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 prof. dr hab. Ewa towska
Cz onek Polskiej Akademii Nauk, s dzia Trybuna u Konstytucyjnego w stanie spoczynku.

Co ujawnia dyskurs o kredytach frankowych, czyli 
o wiadomym i nie wiadomym uwik aniu prawników

S owa kluczowe: kredyty frankowe, orzecznictwo TSUE, lobbyzm, ochrona konsumenta, prounijna 
wyk adnia prawa krajowego, jurysprudencja interesów

Zjawisko kredytów frankowych, z uwagi na sw  skal  i zjawisko, ujawni o istnienie silnego lob-
bingu kó  bankowych (profesjonalny kredytodawca) dokonywanego poprzez aktywny udzia  
w walce o wylansowanie przychylnej interpretacji prawa. Lobbing ten bywa prowadzony 
w brutalny i nieprzejrzysty sposób. W tej !wojnie na interpretacje" bior  aktywny udzia  praw-
nicy. Jest to przejaw jurysprudencji interesów i roli, jak  w nim odgrywa interpretacja i oceny 
formu owane przez prawników, pe ni cych w obrocie rozmaite funkcje. Adwokaci (radcowie) 
reprezentuj cy banki d  do uzyskania wp ywu na mainstream interpretacji dokonywanej 
przez s dy. Ta dzia alno  spowodowa a utrzymanie polskich s dów w paradygmacie umowy, 
gdzie obie strony (profesjonalist  i konsumenta) cechowa  ma tylko formalna równo . W kon-
sekwencji s dy nie potraÞ y korzysta  z orzecznictwa TSUE, przyjaznego ochronie konsumen-
tów. Autorka krytykuje zjawisko uwik ania prawników (s dziów, naukowców-prawoznawców) 
w czasem nieu wiadamiany konß ikt ról i postaw. Sprzyja temu sytuacja, gdy prawoznawcy 
bywaj  s dziami lub adwokatami i gdy ich wypowiedzi naukowe s  niedostatecznie wyra nie 
odró niane od wypowiedzi jako s dziów lub adwokatów1.

1. Kredyty frankowe jako zjawisko

Kredyty � wieloletnie, zaci gane na cele mieszkaniowe i zabez-
pieczone hipotecznie, w rzeczywisto ci z otówkowe, lecz nomi-
nowane lub indeksowane we frankach szwajcarskich, s  zjawis-
kiem spo ecznym o wielu aspektach. Decyduje o tym ich zasi g 
gospodarczy2, znaczenie konstytucyjno-polityczne3 oraz relacje 
ich re imu prawnego z prawem UE. W tej ostatniej kwestii: 
mimo e do wiadczenia z innych krajów Europy (W gry, Czechy, 

1 Inspiracj  do powstania niniejszego artyku u by y do wiadczenia i obserwa-
cje w czasie Forum Konsumenckiego dzia aj cego od 2019 r. przy Rzeczniku 
Praw Obywatelskich.

2 Wedle danych Komisji Nadzoru Finansowego na koniec 2018 r. w port-
felach banków znajdowa o si  457 300 kredytów frankowych o warto ci 
104,8 mld z . Szerzej o ekonomicznym tle kredytów frankowych zob. 
A. Wiewiórowska-Domagalska, Prawo z tektury, czyli o problemie kredytów 
frankowych w Polsce, !Dziennik Gazeta Prawna" z 6.08.2019 r., https://
serwisy.gazetaprawna.pl/Þ nanse-osobiste/artykuly/1424985,rola-panstwa-
-w-kryzysie-frankowym.html (dost p: 23.03.2020 r.). 

3 Kredyty by y zaci gane g ównie na zakup pierwszego mieszkania, co wi -
za o problem z (niedostrzegan  zreszt  przez wi kszo  prawników i s dy) 
konstytucyjn  ochron  prawa do mieszkania [art. 75 Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.)]. Usta-
wowe uregulowanie kredytów frankowych by o jedn  z wa nych obietnic 
wyborczych w kampanii prezydenckiej z 2015 r. 

S owenia, Chorwacja, Hiszpania) z o y y si  na acquis commu-
nautaire Trybuna u Sprawiedliwo ci Unii Europejskiej w spra-
wach konsumenckiego kredytu walutowego znacznie wcze niej, 
to jednak w Polsce s dy (ze strat  dla kredytobiorców) dopiero 
od niedawna u wiadamiaj  sobie europejski wymiar problemu.

Prawoznawstwo problem kredytów tego typu zwyk o ogra-
nicza  do kwestii dogmatycznych z zakresu prawa zobowi za  
i ochrony konsumenta. Uwaga koncentruje si  wi c wokó  
umów d ugoterminowych i w a ciwego im ryzyka zmiany war-
to ci wiadczenia pieni nego, rozk adu tego ryzyka w czasie 
trwania umowy, sposobów jego minimalizacji przez profesjona-
list  (bank), silniejszego ni  konsument kredytobiorca, i dlatego 
mog cego kszta towa  arbitralnie klauzule umowy. To z kolei 
lokuje problem na tle kontroli klauzul abuzywnych (w prawie 
europejskim) i kompatybilno ci jej z mechanizmami prawa kra-
jowego. Prawo UE, rozwijane metod  kazuistyczno-punktow  
przez orzecznictwo TSUE, wskazuje nieprzekraczalne zakazy 
dla prawa lokalnego i jego interpretacji. O samym prawie kra-
jowym jako takim TSUE nie orzeka. Prawnicy polscy nie maj  
wiadomo ci pu apki w pos ugiwaniu si  w takim wypadku 

