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Dopuszczalność konwersji kredytowych 
zobowiązań walutowych – wybrane zagadnienia

Admissibility of conversion of foreign currency loans 
 – selected issues 

S t r e s z c z e n i e
Niniejszy artykuł porusza problem kredytów 
walutowych udzielanych przez banki w Pol-
sce od początku tego wieku. Forma i sposób 
udzielania tych kredytów, przez wiele lat 
były akceptowane przez rynek i  instytucje 
nadzoru. Jednak zmiana kursu waluty, któ-
ry stanowił podstawę obliczania wysokości 
miesięcznych rat oraz wysokość całkowite-
go zadłużenia, ujawnił czym kredyty te były 
w rzeczywistości. W drugiej części artykułu 
przedstawiona zostanie koncepcja na roz-
wiązanie zaistniałego problemu. Koncepcja 
ta znana jest w  prawie jako konwersja nie-
ważnej czynności prawnej. 
 

S ł o w a  k l u c z o w e :  nieważność, kon-
wersja, kredyt, bank, odpowiedzialność.

K e y w o r d s :  invoice, conversion, credit, 
bank, liability.

S u m m a r y
This article deals with the issue of foreign 
currency loans granted by banks in Poland 
since the beginning of this century. The form 
and manner of granting these loans has been 
accepted for many years by the market and 
the regulators. However, the change in the 
currency rate, which was the basis for cal-
culating the monthly installments and the 
amount of total debt, revealed what these 
loans were in fact. The second part of the 
article will present a concept for solving the 
problem. This concept is known in law as 
a conversion of an invalid legal act.
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1 .  R o d z a j e  k r e d y t ó w  w y k o r z y s t u j ą c y c h 
m e c h a n i z m  p r z e l i c z e n i a  d o  w a l u t  o b c y c h

Od początku XXI wieku, w szczególności w  latach 2005–2008, banki działa-
jące w Polsce na masową skalę udzielały konsumentom kredytów hipotecznych 
powiązanych z kursem waluty obcej, najczęściej z frankiem szwajcarskim (CHF) 
lub z  walutą Unii Europejskiej (EURO). Cechą takiego kredytu było doraźnie 
nominalne niższe oprocentowanie aniżeli w  przypadku kredytu złotowego, co 
w konsekwencji miało przekładać się na niższe miesięczne raty kredytu. Dzięki 
takiemu zabiegowi kredytobiorca miał możliwość zaciągnięcia nie tylko kredytu 
na większą kwotę, niż przy tradycyjnym kredycie złotowym, ale niejednokrotnie 
zyskiwał w ogóle zdolność kredytową, której nie posiadałby, gdyby zdecydował się 
na kredyt w walucie polskiej. 

W obrocie prawnym występowały dwa podstawowe rodzaje kredytów – kre-
dyt indeksowany (inaczej waloryzowany) oraz kredyt denominowany. Kredyt 
waloryzowany (indeksowany), to kredyt, w którym suma kredytu wyrażona była 
w walucie polskiej (PLN) z jednoczesnym przeliczeniem na walutę obcą po okre-
ślonym kursie tejże waluty, z  dnia podpisania umowy lub z  dnia dokonywania 
rzeczywistej wypłaty (oddania kwoty kredytu do dyspozycji klienta). Kurs, po 
którym był przeliczany ów kredyt najczęściej stanowił kurs kupna waluty w danej 
instytucji finansowej udzielającej kredytu, rzadziej nawiązywał do średniego kur-
su ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski. Tak obliczona wartość kredytu sta-
nowiła podstawę wyliczenia wysokości miesięcznej raty kredytu oraz wysokości 
całkowitego zadłużenia kredytobiorcy. Miesięczne raty kredytowe jednocześnie 
przeliczano ponownie na walutę polską (PLN), jednak już według kursu sprze-
daży danej waluty w dniu spłaty, podobnie i w tym przypadku w odniesieniu do 
własnego (tj. banku) kursu tejże waluty, rzadziej do kursu publikowanego przez 
Narodowy Bank Polski. Owa różnica między kursem kupna i kursem sprzedaży 
waluty nazywa się różnicami kursowymi (z angielskiego spread). Wskazane wyżej 
przeliczenia odbywały się w  zasadzie jedynie na papierze, rzadziej znajdowały 
odzwierciedlenie w sposobie księgowania przez bank zadłużenia klienta. Zawsze 
jednak skutkiem udzielonego kredytu była wypłata (udostępnienie) klientowi 
środków pieniężnych w walucie polskiej (PLN). 

