoty kosztów zastępstwa procesowego 

są uregulowane w rozporządzeniu Ministra 

Sprawiedliwości w sprawie opłat 

za czynności radców prawnych bądź 

odpowiednio w rozporządzeniu Ministra 

Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności 

adwokatów i są uzależnione od wartości 

przedmiotu sporu. W pierwszej instancji dla 

wartości przedmiotu sporu powyżej 50 000 zł 

do 200 000 zł ‒ koszty zastępstwa procesowego 

wynoszą 5400 zł natomiast powyżej 200 000 zł 

do 2 000 000 zł ‒ 10 800 zł. W drugiej instancji 

co do zasady koszty zastępstwa procesowego 

będą wynosić 75% kwoty ustalonej 

w I instancji. 
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Kredyt indeksowany a denominowany

Kredyt indeksowany to taki rodzaj kredytu, który 

powiązany jest z walutą obcą. W jego przypadku 

kredytobiorcy wypłacane są środki w walucie 

polskiej, ale bank  w swoich systemach 

ewidencjonuje kredyt w walucie obcej. W treści 

umowy kredytu kwota udzielonego kredytu 

wskazywana jest 

w walucie polskiej. W momencie wypłaty kredytu 

bank dokonuje przeliczenia kwoty 

tej na walutę obcą właśnie na potrzeby 

wspominanego wyżej 

ewidencjonowania kredytu. 

W przypadku kredytu 

denominowanego kwota kredytu 

wskazana w umowie wyrażona 

jest w walucie obcej. Wypłata 

kredytu co do zasady następuję w 

walucie PLN po przeliczeniu kwoty 

wskazanej w umowie przez bank. 
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LIBOR/SARON

Obok marży element składowy oprocentowania. 

LIBOR był to wskaźnik referencyjny określający „wartość” wymiany walut 

na rynku międzybankowym. W oparciu o ten wskaźnik ustalane było oprocentowanie 

kredytów frankowych. 

Od 1 stycznia 2022 r. przestał być publikowany i decyzją Komisji Europejskiej został 

zastąpiony wskaźnikiem SARON. 
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Marża

Jest to zysk banku za udzielenie kredytu hipotecznego. Stanowi ona element 

oprocentowania kredytu i jest ustalana przez bank, jako procent od wartości kredytu. 

Stanowi część składową każdej raty odsetkowej. 

Wysokość marży uwarunkowana jest takimi czynnikami jak zdolność kredytowa, wysokość 

wkładu własnego, kwota całkowita kredytu. Jest obok wskaźnika LIBOR (SARON) 

składnikiem sumy oprocentowania.
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„Odfrankowanie” kredytu

Polega na usunięciu z umowy kredytowej niedozwolonych postanowień, które dotyczą 

waloryzacji, przy czym umowa trwa dalej. Jeśli dane postanowienie zostanie uznane za 

niedozwolone, przestaje ono wiązać strony, a sąd uznaje, iż bank nigdy nie miał prawa 

do przeliczania salda ani spłaconych rat wyrażonych w złotówkach na franki 

szwajcarskie. Tym samym, kredyt powinien być traktowany od początku jako udzielony 

w złotówkach, oparty na oprocentowaniu niezmienionym, tj. na wskaźniku LIBOR. 

Umowa kredytu wiąże nadal, jednak bank powinien zwrócić różnicę pomiędzy tym, co 

zostało faktycznie wpłacone, a tym, co powinien był pobrać.

Rozwiązanie to jest jednak coraz rzadziej stosowane przez Sądy.
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Portal Informacyjny Sądów Powszechnych

System internetowy umożliwiający pełnomocnikom i stronom postępowania uzyskanie dostępu do

informacji o sprawie sądowej toczącej się z ich udziałem.

Zarejestrowany w Portalu użytkownik otrzymuje dostęp do danych o sprawie obejmujących m. in.:

Korzystanie z portalu nie wiąże się z żadnymi opłatami i nie wymaga dodatkowego 

oprogramowania oprócz przeglądarki internetowej.