wobec prawa rodzimego, przy istniej cej regulacji europejskiej, 
argumentacj  logiczn  a fortiori, a simili, de minori ad maius, 
de maiori ad minus, a contrario. To za  powoduje zafa szowa-
nie !interpretacyjnego zagospodarowania" zakresu, w jakim 
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prawo UE �nie wyklucza� jakiego  rozwi zania. Nik  umiej t-
no  polskich s dów w bieg ym pos ugiwaniu si  tymi dwoma 
wspó dzia aj cymi systemami, nie co do ca ego zakresu prawa 
krajowego pozostaj cymi w stosunku hierarchicznym, umiej t-
nie wykorzysta y silniejsze i dysponuj ce lepsz  obs ug  prawn  
banki. W konsekwencji ukszta towa o si  orzecznictwo ma o 
wprawdzie kompatybilne z prawem europejskim, za to sprzy-
jaj ce kredytodawcom4. Mo na to dostrzec, obserwuj c 
chwiejno  ocen s dów co do skutków kontroli abuzywno ci 
umów kredytowych (dopuszczalno /niedopuszczalno  uzu-
pe nienia umowy na wypadek eliminacji klauzuli abuzywnej; 
niewa no /uniewa nialno /bezskuteczno  klauzuli; trwanie 
czy upadek ca ej umowy?), rozliczenia tych skutków (która 
z kondykcji nienale nego wiadczenia; gro ba dodatkowego 
wynagrodzenia za �korzystanie z kapita u� danego przez 
banki?) itd. To wszystko tworzy splot niezwykle interesuj cych, 
ale i skomplikowanych konstrukcji i mechanizmów, dalekich 
od jednoznacznego i powszechnie aprobowanego wyja nienia 
w orzecznictwie s dowym5. Nie tylko jednak wskazane wy ej 
szczegó owe zagadnienia, ale i sam dyskurs prawniczy doty-
cz cy kredytów we frankach jako taki s  godne prawoznaw-
czej uwagi, z punktu widzenia jurysprudencji interesów i roli, 
jak  w nim odgrywa interpretacja i oceny formu owane przez 
prawników, pe ni cych w obrocie rozmaite role. Tymczasem 
ta niezbyt cz sto ujawniana kwestia yje w obiegowych opiniach 
o prawnikach i s dach, wa c na ich reputacji i spo ecznej 
legitymizacji.

2. Dyskurs o kredytach frankowych 
i interpretacyjna jurysprudencja interesów

Znane od wier wiecza kredyty frankowe nie od razu 
sta y si  widocznym zagadnieniem gospodarczym i politycz-
nym. Problem narasta  stopniowo i antagonizowa  spo ecznie, 
staj c si  przyczyn  pr nego ruchu spo ecznego ujawnia-
nego w publicystyce i mediach, tak e spo eczno ciowych6. 
�Tanie w chwili zaci gania kredyty w CHF nak ada y na kre-
dytobiorców (nie zawsze tego wiadomych) nieograniczone 
ryzyko skutków umacniania si  franka w stosunku do z otówki. 
Znacz ce os abienie z otówki oznacza o wi c, e po latach 
sp aty kredytu kredytobiorcy mog  mie  zad u enie wyra one 
w z otych wy sze od zaci gni tego kredytu, a jednocze nie 
sp ata zad u enia po sprzeda y nieruchomo ci jest niemo -
liwa, poniewa  warto  d ugu przekracza warto  nierucho-
mo ci�7. To t umaczy donios o  problemu dla zad u onych. 
Chodzi przecie  o mieszkanie, a wi c dobro yciowo pod-
stawowe, o zadeklarowanej ochronie konstytucyjnej (art. 75 

4 Por. A. Grebieniow, K. Osajda, Kredyty walutowe. Zagadnienia w z owe, 
�Studia i Analizy S du Najwy szego. Materia y naukowe� 2019/7. 
Opracowanie bez ostentacji, lecz wiernie przedstawia meandry polskiego 
orzecznictwa.

5 Wskazuj  na to pytania prejudycjalne kierowane do TSUE, z pewn  
natarczywo ci  domagaj ce si  rozwi zania problemów prawa polskiego 
(subsumpcja); M. Samcik, S  nowe pytania polskiego s du do TSUE. 
Co oznaczaj  dla banków i frankowiczów? Pilnie poszukiwane elazne 
cojones, https://subiektywnieoÞ nansach.pl/sa-nowe-pytania-polskiego-sadu-
do-tsue-co-oznaczaja-dla-bankow-i-frankowiczow/(dost p: 23.03.2020 r.).

6 Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu to tylko jeden z wielu 
o rodków spontanicznie artyku uj cych interesy kredytobiorców w mediach 
spo eczno ciowych; https://www.bankowebezprawie.pl/bezplatne-porady-
prawne-w-lutym-copy/(dost p: 23.03.2020 r.). 
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Konstytucji), ekscesywnie anga uj ce ca y gospodarczy poten-
cja  nawet lepiej zarabiaj cych kredytobiorców: Þ asko bywa 
tu katastrof  yciow . Dla banków natomiast kredyty fran-
kowe przez wiele lat by y biznesem nie tylko lukratywnym, 
ale i bezpiecznym, wahania mog y bowiem dotyczy  tylko 
skali zysku, ale nie straty. Polskie s dy bowiem nie dostrzega y 
abuzywnego charakteru klauzul nak adaj cych sk din d mocno 
niedoszacowane ryzyko walutowe wy cznie na kredytobiorc . 
Maj c problem ze znalezieniem w a ciwego dogmatycznego 
wyrazu dla wymaganej przez prawo unijne prokonsumenckiej 
interpretacji, s dy nie odwo ywa y si  do mechanizmów ju  
wypracowanych na tle dyrektywy 93/13/EWG8 i istniej cego 
na jej tle orzecznictwa, wymagaj cego sankcji efektywnych 
i odstraszaj cych od z ych praktyk. S dy natomiast mia y trud-
no  z prze amaniem pogl du, e klauzule waloryzacyjne nie 
dotycz  istotnych elementów umowy (co dawa oby mo liwo  
kontroli in merito). Poniewa  za  istotne elementy umowy 
mo na kontrolowa  z punktu widzenia ich abuzywno ci tylko 
w wypadku niejasno ci klauzul ich dotycz cych, a klauzule 
waloryzacyjne ! bardzo nawet krzywdz ce ! by y jasne, dlatego 
wymyka y si  spod kontroli. Za o enie to by o moim zdaniem 
b dne i niepotrzebnie ogranicza o mo liwo ci ochronne na tle 
dyrektywy 93/13/EWG, aplikowanej do stosunków polskich. 
Uporczywie wi c stosowano (zakazane przez prokonsumenc-
kie orzecznictwo TSUE) �poprawianie� mechanizmu okre lo-
nego w umowie przez klauzule abuzywne, stosuj c uzupe nie-
nie umowy, przy utrzymaniu samego mechanizmu9. Zawa y a 
tu neoÞ cka wiara w automatyzm dzia ania rynku, a mo e brak 
dostatecznego zrozumienia unijnej koncepcji ochrony konsu-
menta jako strony s abszej. Polskie s dy mia y bowiem stoso-
wa  si  do zasad, których w pe ni nie rozumia y i stosowa  instru-
menty, którymi nie potraÞ y si  pos ugiwa 10. W konsekwencji 
tak e powództwa grupowe nie odegra y w Polsce adnej roli, 
a orzecznictwo s dowe wr cz przeszkodzi o w wykorzystaniu 
kompetencji Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów11 
do walki z klauzulami abuzywnymi. Sytuacja zacz a ulega  zmia-
nie za spraw  kilku pyta  prejudycjalnych, które ujawni y dystans 
mi dzy sytuacj  w prawie rodzimym i orzecznictwem TSUE12, 

8 Dyrektywa Rady 93/13/EWG z 5.04.1993 r. w sprawie nieuczciwych 
warunków w umowach konsumenckich (Dz.Urz. WE L 95, s. 29) ! dalej 
dyrektywa 93/13/EWG.

