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Jak sąd uzasadnia swoje orzeczenie?  

Przewodnik dla frankowicza 
 

 

opracowany przez 

r.pr. dr Iwonę Rzucidło 

 

Szanowni Państwo, 

 

kredytobiorcy kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej (zwłaszcza 

franka szwajcarskiego – CHF), zwani powszechnie ogólnie frankowiczami, najczęściej są 

osobami nie posiadającymi przygotowania prawniczego. Oznacza to m.in., że mogą nie w pełni 

rozumieć zdarzenia w toku postępowania sądowego (w tym ich konsekwencje), jak i samo 

wydane orzeczenie. Z tego powodu niezbędne jest skorzystanie z profesjonalnej pomocy 

prawnej odpowiednio wykwalifikowanego pełnomocnika procesowego, który dokona 

niezbędnych czynności w postępowaniu, a także stanie się „tłumaczem” pomiędzy 

frankowiczem a sądem i innymi podmiotami występującymi w sprawie. Chcąc wyjść naprzeciw 

potrzebom kredytobiorców frankowych, wyrównując ich szanse na bycie równorzędnym 

partnerem dyskursu procesowego w sprawie przeciwko bankowi, w szczególności 

rozumiejącym wydane w ich sprawie rozstrzygnięcie sądu, prezentuję krótki przewodnik po 

orzeczeniu sądowym, z zwłaszcza jego uzasadnieniu. 

 
 

Iwona Rzucidło 
radca prawny 
doktor nauk prawnych 
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Część I 

 
Należy zacząć od kwestii najbardziej podstawowych – rodzajów orzeczeń sądowych. 

Orzeczenia sądowe dzielą się przede wszystkim na wyroki i postanowienia. Te pierwsze 

rozstrzygają sprawę „merytorycznie” (odnoszą się do żądań strony w pozwie) – np. wyrok 

zasądzający określoną kwotę na rzecz kredytobiorcy: 
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Drugie zaś mają charakter bardziej procesowy, często dotyczą spraw wpadkowych 

(pobocznych wobec postępowania głównego) – np. postanowienie udzielające kredytobiorcy 

zabezpieczenia powództwa w postaci wstrzymania obowiązku dokonywania spłat rat: 
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Kolejną podstawową kwestią są rodzaje uzasadnień orzeczeń sądowych. Oprócz samego 

rozstrzygnięcia sąd sporządza bowiem uzasadnienie wydanego orzeczenia. Rozstrzygnięcie 

(„decyzja”) sądu zwana jest sentencją. 

 

 
 
 
 
 

sentencja 
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Uzasadnienie jest zaś tym elementem, który stanowi wypowiedź sądu na temat ustaleń w 

sprawie i wskazania powodów tego, dlaczego sąd wydał właśnie taki wyrok czy postanowienie. 

 

 
 
 

Do rodzajów uzasadnień zaliczamy przede wszystkim tzw. uzasadnienie ustne – ustne podanie 

najważniejszych motywów orzeczenia (skrótowa wypowiedź sądu na sali rozpraw tuż po 

ogłoszeniu orzeczenia), uzasadnienie pisemne (pisemny dokument) i tzw. uzasadnienie 

wygłoszone (pełne uzasadnienie orzeczenia wygłoszone przez sąd po ogłoszeniu orzeczenia, 

utrwalane za pomocą urządzeń nagrywających i następnie transkrybowane do postaci 

dokumentu pisemnego). W dalszej części zajmiemy się uzasadnieniem pisemnym (i, 

częściowo, wygłoszonym), gdyż to one są najbardziej istotne z perspektywy sytuacji 

kredytobiorców frankowych. Następnym istotnym zagadnieniem jest budowa uzasadnienia 

orzeczenia sądowego. Konstrukcja uzasadnienia wynika z przepisów prawa, ustanawiających 

minimalne kryteria co do tego jakie elementy powinny znaleźć się w tego rodzaju wypowiedzi 

oraz z ustalonych na przestrzeni lat zwyczajów sądowych. 