1. stan sprawy, tzn. na jakim etapie procedowania 

znajduje się teraz proces sądowy,

2. czynności wykonane przez sąd wraz

z określeniem osoby odpowiedzialnej za jej 

wykonanie oraz daty,

3. wyznaczone terminy posiedzeń,
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4. dokumenty w sprawie wygenerowane przez sąd w

postaci elektronicznej,

5. dane dotyczące postępowania w niższej instancji, o ile

takie istnieją, protokół elektroniczny

z możliwością odsłuchania przebiegu rozprawy.
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Powód

Osoba inicjująca proces, składająca pozew do sądu przeciwko pozwanemu.

Osoba, przeciwko której złożono do sądu pozew, np. bank. Przeciwnikiem 

pozwanego jest powód.

Pozwany
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Pozew o korzystanie z kapitału

Pozew, w którym to bank występuje z roszczeniem o zwrot udostępnionego kapitału wraz 

z wynagrodzeniem za to, że kredytobiorca mógł z niego przez lata korzystać. Z uwagi na fakt, 

że obecnie w większości orzeczeń sądy ustalają nieważność umów kredytu i to odwołując się do teorii dwóch 

kondykcji, by doszło do wzajemnego rozliczenia stron w związku z umową kredytu obie strony powinny zgłosić 

stosowne roszczenia. Kredytobiorcy czynią to zazwyczaj formułując 

w pozwie obok roszczenia o ustalenie nieważności umowy także roszczenie o zasądzenie wpłaconych przez 

nich na rzecz banku kwot. Banki z kolei formułują swoje roszczenia właśnie 

w pozwach o „korzystanie z kapitału”, w których obok zwrotu wypłaconego kredytobiorcy kapitału domagają 

się także tzw. „wynagrodzenia” za korzystanie z kapitału. Banki stoją bowiem  na stanowisku, że skoro umowa 

jest nieważna i kredytobiorca nie musi płacić odsetek, to winien 

w jakiś sposób zrekompensować ten fakt bankowi. Obecnie jednakże stanowisko banków nie jest 

potwierdzane w judykaturze , gdyż pozwy takie uznawane są za niezasadne.
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Przedawnienie roszczenia

Rozumie się przez to pewien okres, po upływie którego nie można domagać się spełnienia 

roszczenia. Osoba, przeciwko której roszczenie przysługuje, może uchylić się od jego 

zaspokojenia po upływie terminu przedawnienia. 

Termin taki co do zasady wynosi obecnie 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz 

roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - 3 lata. 

Termin przedawnienia roszczeń warto jednak każdorazowo skonsultować z 

pełnomocnikiem, gdyż w przypadku wielu spraw „frankowych” termin ten może być 

dłuższy. 
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Replika na odpowiedź na pozew

W sprawach frankowych oprócz pozwu i odpowiedzi na pozew zazwyczaj występuje dalsza 

wymiana pism procesowych. Przykładem takiego pisma jest replika powoda 

na odpowiedź na pozew (czy też dalsze pisma procesowe) złożoną przez pozwanego. 

W przypadku zarządzenia takiej wymiany pism między stronami,  sędzia może zobowiązać 

strony do zawarcia w tychże pismach wszystkich najważniejszych dowodów oraz twierdzeń 

istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, pod rygorem braku możliwości ich przywołania w dalszym 

toku postępowania.

Pisma te mają na celu ustalenie pełnego stanowiska strony, co umożliwia szybsze zakończenie 

sporu.
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Rozprawa zdalna

Z uwagi na obecną sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym rozprawy coraz częściej 

odbywają się w trybie wideokonferencji. Osoba zainteresowana zdalnym udziałem w rozprawie 

sama może wnioskować o przeprowadzenie jej w trybie wideokonferencji, sąd może także 

wyznaczyć ją z urzędu. Aby wziąć udział w rozprawie zdalnej należy mieć dostęp do komputera z 

kamerką i głośnikiem lub słuchawkami bądź laptopa, tabletu itp., ewentualnie smartfona

połączonego do Internetu. 