9 Zob. tzw. orzeczenie arbuzowe, tj. wyrok SN z 14.05.2015 r., II CSK 768/14, 
OSNC 2015/11, poz. 132, z glos  krytyczn  A. Wiewiórowskiej-Doma-
galskiej, Bu garski standard, �Dziennik Gazeta Prawna� z 24.08.2015 r.; 
por. te  J. Czaba ski, Glosa do wyroku SN z 14.05.2015 r., II CSK 768/14, 
�Palestra� 2016/1!2, s. 182; zob. tak e wyrok SN z 27.02.2019 r., II CSK 
19/18, LEX nr 2626330; A. Grebienow, K. Osajda, Kredyty!, s. 542.

10 A. Wiewiórowska-Domagalska, CJEU"s jurisprudence in domestic legal 
orders: potential and hurdles # a case study [w:] European Contract Law 
and the Creation of Norms, red. H. Collins, S. Grundmann, M. Grochowski, 
Intersentia: Antwerp!Portland 2020 (w druku).

11 Zob. postanowienie SN z 7.03.2017 r., III SK 13/15, LEX nr 2338023; 
wyrok TS z 21.12.2016 r., C-119/15 BP Partner, EU:C:2016:987.

12 Wyroki TS:
 !  z 13.09.2018 r., C-176/17, ProÞ  Credit Polska S.A. w Bielsku-

-Bia ej przeciwko Mariuszowi Wawrzoskowi, EU:C:2018:711, 
i z 28.11.2018 r., C-632/17, Powszechna Kasa Oszcz dno ci (PKO) 
Bank Polski S.A. w Warszawie przeciwko Jackowi Michalskiemu, 
EU:C:2018:963 (dost p konsumenta do s du w post powaniu 
nakazowym, mo liwo  kontroli postanowie  umów konsumenckich 
w post powaniu nakazowym, zakres swobody polskich s dów w wyk adni 
prounijnej polskich przepisów o post powaniu nakazowym); https://www.
rpo.gov.pl/pl/content/wyjasnienia-na-tle-orzeczen-tsue-proÞ -credit-pko-
bank-polski (dost p: 23.03.2020 r.);
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ochronnym wobec konsumenta. W momencie prze amania 
dotychczasowego stanowiska przez SN (co nast pi o w latach 
2018!201913) zarysowa a si  szeroko zakrojona akcja lobby-
styczna ze strony banków maj ca zniech ci  (efekt mro cy) 
do korzystania z dotychczas niedostrzeganych mo liwo ci 
tkwi cych w prawie UE. Zaowocowa o to bardzo charakte-
rystyczn  zmian  w dyskursie prawniczym dotycz cym kredy-
tów walutowych. Nast pi  wr cz lawinowy wysyp publikacji 
dotycz cych tych kwestii14, obÞ tuj cych w bogactwo propozycji 
interpretacyjnych o bardzo zró nicowanej aksjologii15. Wie-
lo  pomys ów interpretacyjnych wr cz przyt acza, zaciemnia 
i banalizuje ich rezultaty, a to sk ania zarazem do tezy o nie 
ca kiem bezinteresownych przyczynach tej obÞ to ci. Z podob-
nym problemem miewamy bowiem cz sto do czynienia16, gdy 
jaka  kwestia ogniskuje interesy du ej warto ci i gdzie toczy si  
za arta gra o zwyci stwo interpretacyjne. Wtedy bowiem 
prawo, a ci lej jego wykorzystanie i lansowane w zwi zku 
z tym interpretacje, staje si  narz dziem ofensywnym, z którego 
! contra consumentem ! korzysta strona silniejsza. Nie inaczej 
sprawy si  maj  w wypadku dyskursu o kredytach frankowych. 
Wypada si  zgodzi  z A. Wiewiórowsk -Domagalsk 17, gdy 
pisze ona, e: �Najnowszym has em skomplikowanej «kampanii 

 !  z 11.09.2019 r., C-383/18, Lexitor sp. z o.o. przeciwko Spó dzielczej 
Kasie Oszcz dno ciowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka i in., 
EU:C:2019:702 ! dalej wyrok C-383/18, Lexitor (proporcjonalne 
obni enie ca kowitego kosztu kredytu konsumenckiego ze wzgl du 
na jego wcze niejsz  sp at  oraz utrzymanie statusu umowy konsumenckiej 
pomimo cesji uprawnie  przez konsumentów na przedsi biorc ); https://
www.rpo.gov.pl/sites/default/Þ les/Ulotka_Lexitor_AW_kolor.pdf (dost p: 
23.03.2020 r.);

 !  z 3.10.2019 r., C-260/18, Kamil Dziubak i Justyna Dziubak przeciwko 
Raiffeisen Bank International AG, EU:C:2019:819 ! dalej wyrok 
C-260/18, Dziubak (kontrola klauzul abuzywnych w ogólno ci 
i w umowach frankowych); https://www.rpo.gov.pl/sites/default/Þ les/
Wyja nienia na tle orzeczenia TSUE z 3 pa dziernika 2019 r. ws. C-26018 
Dziubak, 17.02.2020.pdf (dost p: 23.03.2020 r.);

 !  z 7.11.2019 r., sprawy po czone C-419/18 i C-483/18, ProÞ  Credit 
Polska S.A. w Bielsku Bia ej i ProÞ  Credit Polska S.A. z siedzib  
w Bielsku-Bia ej przeciwko Bogumile W ostowskiej i in., EU:C:2019:930 
(post powanie nakazowe w sprawach opartych na wekslu w asnym 
in blanco wystawionym przez konsumenta, obowi zek badania z urz du 
postanowie  umowy konsumenckiej stanowi cej podstaw  wydania 
weksla); https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Profi_Credit_II_
Notatka.pdf (dost p: 23.03.2020 r.).

13 Wyrok SN z 24.10.2018 r., II CSK 632/17, LEX nr 2567917; zob. te  
A. Grebienow, K. Osajda, Kredyty!, s. 529; wyrok SN z 4.04.2019 r., 
III CSK 159/17, LEX nr 2642144; wyrok SN z 9.05.2019 r., I CSK 242/18, 
LEX nr 2690299. O niestabilno ci orzecznictwa por. A. Wiewiórowska-
-Domagalska, Sprawy frankowe wymagaj  ugruntowanego stanowiska, 
�Rzeczpospolita� z 25.03.2020 r.