Nieco inna sytuacja występowała w  przypadku drugiego rodzaju kredytów, 
a  mianowicie kredytu denominowanego. Dla tego typu kredytów charaktery-
styczne było to, że kwota udzielonego kredytu wyrażona była w walucie obcej. 
Nie oznacza to, że kredyt udzielony był w takiej walucie, chodziło jedynie o ukry-
cie pierwszego przeliczenia, które było bardzo charakterystyczne dla kredytu 
indeksowanego (waloryzowanego). W tym przypadku bank od razu w umowie 
o kredyt wskazywał sumę kredytu wyrażając ją w walucie obcej. Dalsze jednak 
kroki instytucji finansowej były podobne jak w przypadku kredytu indeksowane-
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go, tj. raty wyrażane były w walucie polskiej, jako skutek ponownego przelicze-
nia wysokości poszczególnych rat obliczanych na bazie kursu walutowego z dnia 
spłaty i  w  odniesieniu do sumy kredytu wyrażonej w  walucie obcej wskazanej 
w umowie. Oczywiście również i w tym przypadku wypłata (udostępnienie) środ-
ków klientowi następowała w walucie polskiej, a klient z reguły zobowiązany był 
spłacać kredyt w walucie polskiej.

W  wyniku gwałtownego wzrostu kursu franka szwajcarskiego, spowodowa-
nego światowym kryzysem finansowym oraz decyzją Szwajcarskiego Banku 
Narodowego o tzw. uwolnieniu kursu franka szwajcarskiego z dnia 15.01.2015 r., 
zrelatywizowana wartość zobowiązań wyrażonych w  tejże walucie drastycznie 
wzrosła. W reakcji na tzw. kryzys frankowy w Polsce uchwalona została ustawa 
z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych 
ustaw1, potocznie zwaną ustawą antyspreadową, która wprowadziła możliwość 
spłaty raty kredytu indeksowanego lub denominowanego bezpośrednio w walucie 
obcej. Takie rozwiązanie legislacyjne miało na celu jedynie przełamanie kontrak-
towego związania kredytobiorców z kursami walutowymi obowiązującymi w roz-
liczeniach z daną instytucją finansową powodując, że mogą oni nabywać waluty 
na szerokim rynku po korzystniejszym dla siebie kursie. Ustawa ta nie rozwiązuje 
jednak najistotniejszych problemów związanych z  tzw. kredytami walutowymi, 
w szczególności frankowymi, w tym problemu rosnącego zadłużenia kredytobior-
ców. O tym jak jest to duża skala świadczą dane Komisji Nadzoru Finansowego, 
która podała, że na koniec 2016 r., Polacy wciąż mieli ponad 600 tys. kredytów 
walutowych, wśród których dominuje kredyt odnoszony do franka szwajcarskie-
go (83%) oraz do euro (16%). W tym samym czasie jedynie 8 tys. kredytów zosta-
ło przewalutowanych na kredyty złotowe2. 

Przedstawione powyżej dwa rodzaje kredytów, w których wykorzystywany był 
mechanizm przeliczenia do walut obcych, trudno nazywać kredytami walutowy-
mi. Podkreślić należy, że z definicji kredyt walutowy to kredyt określony w walu-
cie obcej, w tejże walucie obcej wypłacony i w tej walucie obcej spłacany3. Jest to 
o tyle istotne, że niemal w każdym przypadku, w którym kredytobiorcami są kon-
sumenci, można wywieść, że nie potrzebowali oni kwot w walucie obcej, bowiem 
z  reguły środki potrzebowali na nabycie nieruchomości położonych w  Polsce, 
ewentualnie w celu konsolidacji uprzedniego zadłużenia wyrażanego w walucie 
polskiej (PLN). Można jedynie z  perspektywy czasu zastanawiać się, jaki rze-
czywisty motyw legł u podstaw tak licznie oferowanego przez banki, tego nowa-
1 (Dz. U. Nr 165, poz. 984).
2 https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/RAPORT_O_SYTUACJI_BAN-

KOW_2016_54435.pdf (dostęp 21.10.2017 r.) oraz https://businessinsider.com.pl/twoje-pie-
niadze/budzet-domowy/ilu-polakow-ma-kredyty-walutowe-i-we-frankach-szwajcarskich/
rb9db73 (dostęp 21.10.2017).

