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Wzrost statystyk korzystnych wyroków

Każdy, kto choć pobieżnie śledzi losy frankowiczów, doskonale wie, że linia orzeczni-
cza w sprawach frankowych kształtuje się obecnie bardzo korzystnie. Aktualnie kre-
dytobiorcy frankowi wygrywają 9 na 10 procesów sądowych. I rzeczywiście śledząc 
miesięczne statystyki wygranych w sprawach kredytów CHF, wahają się one od 92% 1 
do nawet 99% 2 . Oczywiście nie funkcjonuje żadna oficjalna baza orzeczeń w tego ro-
dzaju sprawach. Niemniej jednak prowadzone statystyki, oparte na publicznie dostępnych 
danych, dają pewien obraz tego, czego mogą spodziewać się frankowicze, kierując swoją  
sprawę do sądu. Tym bardziej, że nawet Wiceprezes Związku Banków Polskich przyznał 
ostatnio, że banki przegrały 94% spraw sądowych w I instancji w lipcu 2021 r. 3 

1 https://www.rp.pl/banki/art18900001-wyrokow-mniej-ale-klienci-wciaz-wygrywaja-z-bankami
2 https://www.rp.pl/banki/art94441-klienci-wygrywaja-z-bankami
3 https://www.bankier.pl/wiadomosc/ZBP-liczba-spraw-sadowych-ws-kredytow-wzrosla-o-4-tys-klienci-nie-sa-zaintere 
 sowani-ugodami-8193731.html
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Czy statystyki spraw 
frankowych w sądach zawsze 

 były tak obiecujące?

Czy frankowicze jeszcze kilka 
lat temu mieli takie same 

szanse na wygraną, jak obecnie?

Nie ulega wątpliwości, że kredyty franko-
we były udzielane na podstawie wzorców 
umownych, które stosowały banki i które 
nie zmieniły swojej treści na przestrze-
ni lat. Ale to nie oznacza, że orzecznic-
two w sprawach frankowych od początku 
kształtowało się na korzyść kredytobior-
ców. Pierwotna wykładnia przepisów re-
gulujących udzielanie oraz wykonywanie 
umów kredytów indeksowanych i deno-
minowanych w walutach obcych odbie-
gała od obecnych standardów. Inna spra-
wa, że brakowało fachowych opracowań 
na ten temat, doktryna zaczęła się kształ-

tować, a pierwsze wyroki dopiero zapa-
dały. Dzisiaj sądy powszechne korzystają 
m.in. z bogatego dorobku Sądu Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów i prowa-
dzonego przez niego Rejestru Klauzul 
Niedozwolonych, do którego wpisane są 
zapisy konkretnych umów kredytowych. 
Ponadto w wydawanych orzeczeniach 
często powołują się na opinie Rzecznika 
Finansowego, Rzecznika Praw Obywatel-
skich, Prezesa UOKiK, czy raporty NIK. Ale 
przede wszystkim korzystają z orzecznic-
twa Sądu Najwyższego i Trybunału Spra-
wiedliwości Unii Europejskiej. 

https://votum-rl.pl/jak-votum-pomaga-frankowiczom-20-000-10-000-1-000-i-100/
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WYROK TSUE Z 3 PAŹDZIERNIKA 2019 R. KLUCZOWY 
DLA ORZECZNICTWA W SPRAWACH FRANKOWYCH.

Jeszcze w 2016 i 2017 r. tylko 25-27% 
kredytobiorców wygrywało swoje sprawy. 
W 2018 r. odsetek wygranych spraw po-
prawił się dwukrotnie, ale nadal stanowił 
tylko 54%. Czyli blisko połowa procesów 
sądowych kończyła się wówczas odda-
leniem powództwa. Prawdziwy przełom 
nastąpił dopiero w 2019 r., zwłaszcza 
po publikacji orzeczenia TSUE. 