14 Chodzi o publikacje ukazuj ce si  od drugiej po owy 2019 r., zw aszcza 
na amach �Rzeczypospolitej�, �Dziennika Gazety Prawnej�, Onetu oraz 
portali biznesowo-Þ nansowych w oczekiwaniu na wyrok C-260/18, 
Dziubak, i po jego wydaniu. Lobbystyczny charakter niektórych 
publikacji podkre la y same media; por. P. S owik, Dziubak, i wszystko 
jasne?, �Dziennik Gazeta Prawna� z 8.01.2020 r.; B. Komarnicka-Nowak, 
M. Korpalski, Szach-mat frankowiczów, �Rzeczpospolita� z 7.01.2020 r. 
(�zadziwiaj ca w dyskusji o umowach «frankowych» jest atwo , z jak  
banki dezawuuj  niekorzystane dla siebie wyroki s dowe�); R. Skibi ska, 
Frankowicze maj  pod górk , �Gazeta Wyborcza� z 6.02.2020 r.

15 I. Stolarski, Czy o kredytach walutowych wiadomo ju  wszystko?, �Dziennik 
Gazeta Prawna� z 4.02.2020 r.

16 Por. M. Bednarek, Przedsi biorstwo jako przedmiot czynno ci prawnych 
" spory doktrynalne z perspektywy praktyki obrotu, �Studia Prawnicze� 
2009/3, s. 47!107. Autorka pisze o hiperaktywno ci interpretacyjnej 
dotycz cej poj cia przedsi biorstwa jako zjawisku niepo danym 
i ilustruj cym banalizacj  wyk adni.

17 A. Wiewiórowska-Domagalska, Prawo!

frankowej» jest szeroko ostatnio nag a niane zagro enie dla 
stabilno ci polskiego systemu bankowego� i e �Zbieg intere-
sów i chronionych warto ci, intensywno  i zawik anie debaty, 
geneza problemu, mo liwo ci jego rozwi zania i wynikaj ce 
st d konsekwencje przedstawia si  cz sto w sposób niezwykle 
manipulacyjny. Sytuacja ta obna a bole nie s abo ci instytucji 
pa stwowych (zbyt podatnych na wp ywy lobby bankowego), 
jak i s dów (dla których dostrze enie na czas rozwi za  euro-
pejskich okaza o si  zbyt trudnym wyzwaniem)�.

Czytelnik publicystyki prawnoekonomicznej zauwa y ofen-
syw  publikacji wyra nie inspirowanych18 obawami przed pro-
konsumenckim orzecznictwem TSUE i kre l cych w ciemnych 
barwach p yn ce st d gospodarcze zagro enia dla systemu ban-
kowego19 oraz u ywaj cych takich samych barw przy kre leniu 
sylwetki kredytobiorcy konsumenta (eksponowanie rzekomego 
komercyjnego celu kredytów w rzeczywisto ci wykorzystywa-
nego na pierwsze mieszkanie), nierzetelnego przedstawiania 
orzecznictwa TSUE w dokumentach Zwi zku Banków Pol-
skich, co wywo a o zreszt  reakcj  RPO, któremu ko a bankowe 
zarzuci y wprowadzanie opinii publicznej w b d20, i Rzecznika 

18 Stadne informacje na jaki  temat ukazuj ce si  w mediach 
papierowych, a zw aszcza elektronicznych, z regu y s  sygna em dzia a  
sponsorsko-lobbystycznych.

19 Por. P. Litwi ski, Roszczenie banków o wynagrodzenie za korzystanie 
z kapita u nie jest wykluczone, �Dziennik Gazeta Prawna� z 7.01.2020 r.; 
M. Rudke, Ekonomi ci apeluj  do s dziów TSUE ws. frankowiczów, https://
www.rp.pl/Finanse/308089873-Ekonomisci-apeluja-do-sedziow-TSUE-ws-
frankowiczow.html (dost p: 23.03.2020 r.); M. Romanowski, Upadek 
umowy kredytu to nie darmowy lunch, �Dziennik Gazeta Prawna� 
z 27.02.2020 r.; A. Powier a, Nie ma darmowego lunchu, ale jest 
darmowy kredyt, �Dziennik Gazeta Prawna� z 17.03.2020 r. Zob. tak e 
E. M czy ska, T. Mironczuk, A. Reich, M. Roszkowski, Ekonomiczne 
konsekwencje wyk adni TSUE ws. kredytów indeksowanych do franka 
szwajcarskiego zgodnej z opini  Rzecznika Generalnego. Komentarze 
ekonomistów do opinii rzecznika generalnego Trybuna u Sprawiedliwo ci 
Unii Europejskiej w sprawie C 260/18 Dziubak, Warszawa 2019, dost pne 
na http://jagiellonski.pl/Þ les/other/Kredyty_w_CHF_a_TSUE_-_Rynek_
Opinii.pdf (dost p: 27.03.2020 r.); A. Fleischmann, Frankowa fala 
uderzy w banki, �Dziennik Gazeta Prawna� z 2.01.2010 r.; raport Klubu 
Odpowiedzialnych Finansó w przy Europejskim Kongresie Finansowym, 
Konsekwencje prawne, ekonomiczne i spo eczne wyroku TSUE w sprawie 
kredytó w #frankowych$, Sopot 2020. Raport ten szeroko udost pniono 
s dom. Zastrze enia co obiektywizmu relacji ! https://www.rpo.gov.pl/
pl/content/sprostowanie-wspolprzewodniczacej-forum-konsumenckiego-
przy-rpo-dr-anety-wiewiorowskiej-domagalskiej (dost p: 25.03.2020 r.) 
! spotka y si  z bardzo nerwow  reakcj  Europejskiego Kongresu 
Finansowego (pismo do RPO z 17.03.2020 r.).