3 J. Czabański, Walutowe klauzule waloryzacyjne w umowach kredytów hipotecznych. Analiza pro-
blemu, „Palestra” 2016, nr 6 s. 65.
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torskiego produktu bankowego swego rodzaju produktu „kredytopodobnego”. 
Z jednej strony w części przypadków z pewnością była to kwestia braku zdolności 
kredytowej kredytobiorców (podobnie jak w  przypadku amerykańskich kredy-
tów typu subprime), jednak w większości przypadków kredyty takie otrzymywały 
osoby z rodzącej się w Polsce klasy średniej, które dysponowały zdolnością kre-
dytową. Argument odwołujący się do możliwości finansowych kredytobiorców, 
nie może stanowić uzasadnienia dla opisanej wyżej „akcji kredytowej”. Z drugiej 
jednak strony trudno jest jednak procesowo wykazać, że bankowcy w momen-
cie zawierania umów mieli wiedzę lub chociaż podejrzenie odnośnie przyszłego 
trendu zmian kursu walutowego franka szwajcarskiego. Języczkiem u  wagi jest 
fakt, że niemal we wszystkich przypadkach nie dochodziło do transferu waluty 
obcej z banku do kredytobiorcy, zaś kwota kredytu wypłacana była kredytobiorcy 
w walucie polskiej (PLN).

2 .  C h a r a k t e r  u m ó w  o   k r e d y t  w y k o r z y s t u j ą c y c h 
p r z e l i c z a n i e  d o  w a l u t  o b c y c h

Zgodnie z art. 69 ust. 1 Prawa bankowego, do essentialia negotii umowy kre-
dytu należy oddanie przez bank do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczo-
ny w  umowie ściśle określonej kwoty środków pieniężnych z  przeznaczeniem 
na ustalony cel. Kluczowe znaczenie dla charakteru prawnego umowy kredytu, 
jest określenie kwoty środków pieniężnych oddanych przez bank do dyspozycji 
kredytobiorcy4. Ten element zobowiązania, jakim jest określenie wysokości dłu-
gu instytucji finansowej jest kluczowy dla oceny, czy taka umowa nie narusza 
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa5. W przeważającej części umów, 
których proponentem był bank, kwota środków pieniężnych określona została 
albo poprzez wskazanie dwóch kwot: w złotych polskich (PLN) i w walucie obcej 
(np. CHF) – w przypadku kredytów indeksowanych, albo wyłącznie w walucie 
obcej (np. CHF) – w przypadku kredytów denominowanych. W zasadzie w każ-
dym jednak przypadku kwota środków pieniężnych oddawana była kredytodaw-
cy w  walucie polskiej (PLN), bowiem determinował to cel zawieranej umowy 
(poza bardzo nielicznymi wyjątkami, gdy kredytobiorca otrzymywał do dyspo-
zycji walutę obcą na specjalnie do tego przygotowanym rachunku walutowym). 
Można więc zasadnie twierdzić, że w istocie był to kredyt złotowy, szczególnie że 
spłata rat kredytu również dokonywana była w polskiej walucie (PLN)6. Zawar-
cie w  umowie kredytu klauzuli indeksacyjnej stanowiło odejście od ustawowej 
konstrukcji kredytu, której elementem przedmiotowo istotnym jest obowiązek 

4 J. Mojak Umowa o  kredyt bankowy, [w:] Prawne zabezpieczenia wierzytelności bankowych, 
E. Niezbecka, A. Jakubecki, J. Mojak, Kraków 2000, s. 25.