1 https://www.parkiet.com/Banki/301189987-Frankowa-fala-na-razie-nie-opada-banki-musza-gotowac-sie-na-pozwy. 

 html
2 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Liczba-wyrokow-ws-kredytow-CHF-w-II-kw-wzrosla-do-474-Votum-8149555.html

W całym 2019 r. zapadło 78% korzystnych 
wyroków dla frankowiczów. Natomiast 
faktyczne ukształtowanie orzecznictwa 
nastąpiło dopiero w 2020 r. Wówczas wy-
granych było już 92% spraw.1 W I półro-
czu 2021 r. ta statystyka jeszcze wzrosła – 
do 94% i nadal utrzymuje się na tak wyso-
kim poziomie.2 

WYROKI SĄDÓW W SPRAWACH FRANKOWYCH
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niekorzystny
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źródło: Votum Robin Lawyers S.A.

https://votum-rl.pl/jak-votum-pomaga-frankowiczom-20-000-10-000-1-000-i-100/
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Publikacja orzeczenia TSUE w polskiej spra-
wie frankowej wpłynęła nie tylko na wyraźną 
zmianę trendów w orzecznictwie, ale rów-
nież na decyzyjność samych frankowiczów. 
Biorąc pod uwagę dotychczasowe statystyki 
można stwierdzić, że konsumenci posiada-
jący kredyty indeksowane i denominowane 
w CHF czekali na taki impuls do działania. 
I niewątpliwie wydanie 3 października 2019 
r. wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej było sygnałem dla wielu 
frankowiczów, by uregulować swoją sytu-
acją prawno-finansową z bankiem. Wystar-
czy przytoczyć dane Ministerstwa Sprawie-
dliwości,by pokazać, jak zmieniała liczba 

spraw frankowych w sądach w poszcze-
gólnych latach.W 2017 r. na pozwanie ban- 
ku z tytułu niedozwolonych klauzul umow-
nych zdecydowało się zaledwie 2,1 tys. 
frankowiczów. W kolejnym roku liczba 
nowych powództw w sprawach fran-
kowych sięgnęła już 7,2 tys. A w 2019 r. 
frankowicze pozwali banki 11,6 tys. 
Natomiast prawdziwa fala po TSUE rozla-
ła się po polskich sądach w 2020 r., kiedy 
konsumenci za pośrednictwem swoich 
pełnomocników wysłali do sądów 37,2 tys. 
pozwów. Dotychczas w I połowie 2021 r. 
zainicjowano 31,9 tys. procesów.

Wzrost liczby spraw 
frankowych w sądach 02
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PRZYROST NOWYCH SPRAW FRANKOWYCH W SĄDACH
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źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

https://votum-rl.pl/jak-votum-pomaga-frankowiczom-20-000-10-000-1-000-i-100/
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Kolejną rekordową daną, która znacznie wzrosła po orzeczeniu TSUE, jest liczba zapa-
dających wyroków. Wydaje się, że rosnąca liczba wydawanych orzeczeń sądowych jest 
naturalną konsekwencją wzrastającej ilości postępowań sądowych. I w istocie tak wła-
śnie jest. Im więcej osób decyduje się na pozwanie banku, tym więcej wyroków zapada. 
Ale trzeba również pamiętać o tym, że sprawy frankowe mają swoją dynamikę. Tym bar-
dziej, jeśli weźmie się pod uwagę, że do listopada 2019 r. pozwy kierowano tylko do sądów 
właściwych dla siedziby głównej banku, czyli w zdecydowanej większości do Warszawy. 
Dlatego sprawy frankowiczów z całej Polski trafiały do kilku sądów w stolicy, które musia-
ły uporać się z taką liczbą procesów. W tym celu w kwietniu 2021 r. powołano specjalny 
wydział w Sądzie Okręgowym w Warszawie do rozstrzygania wyłącznie w sprawach kre-
dytów frankowych. Zgodnie z ostatnimi doniesieniami przed tzw. Wydziałem Frankowym 
toczy się już ponad 13 tys. postępowań. 