20 Pismo RPO z lutego 2020 r., V.7224.49.2019.BA, https://www.rpo.gov.
pl/sites/default/Þ les/Wyst pienie do Prezesa Zwi zku Banków Polskich, 
10.02.2020.pdf (dost p: 23.03.2020 r.) do Prezesa ZBP: �RPO nie 
mo e zaakceptowa  stanowiska, e orzeczenia TSUE, dokonuj ce 
wi cej wyk adni prawa unijnego, nie powinny by  powszechnie 
stosowane w obrocie (pismo ZBP z 26 listopada 2019 r., s. 1). Nie mog  
równie  podzieli  argumentacji banków (pismo ZBP z 26 listopada 
2019 r., s. 4), e wyk adnia TSUE wi e wy cznie s d, który zwróci  si  
do TSUE si  z pytaniem prejudycjalnym, i e nie istniej  uzasadnione 
podstawy do rozliczenia kosztów kredytu w przypadku jego wcze niejszej 
sp aty (informacja w tym wzgl dzie zosta a przedstawiona w pi mie z dnia 
29 pa dziernika 2019 r., s. 2). Takie stanowisko jest niezgodne ze wskazanym 
w korespondencji orzecznictwem TSUE oraz zasad  lojalno ci (art. 4 ust. 3 
Traktatu o Unii Europejskiej), która znalaz a wyraz równie  w orzecznictwie 
polskiego S du Najwy szego. Jestem tym stanowiskiem zdziwiony tak e 
dlatego, e podczas naszych spotka  odnios em mocne wra enie, e nie 
jest ono podzielane przez przedstawicieli ZBP.

 W naszej korespondencji, a w szczególno ci w li cie ZBP z 20 grudnia 2019 r., 
nie znalaz em jednak informacji wiadcz cych o tym, e dyskutowane 
stanowisko banków nale a oby uzna  za nieprawid owe. Usprawiedliwianie 
za  postawy banków stosowaniem literalnej wyk adni prawa krajowego mo e 

 od drugiej po14 Chodzi o publikacje ukazuj ce si  od drugiej po owy 2019 r., zw aszcza 
na amach �Rzeczypospolitej�, �Dziennika Gazety Prawnej�, Onetu oraz 
portali biznesowo-portali biznesowo-Þ nansowych wÞ nansowych wÞ oczekiwaniu na wyrok C-260/18, 
Dziubak, i po jego wydaniu. Lobbystyczny charakter niektórych 

Dziubak, i wszystko publikacji podkre la y same media; por. P. S owik, Dziubak, i wszystko 
jasne?, �Dziennik Gazeta Prawna� z 8.01.2020 r.; B. Komarnicka-Nowak, 
M. Korpalski, Szach-mat frankowiczów, �Rzeczpospolita� z 7.01.2020 r. 
(�zadziwiaj ca w dyskusji o umowach «frankowych» jest atwo , z jak
banki dezawuuj  niekorzystane dla siebie wyroki s dowe�); R. Skibi ska, 
Frankowicze maj  pod górk pod górkFrankowicze maj  pod górk , �Gazeta Wyborcza� z 6.02.2020 r.
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Finansowego21. Charakterystyk  dyskursu tocz cego si  w pol-
skich warunkach potwierdza istnienie podobnych zjawisk lob-
bystycznych w innych krajach, i to maj cych nie tylko zbli on  
genez  (kredyty walutowe), ale i nawet tych samych prota-
gonistów, gdy idzie o stron  bankow 22. Wielokierunkowa, 
prowadzona przy u yciu wielu technik i rodków, ofensywa 
wizerunkowo-lobbystyczna nakierowana by a przede wszyst-
kim na lansowanie ukierunkowanej interpretacji znaczenia 
wyroków TSUE i nast pstw konkretnych wyroków23. Wskaza  
tu mo na przyk ad dotycz cy rozliczania kredytów wcze niej 
sp acanych24, kiedy to ZBP rozpocz  energiczne lansowanie 

opiera  si  wy cznie na nieporozumieniu. Wszak do podstawowego kanonu 
stosowania prawa unijnego w krajowych porz dkach prawnych nale y to, 
e ustawa implementuj ca dyrektyw  podlega obowi zkowi prounijnej 

wyk adni, która pozwoli na osi gni cie w najwi kszym mo liwym stopniu 
celów zak adanych przez dyrektyw . By ten cel osi gn , nale y stosowa  
wszystkie dost pne metody wyk adni, w tym w szczególno ci niezwykle 
cz sto wykorzystywan  w kontek cie unijnym wyk adni  celowo ciow  
(wyrok C-282/10 Dominguez, pkt 27). Kurczowe trzymanie si  wyk adni 
literalnej prawa krajowego mo na wyt umaczy  chyba tylko tym, e jest ona 
korzystna dla banków. Uwzgl dnienie wyk adni celowo ciowej prowadzi oby 
za  do uzyskania przez konsumentów przys uguj cych im na mocy prawa 
unijnego i wyroku C-383/18 Lexitor korzy ci kosztem banków.

 Z przykro ci  wi c stwierdzam, e jestem zmuszony podj  dzia ania, które 
w praktyce b d  zmierza y do zmiany podej cia banków do konsumentów 
w kontek cie nale nych im korzy ci i uprawnie  wywiedzionych z prawa 
unijnego. Wyra am nadziej , e w tym zakresie mo liwa b dzie wspó praca 
z Rzecznikiem Finansowym oraz UOKiK.

 Chcia bym równie  podkre li , e ze szczególnym ubolewaniem przyj em 
Pana wypowied  w Radiu TOK FM z dnia 7 stycznia 2020 r., maj c  zwi zek 
z wydanym w dniu 3 stycznia 2020 r. przez S d Okr gowy w Warszawie 
wyrokiem w sprawie Pa stwa Dziubak, dotycz cym kredytu hipotecznego 
indeksowanego do franka szwajcarskiego. W trakcie wywiadu zasugerowa  
Pan, e niektóre instytucje pa stwowe wprowadzaj  opini  publiczn , a nawet 
s dy, w b d. Pana zdaniem, instytucje te b dnie interpretuj  umowy oraz 
przepisy Dyrektywy 93/13. Zarzuty powy sze zosta y skierowane do Prezesa 
Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznika Finansowego oraz 
Rzecznika Praw Obywatelskich. W ocenie Pana Prezesa, nadto «w pewnych 
fragmentach tak e, chyba Rzecznik [Praw Obywatelskich] za daleko si  
posun ». W wietle powy szego, by bym wdzi czny, gdyby Pan Prezes zechcia  
sprecyzowa  i wskaza  fragmenty wypowiedzi Rzecznika Praw Obywatelskich, 
które wprowadzaj  opini  publiczn  i s dy w b d� (wyt . oryg.).

21 https://www.money.pl/gospodarka/rzecznik-finansowy-jesli-kredyt-
frankowy-zostanie-uniewazniony-bank-nie-moze-zadac-wynagrodzenia-za-
korzystanie-z-kapitalu-6463685188704385a.html (dost p: 23.03.2020 r.).