 

Typowe uzasadnienie (uzasadnienie orzeczenia sądu powszechnego, czyli np. cywilnego – jak 

w sprawach frankowych, pierwszej instancji) składa się z trzech części: tzw. części historycznej, 

części poświęconej przedstawieniu i ocenie dowodów oraz tzw. części prawnej. 

 
 
 
 
 



 

www.iwonarzucidlo.com 
 

 
 
Część historyczna: 
 
 

 
 
Część dowodowa: 
 
 

 
 
Część prawna: 
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Najczęściej ta ostatnia część jest oddzielona od pozostałych frazą (rytualizmem językowym) w 

postaci „Sąd zważył, co następuje:” (lub podobną): 

 

 
 
 

 

Część historyczna ma charakter bardziej opisowy i zawiera narrację sądu na temat faktów, 

które zostały w sprawie ustalone. Można wyodrębnić dwa składniki tej części uzasadnienia: 

opis historii sprawy (kto czego dokonał, co powiedział) oraz ustalenie stanu faktycznego (w 

uproszczeniu – ustalenie jakie okoliczności będą kluczowe dla rozstrzygnięcia, bo znajdują 

swoje odzwierciedlenie w regulacjach prawnych). Część poświęcona przedstawieniu i ocenie 

dowodów, jak sama nazwa wskazuje, prezentuje efekt postępowania dowodowego w sprawie 

– wskazuje które fakty sprawy uznaje sąd za udowodnione przez strony postępowania i 

dlaczego oraz które dowody sąd odrzuca (i nie będą one brane pod uwagę przy rozstrzyganiu 

sprawy) i dlaczego. Ostatnia, tzw. prawna część uzasadnienia jest z perspektywy kredytobiorcy 

kredytu frankowego najistotniejsza. To tu sąd przedstawia powody, dla których wydał dane 

orzeczenie. Może ona mieć różną formę, tak jak różne są sposoby wypowiadania się ludzi. 

Wszystkie style pisania uzasadnienia, zwłaszcza w tej części, łączy jednak pewien stopień 

„urzędowości” – uzasadnienie jest bowiem rodzajem dokumentu urzędowego – a także 

wspólny cel, jakim jest wyłożenie motywacji sądu stojącej za orzeczeniem. W części prawnej 

sąd w szczególności: wskazuje jakie przepisy mają w danej sprawie zastosowanie i jak je 

interpretuje, odnosi się do poszczególnych aspektów sprawy oraz do argumentów 

podnoszonych przez strony postępowania sądowego. 
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Uzasadnienie sądu drugiej instancji wygląda nieco inaczej. Podstawowym obowiązkiem sądu 

pierwszej instancji jest ustalenie stanu faktycznego (faktów w sprawie), zaś obowiązkiem sądu 

drugiej instancji (apelacyjnego lub okręgowego – zależnie od tego jaki sąd był właściwy do 

rozpoznania sprawy w pierwszej instancji: jeśli rejonowy, to apelację rozpoznaje sąd 

okręgowy, jeśli zaś okręgowy, to apelację rozpoznaje sąd apelacyjny) jest ocena orzeczenia 

zaskarżonego apelacją (tym samym także stwierdzenie czy apelacja jest zasadna czy też nie). 

Wobec tego uzasadnienie sądu drugiej instancji w części historycznej dodatkowo relacjonuje 

także zawartość orzeczenia sądu pierwszej instancji i wypowiedzi stron postępowania w 

postępowaniu odwoławczym, w tym treść apelacji, część poświęcona prezentacji i ocenie 

dowodów zasadniczo nie występuje (ze względu na wspomnianą inną rolę sądu 

odwoławczego), a część prawna odnosi się do oceny nie tyle bezpośrednio samych faktów w 

sprawie pod kątem prawnym, co oceny zgodności z prawem (prawidłowości) orzeczenia sądu 

pierwszej instancji.  