Osoba wezwana do udziału w rozprawie zdalnej, która nie posiada urządzeń technicznych 

umożliwiających udział w posiedzeniu zdalnym poza budynkiem sądu może o tym fakcie 

poinformować sąd i złożyć wniosek o zapewnienie jej możliwości udziału w posiedzeniu zdalnym 

w budynku sądu. 
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Sprawa Dziubak

Precedensowa sprawa Państwa Dziubak, którzy pozwali Raiffeisen Bank o ustalenie nieważności umowy 

kredytu oraz zapłatę, która rozpoznawana była przed Sądem Okręgowym w Warszawie. W toku 

postępowania Sąd wystosował do Trybunału Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym. W 

dużym skrócie, TSUE potwierdził, że sąd krajowy zobowiązany jest usunąć nieuczciwe postanowienia z 

umowy oraz to, że prawo Unii Europejskiej nie przeciwstawia się uznaniu umowy kredytu za nieważną, jeśli 

w świetle prawa krajowego, po usunięciu nieuczciwych postanowień nie mogłaby dalej istnieć. Jeśli 

natomiast sąd krajowy dojdzie 

do przekonania, ze umowa może dalej istnieć – wiąże strony nadal, ale już bez nieuczciwych postanowień. 

Poczynione w tym orzeczeniu ustalenia i twierdzenia TSUE przeważyły szalę na korzyść „frankowiczów” w 

sporach z bankami. Sprawa była rozpoznawana przed TSUE 

pod sygnaturą C-260/18. 
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Spread

Jest to inaczej wynagrodzenie za wykonanie usługi wymiany walut. Określana jest 

jako różnica pomiędzy ceną kupna, a ceną sprzedaży waluty.

Sygnatura

Jest to ciąg znaków, który służy 

do identyfikacji sprawy w 

procesie jej sądowego 

rozpatrywania. Funkcjonuje na 

podobnych zasadach jak nazwa 

obiektu 

lub tablica rejestracyjna 

pojazdu i tak jak ta druga, 

z racji dużej ich liczby, 

musi być wyrażona poprzez 

połączenie liter i liczb 

charakterystycznych 

dla pojedynczej sprawy, np. 

XXVIII C 3910/22 – oznacza, że 

sprawa rozpatrywana jest w 

XXVIII Wydziale Cywilnym i 

trafiła do sądu 

w 2022 r. jako 3910 sprawa
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Świadek

Osoba, która brała udział w pewnych wydarzeniach i w związku z tym może dostarczyć sądowi 

informacji na temat okoliczności i faktów istotnych dla sprawy. 

Ważne jest to, że osoba powołana na świadka co do zasady nie może odmówić złożenia zeznań, z 

wyjątkiem np. małżonka strony, wstępnych lub zstępnych. 

W sprawach frankowych często na świadka strona pozwana powołuje pracownika banku, który 

brał udział w spotkaniach i/ lub zawarciu umowy kredytu.
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Teoria salda i teoria dwóch kondykcji

Teorie odnoszące się do sposobu rozliczeń stron 

w przypadku ustalenia nieważności umowy 

kredytu. Konsekwencją ustalenia nieważności 

umowy kredytu jest konieczność zwrotu przez 

każdą ze stron, tego, co świadczyły, tj. bank 

musi zwrócić wszystkie kwoty, jakie zostały 

zapłacone 

w wykonaniu tej umowy, natomiast 

kredytobiorca jest obowiązany zwrócić kwotę 

kredytu, którą otrzymał. 

Teoria salda zakłada, że obowiązana do zwrotu 

jest jedna strona umowy i to tylko

w zakresie nadwyżki stanowiącej różnicę 

między wartością swojego świadczenia a świadczenia drugiej 

strony. Zastosowanie teorii tej prowadzi zatem do niejako 

automatycznego rozliczenia kredytu. 