CO PRZYCZYNIŁO SIĘ 
DO ZNACZNEGO 
PRZYSPIESZENIA

Wzrost liczby wyroków sądowych 03
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Niemniej jednak w wyniku nowelizacji 
kodeksu postępowania cywilnego po 
wyroku TSUE kredytobiorcy mogą 
już wytaczać powództwa do sądów 
właściwych dla ich miejsca zamieszkania.  
Przyczyniło się to do znacznego 
przyspieszenia toczących się procesów 
frankowiczów. A to z kolei przełożyło 
się na liczbę zapadających każdego 
miesiąca wyroków sądowych. W całym 
2019 r. zapadły 332 wyroki w sprawach 
frankowych. W 2020 r. ich liczba wzrosła 
do 955 orzeczeń. Pomimo tego, że 2021 
r. jeszcze trwa, to już wiadomo, że będzie 
pod tym kątem rekordowy. Bowiem 
do sierpnia b.r. sądy wydały już 1064  
wyroki i ich liczba rośnie. 

LICZBA WYROKÓW 
W SPRAWACH FRANKOWYCH
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https://votum-rl.pl/jak-votum-pomaga-frankowiczom-20-000-10-000-1-000-i-100/
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Podstawowym pytaniem każdego frankowicza przed podjęciem decyzji o pozwaniu 
banku jest to, o co mogę walczyć. W zakresie wygranej w zasadzie opcje są dwie: stwier-
dzenie nieważności umowy kredytowej lub jej odfrankowienie. Co prawda nadal zdarzają 
się pojedyncze wyroki sądów I instancji, które kwestionują kurs z tabeli banku i uzupełnia-
ją lukę w umowie średnim kursem NBP. Jednak takie orzeczenia są niezgodne z orzecz-
nictwem TSUE i co do zasady sądy II instancji je uchylają. Ale wracając do rekordowych 
wzrostów po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to nastąpiła również 
istotna zmiana w zakresie skutków rozstrzygnąć. 

Przed 3 października 2019 r. wśród ko-
rzystnych wyroków najwięcej dotyczyło 
odfrankowienia. Tym samym około 70% 
wygranych spraw kończyło się właśnie 
usunięciem klauzuli przeliczeniowej do 
franka szwajcarskiego z umowy i pozosta-
wieniem jej dalej w mocy z oprocentowa-
niem LIBOR+marża. Natomiast po wyroku 
TSUE trend odwrócił się w kierunku uzna-
wania umów kredytowych za nieważne. 
Bowiem trybunał wskazał jasno, że zapisy 

dyrektywy unijnej nie stoją temu na prze-
szkodzie. A jeśli sąd krajowy uzna, że dane 
zapisy umowy kredytowej są abuzywne, 
to nie wiążą one konsumentów. Jedno-
cześnie rolą sądu krajowego jest ustalenie, 
czy taka umowa może dalej obowiązywać 
bez wykreślonych zapisów. Jeżeli nie, ko-
nieczne jest stwierdzenie jej nieważności.  
Dlatego aktualnie 90% spraw skutkuje wy-
daniem wyroku stwierdzającym nieważ-
ności umowy kredytowej.

PRZED 3 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

NIEDOZWOLONE POSTANOWIENIE

WAŻNE!
#UCHWAŁASN

#2kondykcje #nieważność

Kredytobiorca może żądać wpłaconych rat

Wzrost wyroków ze stwierdzeniem
nieważności 04
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https://votum-rl.pl/jak-votum-pomaga-frankowiczom-20-000-10-000-1-000-i-100/
https://www.facebook.com/DlaFrankowiczow/photos/3954655371267384
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O co mogą walczyć frankowicze to jedno, ale drugie to, z jakim pełnomocnikiem 
ten proces przeprowadzić. Aktualnie na rynku nie brakuje podmiotów, które oferują 
pomoc kredytobiorcom frankowym. I w tym zakresie również pomógł wyrok TSUE, 
gdyż po jego publikacji powstało wiele firm reklamujących swoje usługi frankowiczom. 
Ale wybór odpowiedniego pełnomocnika ma znaczenie. I w tym zakresie  
nie powinniśmy kierować się wyłącznie ceną usługi, a przynajmniej nie tylko opłatą 
wstępną. Ważne jest bowiem, ile w sumie zapłacimy i za co konkretnie. I czy nasz peł-
nomocnik posiada odpowiednie doświadczenie i daje rękojmię poprowadzenia nawet 
kilkuletniego procesu, z zachowaniem wszelkich standardów obsługi w sensie meryto-
rycznym i organizacyjnym. 