5 B. Smykla, Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2011, s. 301.
6 A. Kawulski, Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2013, s. 340 i cytowana tam literatura.
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zwrotu kwoty otrzymanej (kapitału). Stosowne zmiany do Prawa bankowego 
wprowadzone zostały dopiero nowelą w 2011 r., gdzie wyraźnie w art. 69 Prawa 
bankowego ustawodawca dopuścił istnienie umów o kredyt denominowany lub 
indeksowany do waluty innej niż waluta polska. Uznać zatem należy, że czynność 
prawna dokonana między bankiem a kredytobiorcą aż do wejścia w życia wspo-
mnianej nowelizacji w 2011 r., jest na podstawie art. 58 k.c., nieważna, bowiem 
sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, tj. z art. 69 Prawa 
bankowego, są postanowienia umów przewidujące klauzule indeksacyjne. 

3 .  N i e w a ż n o ś ć  u m o w y  k r e d y t u  w a l u t o w e g o 
a   n i e w i ą ż ą c y  c h a r a k t e r  n i e d o z w o l o n y c h 
p o s t a n o w i e ń  u m o w n y c h

Obecnie przed sądami powszechnymi toczy się wiele spraw, których podsta-
wę faktyczną stanowi kredyt denominowany lub indeksowany. Sądy w większości 
uwzględniają powództwa kredytobiorców, stwierdzając nawet nieważność umów 
kredytowych, m.in. na podstawie art. 58 § 1 k.c. w związku z art. 69 Prawa Ban-
kowego oraz art. 3531 k.c. czy art. 58 § 1 k.c. w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 Prawa ban-
kowego i zobowiązując banki do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (zob. 
m.in. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli z dnia 25 stycznia 2016 r., sygn. 
akt I C 1750/16; wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia z dnia 27 wrze-
śnia 2016 r., sygn. akt XVIII C 4360/15; wyrok Sądu Okręgowego dla Warszawy-
-Pragi z dnia 02 grudnia 2016 r., sygn. akt III C 75/16).

Ponadto kredytobiorcy szukają swojej szansy na wygraną z  bankami w  tzw. 
klauzulach abuzywnych. Zwrócić należy uwagę, że Rejestr Klauzul Niedozwo-
lonych zawiera coraz więcej postanowień umów kredytowych uznanych za nie-
dozwolone (abuzywne), m.in. pod nr 5743 (wyrok Sądu Ochrony Konkurencji 
i  Konsumentów z  dnia 27 grudnia 2010 r., XVII AmC 1531/09), pod nr 5622 
(wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 03 sierpnia 2012 r., 
XVII AmC 5344/11) czy pod nr 3178 i 3179 (wyrok Sądu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów z dnia 14 grudnia 2010 r., XVII AmC 426/09). Klauzula walory-
zacyjna w  umowach kredytowych, przyznająca bankowi nieograniczone prawo 
do jednostronnego regulowania wysokości rat kredytu i odsetek waloryzowanego 
kursem franka szwajcarskiego, w orzecznictwie uznana została za klauzulę abu-
zywną (por. wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 13 lipca 2016 r., sygn. akt 
I C 916/16).

Pominięcie uznanej za niedozwoloną klauzuli określającej kurs wymiany 
waluty dla potrzeb indeksacji kredytu uniemożliwia prawidłowe wykonanie 
przedmiotowej umowy. W chwili bowiem zawierania umowy kredytu nie istniał 
żaden przepis dyspozytywny, mogący mieć zastosowanie w miejsce pominiętego 
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postanowienia umowy, bowiem przepis art. 358 k.c. odnoszący się do klauzuli 
waloryzacyjnej, w brzmieniu umożliwiającym jego ewentualne zastosowanie do 
kredytów indeksowanych, wszedł w życie dopiero w dniu 24.01.2009 r., a więc już 
po zawarciu zdecydowanej większości umów o kredyt, wykorzystujących przeli-
czenie do walut obcych. Podkreślić jednak należy, że takie argumenty dotyczące 
klauzul waloryzacyjnych są kontrowersyjne. Panuje jednak przekonanie, że nie-
dopuszczalne jest zastosowanie klauzul waloryzacyjnych w  sytuacji, gdy wyso-
kość świadczenia pieniężnego określają bezwzględnie obowiązujące przepisy pra-
wa, bowiem granicę swobody umów wyznaczają przepisy ius cogens7.