Natomiast teoria dwóch kondykcji zakłada, że każda 

ze stron ma swoje odrębne roszczenie które jest niezależne 

od roszczenia drugiej strony. W ujęciu tej teorii bank 

powinien zwrócić kredytobiorcy wszystkie uiszczone przez 

niego tytułem spłaty kredytu kwoty, natomiast 

kredytobiorca powinien zwrócić kwotę wypłaconego mu 

kredytu. Obserwując orzecznictwo, należy stwierdzić, iż 

aktualnie sądy w wyrokach zdecydowanie częściej korzystają 

z teorii dwóch kondykcji. 
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Ugoda

Sposób rozstrzygnięcia sporu, w którym obie strony dochodzą do porozumienia i czynią 

pewne ustępstwa w związku z istniejącym stosunkiem prawnym pomiędzy nimi. Ma 

ona na celu przede wszystkim zakończenie sporu, który istnieje albo może zaistnieć 

pomiędzy stronami oraz zażegnanie stanu niepewności wynikającego ze sporu 

pomiędzy stronami. 

Ugodę można zawrzeć zarówno podczas procesu z bankiem jak i pozasądowo w trybie 

mediacji lub aneksu do umowy. 
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Ustalenie nieważności umowy (unieważnienie)

Nie należy mylić unieważnienia umowy kredytu 

z  ustaleniem jej nieważności, bowiem pojęcia te mają różne 

znaczenia. 

W przypadku ustalenia nieważności umowa jest nieważna już 

od momentu jej zawarcia, tym samym przyjmuje się, że nigdy 

nie wywołała ona żadnych skutków prawnych. Nieważność 

jest wówczas następstwem pewnych obiektywnych 

okoliczności 

(np. sprzeczności umowy z przepisami prawa czy 

z zasadami współżycia społecznego). 

Unieważnienie umowy oznacza natomiast, że umowa 

ta pomimo wadliwości obowiązywała, natomiast 

w wyniku jakiegoś zdarzenia prawnego 

(np. prawomocnego orzeczenia sądu) umowa traci moc

obowiązującą i unieważnienie następuje od tego właśnie 

momentu, zatem skutki prawne wywołane przez umowę 

przed jej unieważnieniem zachowują ważność. 

W stosunku do umów frankowych poprawne jest 

określenie „ustalenie nieważności”, co oznacza, że zawarta 

przez kredytobiorcę i bank umowa już od początku nie 

wywołała żadnych skutków prawnych, a strony co do 

zasady powinny zwrócić sobie wszelkie kwoty jakie 

względem siebie świadczyły: kredytobiorca powinien 

zwrócić do banku kwotę otrzymaną w ramach wypłaty 

kredytu, a bank powinien zwrócić równowartość 

wszystkich wpłaconych do dnia wyroku rat spłaty kredytu. 
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Uzasadnienie

Zasadą jest, iż ogłoszenie wyroku jest jawne. Po ogłoszeniu sentencji wyroku sąd każdorazowo 

wygłasza jedynie tzw. ustne motywy rozstrzygnięcia, w których w kilku zdaniach  wskazuje, m. in. na 

jakich dowodach się oparł, dlaczego uznał argumentację powoda/pozwanego za słuszną. Natomiast 

całość uzasadnienia na piśmie sąd sporządza co do zasady na wniosek zainteresowanej strony. 

Wniosek o sporządzenie i doręczenie wyroku z uzasadnieniem należy złożyć w sądzie, który wydał 

wyrok w terminie 7 dni od dnia jego ogłoszenia. Z uzyskaniem uzasadnienia wiąże się opłata 

sądowa w wysokości 100 zł, a dowód jej uiszczenia w postaci potwierdzenia przelewu należy 

załączyć do wniosku o sporządzenie i doręczenie wyroku z uzasadnieniem. Ponadto, bardzo ważne 

jest to, że od dnia doręczenia wyroku z uzasadnieniem biegnie 14-dniowy termin na złożenie 

apelacji.
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Wartość przedmiotu sporu (WPS)

Jest to oznaczona kwota pieniężna, wartość dochodzonego w procesie roszczenia. W 

przypadku roszczenia o zwrot wpłaconych rat wartością przedmiotu sporu będzie kwota, 

której zasądzenia żąda powód (kredytobiorca) od pozwanego (Banku).

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego wartość przedmiotu sporu należy 

wyrazić w złotówkach, zaokrąglając w górę do pełnego złotego.