22 Bank Raiffeisen w zwi zku z wyrokiem chorwackiego S du Najwy szego 
z 17.09.2019 r. zleci  agencji PR dzia ania zmierzaj ce do wp ywania na opini  
publiczn , decydentów i s dziów sugeruj ce uprzywilejowanie kredytobiorców 
frankowych wzgl dem innych grup oraz negatywny wp yw rozwi zania 
problemu nieuczciwych produktów bankowych na system bankowy. Chodzi 
o wywieranie wp ywu na media, polityków, s dy, organizacje chroni ce 
konsumentów; por. https://www.bankowebezprawie.pl/skandal-korporacyjny-
w-chorwacji-bank-zleca-manipulowanie-opinia-publiczna-i-wplywanie-na-
wyroki-sadow-w-sprawach-frankowych/(dost p: 23.03.2020 r.); https://www.
index.hr/vijesti/clanak/rba-banka-natjecajem-trazila-agenciju-koja-ce-vrsiti-
pritisak-na-ustavni-sud/2147806.aspx (dost p: 23.03.2020 r.).

23 M. Kisiel, Jak banki interpretuj  frankowe orzeczenie TSUE? Zagl damy 
do raportów, https://m.bankier.pl/wiadomosc/Bankowa-interpretacja-
orzeczenie-TSUE-w-PKO-BP-mBanku-Getinie-ING-BNP-7784842.html?f
bclid=IwAR0xYEMB1YE_5NODmva9B6Y2Ek8leSb8CVOGbkARIusm5
B1AnN_wuNUgs9A (dost p: 23.03.2020 r.).

24 Ze standardowej informacji dla kredytobiorców konsumentów: �Uprzejmie 
informujemy, e orzeczenie TSUE z 11 wrze nia br. dotyczy o wy cznie 
interpretacji przepisów europejskich (dyrektyw), a nie polskiej ustawy 
o kredycie konsumenckim. Orzeczenie to jest wi ce wy cznie dla s du, 
który zwróci  si  do Trybuna u o interpretacj  tych przepisów. Polskie prawo, 
w oparciu o które bank dokonuje rozliczenia kosztów kredytu z klientem 
w przypadku wcze niejszej sp aty, nie uleg o zmianie i w zwi zku z tym 
na chwil  obecn  nie ma uzasadnionych podstaw do zmiany stanowiska 
banku w tej sprawie�.

interpretacji w zwi zku z orzeczeniem TSUE C-383/18, Lexitor, 
wprowadzaj c w b d konsumentów co do zakresu przys uguj -
cych im praw; spowodowa o to nawet oÞ cjaln  reakcj  RPO25, 
e: �[#] wyroki TSUE wi  w zakresie interpretacji dyrektyw 

unijnych wszystkie organy pa stwa krajowego, w tym przede 
wszystkim s dy. Wynika to z zasady lojalnej wspó pracy, o której 
stanowi art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej. Za powy szym 
rozumieniem zasady lojalnej wspó pracy opowiedzia  si  tak e 
S d Najwy szy. [#] dzia ania banków, informuj ce o wp ywie 
orzeczenia TSUE na sytuacj   polskiego konsumenta, który doko-
na  wcze niejszej sp aty kredytu, mog  budzi  tak e w tpliwo ci 
w aspekcie ochrony zbiorowych interesów konsumentów. Nale y 
rozwa y , czy taka praktyka banków nie stanowi nieuczciwej 
praktyki rynkowej, wprowadzaj cej konsumentów w b d, 
w zakresie przys uguj cej im ochrony prawnej. Podkre li  tak e 
nale y, e w przypadku stwierdzenia, e praktyka przedsi biorcy 
narusza zbiorowe interesy konsumentów Prezes Urz du Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów mo e na o y  na przedsi biorc  
sankcje okre lone w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów [#]�. Doda  nale y, e zaintereso-
wana organizacja spo eczna rzeczywi cie zwróci a si 26 do UOKiK 
w celu sprawdzenia, czy praktyka banków nie tworzy niedozwo-
lonej praktyki naruszaj cej zbiorowe interesy konsumentów.

Rozmach dzia a  lobbystycznych, a tak e adresowanie ich 
przez banki do organów pa stwowych, których zadaniem jest 
ochrona konsumentów, sk oni  wreszcie Przewodnicz cego 
KNF do stanowczo wyra onej oceny27, skierowanej do ZBP: 
�Negatywna spo eczna percepcja banków mo e mie  przy-
czyny przede wszystkim w postawie rodowiska# Apelujemy 
jednak do szeroko rozumianego rodowiska bankowego o wni-
kliwe rozwa enie, czy prowadzona w ten sposób komunika-
cja i medialne próby wywarcia presji na nadzorze na pewno 
le  w najlepszym interesie samych banków. Im bardziej 
dzia ania podejmowane w imieniu banków przez zrzeszaj c   
je organizacj   bran ow   b d  jednoznacznie identyÞ kowane 
jako dzia alno  lobbingowa, nie za  próba samoregulacji $ sek-
tora, tym mniejsza b dzie ich wiarygodno �.

Charakterystyczne jest przy tym, e w miar  utrwalania wiedzy 
o prokonsumenckim charakterze orzecznictwa TSUE, co wi e si  
z funkcjonowaniem Forum Konsumenckiego zorganizowanego 
przez RPO28, po zarysowaniu prze omu w orzecznictwie s dowym 
pojawi y si  w dyskursie publicznym sygna y o gotowo ci podj cia 
przez banki indywidualnych negocjacji z frankowiczami w celu 
rozwi zania problemu kredytów29 (co $ jako zasada $ zawsze 
by o celem europejskiego prawa konsumenckiego, gdzie suro-
wo  sankcji mia a s u y  systemowym zmianom praktyki).

25 Pismo RPO z 30.10.2019 r., V.7224.49.2019.BA, https://www.rpo.gov.
pl/sites/default/Þ les/RPO do Zwi zku Banków Polski i do wiadomo ci 
UOKiK i Rzecznika Finansowego, 29.10.2019.pdf (dost p: 23.03.2020 r.); 
zob. te  https://tvn24bis.pl/z-kraju,74/splata-kredytu-przed-terminem-rpo-
interweniuje-po-wyroku-tsue,981667.html (dost p: 23.03.2020 r.).

26 https://www.bankowebezprawie.pl/sbb-skierowalo-zawiadomienie-do-
uokik-na-zwiazek-bankow-polskich/(dost p: 23.03.2020 r.).

27 J. Jastrz bski, Nadzór nie podda si  lobbingowej presji organizacji zrzeszaj cej 
banki, �Dziennik Gazeta Prawna� z 12.03.2020 r.

28 Przedstawiciele rodowisk bankowych zabiegali, aby sta  si  cz onkami 
Forum Konsumenckiego. https://www.rpo.gov.pl/pl/content/forum-
konsumenckie-przy-rpo (dost p: 23.03.2020 r.).