Aktualnie nie ma wypracowanej przez sądy powszechne linii orzeczniczej 
w przedmiocie kredytów wykorzystujących przeliczenie do waluty obcej. Podej-
ście kredytobiorców jest różne, z  jednej strony duża część z nich wciąż liczy na 
działanie ustawodawcy, który podobnie jak Premier Węgier Victor Orban, jed-
nym aktem prawnym uwolni wszystkich dłużników od spirali zadłużenia, do 
czego zresztą nawiązywały obietnice przedwyborcze. Z kolei druga część kredy-
tobiorców – nieliczna, już podjęła walkę z  instytucjami kredytowymi w sądach 
powszechnych, licząc na sprawiedliwość w Sądzie Najwyższym, do którego nie-
chybnie trafić musi pierwsza typowa sprawa. Niestety również w doktrynie nie 
wypracowana została dotychczas spójna koncepcja, która ważyłaby sporne intere-
sy zainteresowanych stron i mieściłaby się w granicach polskiego porządku praw-
nego. Ten powszechny brak pomysłu na rozwikłanie tego, jakże frapującego pro-
blemu tzw. „kredytów frankowych”, zmusza do podjęcia próby zaproponowania 
poniższej koncepcji. 

4 .  K o n w e r s j a  n i e w a ż n e j  c z y n n o ś c i  p r a w n e j 
w   w a ż n ą  c z y n n o ś ć  p r a w n ą

Konstrukcja prawna konwersji czynności prawnej jest mało znana zarówno 
w doktrynie, jak też w orzecznictwie i polega na dość trudnym do zrozumienia 
– nawet dla prawnika – przekształceniu się czynności prawnej8. Wskazuje się, 
że przykładem konwersji czynności prawnej może być sytuacja, gdy nieważne 
poręczenie wekslowe, uznane zostanie za ważne poręczenie cywilne9. Zgodnie 
z orzecznictwem Sądu Najwyższego „ratio legis konwersji polega na tym, że stro-
nom chodzi przede wszystkim o osiągnięcie celu gospodarczego, który w istocie 
kształtuje wolę stron. Cechą charakterystyczną konwersji jest dążenie do utrzy-
mania chociażby częściowo przejawionej woli stron, tak aby dana czynność mogła 

7 P. Machnikowski [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2013, s. 571 oraz wyrok Sądu Naj-
wyższego z dnia 20 marca 2014 r., III CSK 290/13.

8 Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2005, s. 340. 
9 Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 22 października 1975 r. OSN 1976, poz. 147 i orzeczenie 

Sądu Najwyższego z dnia 23 października 1986 r., PUG Nr 6/1987, s. 160.
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przynajmniej w pewnym zakresie osiągnąć ten skutek, do którego strony dążyły 
(por. np. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 1986 r., OSNCP 1987, nr 8, 
poz. 108, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2002 r., V CKN 1445/00, 
OSNC 2004, nr 3, poz. 47 oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2001 r., 
II CKN 425/00)”10. Dlatego w przypadku ustalenia nieważności umowy o kredyt 
walutowy rozważyć należy możliwość konwersji takiej umowy na umowę o udzie-
lenie kredytu bankowego według innych zasad, która to umowa pozwoliłaby, cho-
ciaż w pewnym zakresie, doprowadzić do realizacji celu w postaci udzielenia kre-
dytu (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 czerwca 1986 r., III CZP 51/86).