Podmioty z Grupy Kapitałowej Votum 
od grudnia 2016 r. reprezentują konsu-
mentów w sporach dotyczących kredytów 
frankowych. Aktualnie świadczymy profe-
sjonalną pomoc ponad 23 tys. frankowi-
czów, spośród których już blisko 17,5 tys. 
uczestniczy za naszym pośrednictwem 
w procesach sądowych. Każdego miesiąca 
przybywa na naszym koncie korzystnych 
wyroków. Wygraliśmy ponad 500 spraw 
frankowych, a część naszych klientów 

już korzysta z wypłaconych przez ban-
ki środków z wyroków prawomocnych. 
Oczywiście biorąc pod uwagę ilość pro-
wadzonych postępowań sądowych, naj-
większa fala pozytywnych rozstrzygnięć 
cały czas przed nami i naszymi klientami. 
Ale bazując na dotychczasowych 
doświadczeniach, zakładamy, że to tylko 
kwestia czasu. Tym bardziej, że w wielu 
przypadkach okres zapadalności wyroku 
znacznie się skrócił, a sądy co raz częściej 

WYGRALI PONAD 500 SPRAW

Rekordowa pomoc VOTUM
dla frankowiczów 05
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KACPER JANKOWSKI
Prezes Zarządu Votum Robin Lawyers S.A.

Banki nie będę oferowały ugód masowo, wszystkim 
swoim klientom. W naszej ocenie poskutkuje to 
kolejną falą postępowań sądowych. Tym bardziej, iż 
nie ulega wątpliwości, że propozycja KNF jest mniej 
atrakcyjna niż korzystny wyrok w sądzie, zarówno w 
zakresie stwierdzenia nieważności umowy kredytowej, 
jak również jej odfrankowienia. 

Nie odwlekaj tego! SPRAWDŹ, ile już zostało przedawnionych rat. Sprawdzam

korzystają z nowych narzędzi: wideo-
rozprawy, zeznania świadków na piśmie, 
wydawanie wyroków na posiedzeniach 
niejawnych.

Zanim jednak sprawa znajdzie swój 
finał w sądzie, trzeba wykonać pierwszy 
krok i wybrać właściwego pełnomocnika. 
Celem oferowanej przez nas usługi jest 
kompleksowa obsługa sprawy bankowej. 
Przedmiotem naszej umowy jest wyko-
nanie wszystkich koniecznych czynności 
w ramach postępowania przedsądowe-
go, sądowego i egzekucyjnego. Oznacza 
to, że gwarantujemy naszym klientom 
profesjonalne wsparcie: od momentu 
przyjęcia sprawy, do jej prawomocnego 
zakończenia i rozliczenia z bankiem. Nasi 

prawnicy dokonują oceny okoliczności 
towarzyszących zawieraniu, jak i wykony-
waniu umowy kredytowej, na kilku etapach 
postępowania. Tym samym w niektó-
rych przypadkach jesteśmy zmuszeni 
odmówić współpracy klientom. Ponieważ 
pozytywną rekomendację uzyskują tylko 
te sprawy, które rokują wydaniem 
korzystnego rozstrzygnięcia w proce-
sie sądowym, w oparciu o posiadane 
doświadczenie i aktualne orzecznic-
two. Votum Robin Lawyers SA zapewnia 
kontakt 24h na dobę, 7 dni w tygo-
dniu, za pośrednictwem dedykowanego 
Panelu Klienta. Z sukcesami obsługu-
je klientów z całej Polski. Skontaktuj się 
z nami i poznaj szczegółowy naszej oferty: 
https://votum-rl.pl/

https://votum-rl.pl/jak-votum-pomaga-frankowiczom-20-000-10-000-1-000-i-100/
https://votum-rl.pl/


VOTUM ROBIN LAWYERS S.A.
ul. Wyścigowa 56 i
53-012 Wrocław

tel. 71 36 86 981
biuro@votum-rl.pl
votum-rl.pl