29 M. Rudke, Bankowy pomys  na frankowy problem, https://www.rp.pl/
Banki/302099964-Bankowy-pomysl-na-frankowy-problem.html (dost p: 
23.02.2020 r.): �rosn ca fala pozwów i przegrywane sprawy sk aniaj  
banki do uatrakcyjnienia warunków porozumie �.
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3. Fa sz za o ycielski dyskursu prawniczego

Prawo i jego interpretacja nie s  bezgrzeszne: prawo nie 
zawsze znaczy to, co oÞ cjalnie deklaruje, a interpretacja i oceny 
prawne bywaj  narz dziami manipulacji ! agresywnej i zakamu-
ß owanej zarazem. Standardowym przedmiotem nauczania jest 
natomiast z zasady �prawo takie, jakie deklaruje, e jest�. Sama 
mo liwo  wyst powania manipulacji interpretacyjnej nie bywa 
adeptom sygnalizowana. Nie uczy si  te  ich jej rozpoznawania.

Francuski historyk Ferdynand Braudel ju  ponad pó  wieku 
temu30 zauwa a , e zysk pochodzi nie tylko z �normalnej� reali-
zacji zasad rynkowej gospodarki konkurencyjnej, ale przeciwnie 
! z patologii, z naginania i obchodzenia zasad funkcjonowania 
takiego rynku. Spryt, pomys owo  i dysponowanie du ym 
kapita em umo liwiaj ce dzia ania w du ej skali powoduj , 
e uczestnicy gry rynkowej nie pos uguj  si  prawem zgodnie 

z jego za o onymi funkcjami, w celu harmonijnej wspó pracy. 
Przeciwnie, u ywaj  tych instrumentów jako wyraÞ nowanych 
narz dzi ochrony w asnego egoizmu ekonomicznego. I nawet 
je li paradygmat zysku jako uniwersalnego czynnika spraw-
czego post pu i zarazem fundamentu ekonomii klasycznej 
bywa zakwestionowany31, to pozostaje faktem, e maksymali-
zacja zysku sprzyja manipulacyjnemu traktowaniu prawa przez 
d cych do tej maksymalizacji. A narz dziem temu s u cym 
s  zg aszane, niebezinteresowne pomys y interpretacyjne. Nie-
przejrzysty obraz stwarzany przez obÞ to  propozycji interpre-
tacyjnych jest sygna em istnienia �wojen interpretacyjnych� 
o wysokiej stawce. Istnienie takich wojen ujawnia dyskurs 
dotycz cy w a nie kredytów frankowych.

Tymczasem dyskurs prawniczy ! jak inne dyskursy spo eczne 
! jest wspó cze nie przedmiotem systemowych nadu y . �Wspó -
czesny wiat to wiat niczym nie ograniczonego rynku równolegle 
funkcjonuj cych róde  informacji, których istnienie wspoma-
gane jest przez nowe technologie. Ró ne ród a przekazuj  ró ne 
informacje dotycz ce kszta tu rzeczywisto ci spo ecznej, a tym 
samym kreuj  ró ne obrazy tej rzeczywisto ci. Obrazy, których 
prawdziwo  lub fa szywo  jest w gruncie rzeczy nieweryÞ ko-
walna, poniewa  jednostka nie ma na ogó  adnej mo liwo ci 
dotarcia do faktów spo ecznych, do których informacje te odno-
sz  si , a jedyn  dost pn  mo liwo ci  próby ich falsyÞ kacji 
lub potwierdzenia jest si gni cie do innego ród a informacji. 
Ostatecznie jednostka skazana jest na konfrontacj  informacji 
pochodz cych z ró nych róde , konfrontacja ta mo e pozwoli  
na analiz  doprowadzaj c  do wy uskania z morza sprzecznych 
informacji pewnej wspólnej tre ci. Ale konfrontacja taka mo e 
sko czy  si  ca kowitym niepowodzeniem. Wówczas pozostaje 
obdarzenie jednego lub grupy róde  informacji szczególnym 
zaufaniem i przyj cie za prawdziwy kreowanego przez nie obrazu 
rzeczywisto ci [$]. Wybór jednej lub kilku spo ród prezentowa-
nej oferty kreacji rzeczywisto ci nale y do jednostki�32.

Diagnoz  t  ! dokonan  przez socjologa zajmuj cego si  
komunikacj  w spo ecze stwie ! odnie  mo na do dyskursu 

30 F. Braudel, Dynamika kapitalizmu, Warszawa 2013, s. 69 i n. 
31 Por. J. Hausner, Warto ci wi ksze ni  zysk, wywiad, �Dziennik Gazeta 

Prawna� z 31.10.2019 r.; G. Ko odko, Dok d zmierza wiat, Warszawa 
2013, s. 392: �Musi by  op acalnie, ma by  legalnie, nie mo e by  
niemoralnie ! to trzy wi te zasady nowego pragmatyzmu�.

32 I. Jakubowska-Branicka, Teoretyczne i prawne deÞ nicje mowy nienawi ci. 
Granice wolno ci s owa [w:] Nienawi  w relacjach spo ecznych: przejawy, 
funkcje, psychologiczne uwarunkowania i zmiana, red. U. Jakubowska, 
P. Szarota, Warszawa (w druku).

prawniczego i tocz cych si  w nim wojen interpretacyjnych, 
tak e dotycz cych interesuj cego nas tu tematu frankowych 
kredytów. Zatem prawnik, który ma rozstrzygn  spór jako 
s dzia, b dzie kierowa  si  wizj  prawnych instytucji i interpre-
tacji wykreowan  przez wyidealizowany wiat podr czników 
akademickich i wyda rozstrzygni cie w przekonaniu, e umowa 
by a efektem negocjacji dwóch równorz dnych partnerów o tej 
samej sile ekonomicznej i znajomo ci realiów obrotu, bo prze-
cie  �tak powinno by �, pope ni b d w za o eniu, kieruj cy 
go na drog  wyboru fa szywej �oferty kreacji rzeczywisto ci�.