W doktrynie przyjmuje się, że konwersja może zostać zastosowana po spełnie-
niu trzech przesłanek. Po pierwsze, zastępcza czynności prawna realizuje ten sam 
cel społeczno-gospodarczy co czynność nieważna. Po drugie, strony nie wiedzia-
ły o nieważności czynności prawnej. Po trzecie, istnieje możliwość skonstruowa-
nia hipotetycznej woli stron, że gdyby strony wiedziały o nieważności czynności 
prawnej, dokonałyby zastępczej czynności prawnej11. Strony dokonując jakiejś 
czynności mają na celu osiągnięcie konkretnego efektu, u którego podłoża leżą 
subiektywne zamiary, że poprzez daną czynność ów efekt zostanie osiągnięty. Na 
gruncie cywilistycznym środkiem do osiągnięcia zamierzonego celu (efektu), jest 
z reguły czynność prawna. Strony mogą jednak nie zdawać sobie sprawy, że ów 
środek (czynność prawna), który wybrały dla realizacji zamierzonego celu jest 
obarczony wadliwością, gdyby bowiem o tym wiedziały użyłyby innego środka, 
tj. dokonałyby innej czynności prawnej. 

Sama jednak wola stron w tym zakresie nie wystarczy do przekształcenia (kon-
wersji) nieważnej czynności prawnej w  zastępczą czynność prawną. Zgodnie 
z  poglądem wyrażanym w  doktrynie, „jeżeli nieważna czynność prawna czyni 
zadość wymaganiom, które prawo ustanowiło dla innej czynności prawnej, owa 
nieważna czynność przemienia się w inną skuteczną zastępczą czynność prawną 
(konwersja), gdy ta zastępcza czynność prawna umożliwia realizację tego same-
go lub podobnego (zbliżonego) celu, któremu miała służyć nieważna czynność 
prawna”12. Przywołane zapatrywanie jest jak najbardziej słuszne, bowiem uznanie 
za ważną czynności prawnej skonwertowanej, jest możliwe wyłącznie w sytuacji, 
gdy spełnione są wymogi ustawowe zastępczej czynność prawna. Często wymo-
giem zastępczej czynności prawnej jest dochowanie przewidzianej prawem formy 
czynności prawnej, dlatego też konwersja w zastępczą czynność prawną możliwa 
jest wyłącznie w sytuacji, gdy taka forma szczególna jest przez strony spełniona. 
Spotyka się również głosy, że istota konwersji polega na poszukiwaniu takiego 
rozwiązania, które utrzyma w mocy dokonaną czynność prawną, poprzez zasto-

10 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 2010 r., III CSK 105/09.
11 J. Preussner-Zamorska, Nieważność czynności prawnej w  prawie cywilnym, Warszawa 1983, 

s. 155.
12 W. Piekarski [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 1972, s. 170.
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sowanie reguły życzliwej wykładni (favor negotii)13. Wobec tak postawionej spra-
wy należy mieć jednak zastrzeżenie, bowiem podstawą zastosowania konwersji 
jest wadliwa czynność prawna i wcale nie chodzi o utrzymanie w mocy dokonanej 
czynności prawnej, lecz o możliwość uznania jej za inną ważną czynność prawną. 

Dyrektywy wykładni oświadczeń woli przyznają prymat zgodnemu zamiaro-
wi stron oraz celowi umowy aniżeli jej dosłownemu brzmieniu (art. 65 § 2 k.c.). 
W doktrynie przyjmuje się, że „jeżeli strony zawierają określoną umowę, to nie-
zależnie od tego, czy mają świadomość jej nieważności czy nie, zawsze dążą do 
wywołania określonego, zamierzonego skutku społeczno-gospodarczego, a  nie-
kiedy i wyraźnie sprecyzowanego skutku prawnego. (…) w przypadku nieważno-
ści takiej umowy bez wątpienia będzie można przyjąć, iż ten sam lub analogiczny 
rezultat zechcą strony osiągnąć na nieco innej drodze”14. Należy jednak podkre-
ślić, że oprócz ustalenia woli stron, woli rzeczywistej i woli hipotetycznej, o której 
była mowa powyżej, konwersja polega na stosowaniu przepisów prawa. Wszystkie 
bowiem elementy zaistniałego stanu faktycznego, oprócz badanego oświadczenia 
woli, muszą odpowiadać wymaganiom uznania ich za czynność prawną innego 
typu, niż faktycznie dokonana – nieważna czynność prawna. Powyższy wymóg 
konwersji dotyczy wyłącznie elementów przedmiotowo istotnych zastępczej czyn-
ności prawnej15.