 
Uzasadnienie orzeczenia Sądu Najwyższego (SN) ma jeszcze inną budowę, podyktowaną 

odmiennym charakterem i rolą tego sądu w ramach wymiaru sprawiedliwości. Sąd Najwyższy 

nie rozpoznaje spraw tak jak to robią sądy wspomniane wyżej, bowiem zwany jest on sądem 

prawa (w odróżnieniu od sądu faktów) i zajmuje się kwestiami ściśle prawnymi – dotyczącymi 

właściwej interpretacji prawa oraz spójności rozumienia prawa w ramach sądownictwa. Nie 

jest kolejną, trzecią instancją rozpoznawania sprawy. 

 

Z tego powodu uzasadnienia orzeczeń SN bardzo różnią się od uzasadnień pozostałych sądów. 

Część historyczna jest zbudowana (i rośnie) kaskadowo – relacjonowane są dotychczasowe 

zdarzenia w sprawie, wraz z orzeczeniem sądu odwoławczego, część prawna zaś jest zwykle 

najbardziej rozbudowana i najistotniejsza. To tu znajdują się wypowiedzi sądu mające 

największe znaczenie dla frankowiczów – interpretacja prawa, często o „precedensowym” 

charakterze. 

 

To w tej części uzasadnienia SN wskazał m.in., że … 

 

„[...] ocena warunków zawarcia umowy dokonywana jest według stanu z daty podjęcia tej 

czynności. Brak wiedzy w tamtym okresie uniemożliwia dokonywanie obecnie symulacji, co do 
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zachowania kredytobiorców zwłaszcza, że stan niewiedzy utrzymuje się w dalszym ciągu. 

Odwoływanie się do powszechnej praktyki ustalania kursów CHF w tabelach banków, które 

miały charakter rynkowy nie mogło wpłynąć na zmianę 

stanowiska, że warunki spłaty kredytu nie zostały indywidualnie ustalone. Kredytobiorcy byli 

zobowiązani do dostosowania się do kursu pozwanego, nie mogli korzystać z waluty nabytej 

poza nim” (wyrok Sądu Najwyższego z 8 września 2016 r., sygn. akt II CSK 750/15) 

 

 

oraz 

 

 

" [...] określenie wysokości należności obciążającej konsumenta z odwołaniem do tabel kursów 

ustalanych jednostronnie przez bank, bez wskazania obiektywnych kryteriów, jest 

nietransparentne, pozostawia pole do arbitralnego działania banku i w ten sposób obarcza 

kredytobiorcę nieprzewidywalnym ryzykiem oraz narusza równorzędność stron [...]" (wyrok 

Sądu Najwyższego z 11 grudnia 2019 r., sygn. akt V CSK 382/18) 

 
 
 
 
Z perspektywy spraw kredytów frankowych ważne są także uzasadnienia orzeczeń Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Ten rodzaj uzasadnień w ogólności wygląda 

podobnie, jednakże cechuje się dużym stopniem odniesień do własnych orzeczeń oraz innym 

zorganizowaniem redakcyjnym tekstu – każda myśl jest szczegółowo dyskutowana w gronie 

sędziów i po uzyskaniu konsensusu co do jej brzmienia umieszcza w formie osobnego 

numerowanego akapitu. 

 
Zob. szerzej: Iwona Rzucidło-Grochowska, Argumentacja interpretacyjna w uzasadnieniach 

orzeczeń TSUE [w:] System Prawa Unii Europejskiej. Tom III. Wykładnia Prawa Unii 

Europejskiej, red. L. Leszczyński i in., wyd. C.H. Beck, Warszawa 2019. 
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Część II 
 
 

W pierwszej części omówiono podstawowe kwestie budowy orzeczenia, uzasadnienia 

i rodzaju uzasadnień. W drugiej części można zatem przejść do bardziej szczegółowych 

zagadnień w zakresie znaczenia uzasadnienia orzeczenia sądu dla kredytobiorców kredytów 

indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej.  