Wartość przedmiotu sporu odgrywa szczególną rolę przy ustalaniu, który sąd będzie orzekał 

w I instancji - sąd okręgowy, czy  sąd rejonowy. Przy wartości przedmiotu sporu powyżej 75 

000 zł właściwy będzie  sąd okręgowy. Od WPS zależy również wysokość należnych opłat 

sądowych oraz wysokość kosztów zastępstwa procesowego.

WWW.BANKOWEBEZPRAWIE.PLWIĘCEJ NA →
strona 29

http://WWW.BANKOWEBEZPRAWIE.PL/


XXVIII Wydział Cywilny

Jest to specjalny wydział w Sądzie Okręgowym w Warszawie zajmujący się wyłącznie 

sprawami kredytów powiązanych z obcymi walutami. 

W związku z ogromną liczbą spraw frankowych, jakie trafiały do sądów okręgowych 

postanowiono, że w SO w Warszawie powstał osobny wydział obsługujący wyłącznie te 

sprawy. 
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Zabezpieczenie

Instytucja mająca na celu ochronę interesów strony w procesie. 

W sprawach frankowych może polegać np. na wstrzymaniu obowiązku dalszych spłat rat 

kredytu. Jest udzielane przez sąd na wniosek strony. 

O takie zabezpieczenie można wnosić na każdym etapie postępowania tj. wraz 

z pozwem albo później, na przykład kiedy zostanie dokonana nadpłata kapitału. 

Wniosek zgłoszony na późniejszym etapie postępowania podlega opłacie 

w wysokości 100 zł, natomiast wniosek zgłoszony w treści pozwu nie wymaga uiszczania 

dodatkowej opłaty.

WWW.BANKOWEBEZPRAWIE.PLWIĘCEJ NA →
strona 31

http://WWW.BANKOWEBEZPRAWIE.PL/


Zawezwanie do próby ugodowej

Instytucja procesowa przewidziana 

w kodeksie postępowania cywilnego, 

która w założeniu ma pozwolić stronom 

na polubowne zakończenie sprawy. W 

praktyce wykorzystywana jest ona przez 

banki do przerwania biegu terminu 

przedawnienia (który biegnie wówczas  na 

nowo). 

Od niedawna zaobserwowano, 

iż w odpowiedzi na korzystne dla 

„frankowiczów” rozstrzygnięcia spraw o 

unieważnienie umowy kredytu 

waloryzowanego walutą obcą banki 

wytaczają przeciwko kredytobiorcom 

powództwa o korzystanie z kapitału. 

Pomijając zasadność takiego roszczenia, 

ewentualny termin jego przedawnienia 

dla  banku, jako przedsiębiorcy jest 

skrócony 

o połowę w przeciwieństwie do 

aktualnego terminu ogólnego 

i wynosi 3 lata. W myśl najnowszego 

orzecznictwa natomiast bieg 

przedawnienia dla roszczenia 

o zapłatę w związku z nieważnością 

umowy kredytowej rozpoczyna się 

w momencie zakwestionowania przez 

kredytobiorcę ważności umowy 

kredytu. Dlatego też, gdy 
kredytobiorca w latach 2017-2020 
złożył jakiekolwiek pismo do banku 
bądź sądu, w którym zakwestionował 
ważność umowy, to termin 
przedawnienia dla roszczenia banku 
biegnie właśnie od tego momentu. 
W związku z tym, iż w większości 
indywidulanych spraw wskazany 3 
letni termin niedługo upłynie, banki 
inicjują zawezwanie do próby 
ugodowej, by w ten sposób przerwać 
bieg przedawnienia. 
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Zażalenie

Jest to środek odwoławczy od postanowień sądu oraz od zarządzeń przewodniczącego. 

Od zażalenia jest pobierana opłata sądowa.
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WSPIERAJ STOWARZYSZENIE

Nr konta: 91 7065 0002 0652 0877 6404 0001

kod BIC (Swift): NBPLPLPW

Kalendarz darmowych konsultacji prawnych | Sprawdź

www.bankowebezprawie.pl/darmowe-konsultacje/

ZAPRASZAMY!
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Materiał powstał przy udziale kancelarii prawnych:
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