Koncepcja konwersji kredytów walutowych w kredyty złotowe spełnia wszelkie 
przesłanki i wymogi poprawności cywilistycznej i odpowiada woli kontrahentów, 
tj. banku i kredytobiorcy, które to strony niewątpliwie zamierzały zawrzeć umowę 
kredytową, tylko nie w takiej formule walutowej (denominowanej lub indeksowa-
nej), w jakiej została ona narzucona kredytobiorcy przez bank. Zaproponowana 
przez nas konstrukcja jurydyczna godzi niewątpliwie sprzeczne interesy banku 
i  kredytobiorcy, a  jednocześnie odpowiada wymogom słuszności i  jest zgodna 
z dobrymi obyczajami kontraktowymi. Ta konstrukcja prawna ponadto stwarza 
realną szansę, dla kredytobiorców walutowych, wyjścia z pułapki (spirali) zadłu-
żenia, w którą zostali wmanipulowani przez profesjonalne instytucje finansowe 
czyli przez banki. Rozwiązanie problemu kredytów walutowych w Polsce nie jest 
możliwe w drodze ingerencji jedynie ustawodawczej, gdyż żadna – nawet najlep-
sza ustawa – nie jest w stanie rozwiązać problemu indywidualnego kredytobiorcy 
walutowego, gdyż nie istnieje mechanizm ustawowy przekształcania setek tysięcy 
zróżnicowanych treściowo i  podmiotowo umów kredytu walutowego. Rozwią-
zanie spirali zadłużenia walutowego możliwe jest bądź to w  drodze aneksu do 
zawartej uprzednio umowy kredytowej, bądź poprzez ingerencję sądu. 

13 M. Safjan [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2015, s. 285.
14 J. Preussner-Zamorska, Nieważność czynności prawnej…, s. 157–158.
15 S. Grzybowski [w:] System prawa cywilnego. Część ogólna. t. I, Wrocław – Warszawa – Kraków 

– Gdańsk 1974, s. 596.
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W  przypadku umowy o  kredyt indeksowany lub denominowany przedsta-
wiona konstrukcja daje rzeczywistą podstawę do skutecznego i  prostego upo-
rządkowania obecnej, niespokojnej sytuacji na rynku finansowym. Nieważność 
czynności prawnej i uznanie jej za umowę kredytu złotowego pozwala z  jednej 
strony postawić przed kredytobiorcami perspektywę spłaty kredytu, a z drugiej 
strony nie uderza nadmiernie w rynek finansowy, który mógłby nie wytrzymać 
skali wszystkich roszczeń kredytobiorców. Przy okazji koncepcja ta rozwiązuje 
problem różnic kursowych, o których była mowa powyżej (spread). 

5 .  P o d s u m o w a n i e
Problem tzw. kredytów walutowych będzie w naszym kraju w najbliższym cza-

sie narastał. Ani doktryna, ani orzecznictwo dotychczas nie wypracowało sku-
tecznego mechanizmu rozwiązania tych spraw. Głównym powodem stwierdzenia 
nieważności stworzonych przez banki instrumentów kredytopodobnych jest oba-
wa o wytrzymałość rynku finansowego. Niemniej jednak obawa ta nie powinna 
odbywać się kosztem uwikłanych w takie umowy kredytobiorców oraz ich rodzin. 
Wydaje się, że optymalnym rozwiązaniem, jest instytucja konwersji czynności 
prawnej. Formuła ta z jednej strony nazywa rzeczy po imieniu, stwierdzając, że 
takie umowy są nieważne z  mocy prawa, z  drugiej jednak strony uwzględnia, 
że stronom tejże umowy chodziło osiągnięcie ustalonego celu, tj. sfinansowania 
określonego każdorazowo zamierzenia kredytobiorców, w  szczególności naby-
cia mieszkania, bądź domu. Na skutek dokonania konwersji nieważnej czynno-
ści prawnej strony łączyć powinna w  dalszym ciągu umowa o  kredyt złotowy, 
z obowiązkiem spłaty przez kredytobiorcę reszty kredytu wyrażonego w złotych, 
tj. reszty realnie uzyskanych w wykonaniu umowy kredytu środków finansowych.
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