 

Przede wszystkim, w uzasadnieniu zawarte jest więcej informacji o zapadłym 

orzeczeniu niż w samym rozstrzygnięciu (wskazującej na sąd wydający orzeczenie, strony 

postepowania, jego przedmiot oraz wynik sprawy). Dzięki uzasadnieniu poznajemy szerzej 

okoliczności sprawy – nie tylko fakty, twierdzenia stron postępowania, ale także rozważania 

sądu na temat kwestii prawnych z argumentacją na rzecz wydanego orzeczenia. Uzasadnienie 

rozwija i wyjaśnia sentencję. Z tego powodu kredytobiorcy frankowi wiedzę o tym, jakie 

stanowiska prezentują sądy w sprawach tego rodzaju (a więc m.in. czy i w jakich 

okolicznościach uznają umowę kredytu za nieważną a w jakich kredyt ulega tzw. 

odfrankowieniu, w jaki sposób – zgodnie z jaką teorią należy rozliczyć się z bankiem itd.) 

czerpią właśnie z uzasadnień. 

Po drugie, uzasadnienie współkształtuje treść sentencji orzeczenia. Z perspektywy 

kredytobiorcy frankowego istotne jest w tym zakresie to, że w części orzeczeń sama sentencja 

może wskazywać, że sąd oddala roszczenie kredytobiorcy, zaś z uzasadnienia wynika, że 

frankowicz, mówiąc potocznie, wygrał sprawę. Przykładem jest tu m.in. wyrok Sądu 

Apelacyjnego w Warszawie VI ACa 264/19 z dnia 14 października 2019 r., którym sąd oddalił 

żądanie kredytobiorcy o zapłatę od banku w złotówkach, w uzasadnieniu wskazując, że uznaje 

umowę za zawartą w PLN (kredyt ulega tzw. odfrankowieniu), co było korzystne dla 

kredytobiorcy. 

Ponadto, uzasadnienie pomaga wyznaczyć zakres powagi rzeczy osądzonej (zakres 

podmiotowy i przedmiotowy sprawy w celu uniknięcia rozpoznania sprawy o to samo 

pomiędzy tymi samymi podmiotami po raz drugi, pomimo wydania już wcześniej 

prawomocnego rozstrzygnięcia w tym zakresie).  

Dodatkowo, to w uzasadnieniu znajduje się ocena prawna sprawy, wiążąca sąd i organy 

administracyjne w danej sprawie.  
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Co więcej, uzasadnienie w sytuacji uchylenia kontrolowanego rozstrzygnięcia zawierać 

może wskazania co do dalszego postępowania (przez sąd niższej instancji rozpoznający sprawę 

ponownie), a te są ulokowane właśnie w uzasadnieniu, nie w sentencji.  

Po trzecie, uzasadnienie ma znaczenie dla kontroli orzeczenia przez strony 

postępowania, w przede wszystkim sąd wyższej instancji na skutek wniesionej apelacji. 

Postępowanie kontrolne ma za zadanie zweryfikować nie tylko samo rozstrzygnięcie 

(sentencję), ale również drogę jego osiągnięcia i motywy, jakimi kierował się sąd, które 

znajdują się właśnie w uzasadnieniu. Ma ono zatem znaczenie dla kwestionowania orzeczenia 

niekorzystnego dla kredytobiorcy – umożliwiając polemikę z argumentacją zawartą w 

uzasadnieniu. 

Z wszystkich tych powodów orzeczenie należy czytać w jego całokształcie, nie zaś 

wyłącznie samą sentencję, bez uzasadnienia. Uzasadnienie ma, jak widać, nie tylko bardzo 

istotne znaczenie dla zrozumienia rozstrzygnięcia sądu oraz jego dopełnienia merytorycznego.  

 

Na temat uzasadnień orzeczeń sądowych polecamy monografię autorstwa naszego 

eksperta, radcy prawnego dr Iwony Rzucidło pt. Uzasadnienie orzeczenia sądowego. Ujęcie 

teoretyczne a poglądy orzecznictwa, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2020, z Przedmową 

Sędziego Sądu Najwyższego Jacka Gudowskiego: 

https://www.profinfo.pl/sklep/uzasadnienie-orzeczenia-sadowego-ujecie-teoretyczne-a-

poglady-orzecznictwa,128433.html#book 

 