4. Wolny rynek interpretacji?

Laików dziwi sam fakt wyst powania ró nic pogl dów 
w kwestiach prawnych. Tymczasem ró nice pogl dów, wielo  
interpretacji s  zjawiskiem normalnym, a nawet po danym. 
Bez tego nie da si  osi gn  niezb dnej elastyczno ci regula-
cji umo liwiaj cej sytuacyjne ró nicowanie prawnego re imu, 
realizacji swobody umów, kontradyktoryjno ci poszukiwania 
sprawiedliwo ci, poszukiwania prawoznawczej prawdy przez 
dyskurs. Tyle e problemem mo e by  rozrzut i skala propozycji 
interpretacyjnych, a tak e sposób ich lansowania. Wspó czesny 
obrót sprzyja mno eniu potrzeb interpretacyjnych, co wyra a 
cho by aprobata zasady wyk adni w postaci neoparemii omnia 
sunt interpretanada33. Wielosk adnikowo  systemu prawnego 
sama w sobie zwi ksza deÞ cyt interpretacyjny (zapotrzebowa-
nie na wyk adni  systemow , kwestie kolizyjne). Jednocze-
nie gospodarka rynkowa (poszukiwanie zysku) czyni bardziej 

atrakcyjnym wy cig o zwyci stwo interpretacyjne. Naturalny 
margines ocen, rezerwowany dla ró norodno ci opinii i pogl -
dów, poszerza si  w tej sytuacji. To jednak trywializuje pomys y 
interpretacyjne. Zw aszcza politycy s  sk onni dezawuowa  nie-
korzystne dla siebie oceny prawne pogardliw  uwag  �to tylko 
opinia� ! czytaj: �jedna z wielu konkuruj cych, a wi c zba-
nalizowanych, z których s yn  prawnicy� ! i to nawet wtedy, 
gdy chodzi o pogl dy formu owane i wyra ane ratione imperii 
(np. przez s dy), gdzie istnieje obowi zek podporz dkowa-
nia si , albo gdy pomys  pochodzi od rzeczywistych, uznanych 
autorytetów34.

�Rynek interpretacji� istnieje jako rynek z zasady konkuren-
cyjny. Interpretowa  tekst �wolno� bowiem ka demu. Zarówno 
dyletant, jak i prawoznawca czy manipulator mog  zabiera  
g os, proponuj c w asne (oczywi cie niezbie ne) oceny. Jest 
to wyraz konstytucyjnej wolno ci dyskursu. Jednocze nie jed-
nak ka dy interpretator jest przy tym sk onny lansowa  w asn  
interpretacj  jako wy czn  i wi c  wiedz  o tre ci prawa 
(co niekoniecznie musi by  prawd ).

33 M. Zieli ski, Wyk adnia s dowa. Zasady, regu y, wskazówki, Warszawa 
2006, s. 58!59 i 312.

34 �Pozwol  sobie na nieco bardziej swobod   uwag , e przeszli my «od Lutra 
do Kaczy skiego» ! po pokoju augsburskim w Niemczech przyj o si  
g osi  zasad : cuius regio, eius religio, dzisiaj za  mogliby my zamiast 
tego stwierdzi : cuius regio, eius interpretatio. Oczywi cie polska w adza 
polityczna chcia aby t   interpretacj   narzuci  polskim s dom, ale rzecz ò 
s dziów b dzie temu nie ulega � ! M. Pilch [w:] Skutki wyroków Trybuna u 
Sprawiedliwo ci i S du Najwy szego dotycz cych Izby Dyscyplinarnej S du 
Najwy szego i Krajowej Rady S downictwa (debata w redakcji �Europejskiego 
Przegl du S dowego# w dniu 17.12.2019 r.), �Europejski Przegl d S dowy� 
2020/1, s. 9; por. tak e ! jako ród o informacji o publicznie g oszonych 
pogl dach polityków ! E. Siedlecka, Gdy w adza nie wykonuje wyroków, 
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1940880,1,gdy-wladza-nie-
wykonuje-wyrokow.read?src=mt (dost p: 23.03.2020 r.).
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Interpretatorzy dzia aj  si  argumentu (naukowiec, adwo-
kat przed s dem) albo argumentem si y (s d). Argumentacja 
imperio rationis i argumentacja ratione imperii, wi ca z uwagi 
na kompetencj , nie zawsze, niestety, pokrywaj  si  ze sob . 
Bywaj  przecie  z e, nietraÞ one wyroki i bywaj  znakomite 
propozycje interpretacyjne teoretyków lub adwokatów, ale bez 
realnej si y przebicia. Zdobycie natomiast ostatniego, wi cego 
s owa w sporze o interpretacj  prowadzi do nadania przepi-
sowi (przepisom) prawa znaczenia zgodnego z t  interpretacj . 
I to nawet wtedy, gdy interpretator si  nie wiadomie myli lub 
wiadomie manipuluje. Zwyci stwo w dyskusji interpretacyj-

nej jest za  cenne. Czyni bowiem zwyci zc  panem znaczenia 
tekstu, decyduj cego o standardzie jego stosowania.

Licz c, e akurat jego koncepcja zwyci y i ukszta tuje prak-
tyk  oraz oÞ cjalny dyskurs o znaczenie prawa, uczestnik nie 
zawsze gra fair. Konkurowanie !rynku interpretacji" sk ania 
manipulatorów do podszywania si  pod szyld autorytetu, aby 
w ten sposób wprowadzi  (przy u yciu sÞ ngowanego kostiumu) 
!w asn " interpretacj  na konkurencyjny rynek.

5. Punkt widzenia zale y od punktu siedzenia

Ta trywialna uwaga kryje my l b d c  fundamentem jury-
sprudencji interesów. Niezbie no  interesów stron umowy 
jest oczywista dla prawa prywatnego i dla prawoznawstwa. 
Sprzedawca chce drogo sprzeda , a kupuj cy tanio kupi . 
Jurysprudencja interesów wyst puje zatem równie  w zakre-
sie ocen prawa, formu owanych w dyskursach prawniczych. 
Oceny samego prawa tworz cego re im prawny umowy, jego 
mo liwo ci, interpretacyjne marginesy swobody podmiotów, 
oceniane z perspektywy w a nie stron, s  � i maj  by  � determi-
nowane interesem oceniaj cego, a cieranie interesów ma pro-
wadzi  do konsensu. Nikogo ju  nie dziwi, e swobod  umów 
wykorzystuje (cz sto, niestety tak e patologicznie) strona sil-
niejsza we w asnym interesie. A przecie  instrumentów do tego 
dostarczaj  pomys y dogmatyczne, interpretacyjne i subsump-
cyjne wysokokwaliÞ kowanych prawników na us ugach tych e 
stron. Zawsze tak bywa o i dopiero ochrona konsumentów 
przynios a reß eksj , e jest tu mo liwy eksces, któremu nale y 
przeciwdzia a , nak adaj c obowi zek przynajmniej transpa-
rentno ci dzia ania. Przejrzysto , jasno  transakcji utrudnia 
bowiem manipulacj  tre ci  umowy i jej interpretacj  prawa. 
Za  wymaganie przejrzysto ci odniesione do interpretacji ozna-
cza tak e wskazanie, kto i z kim zwi zany, lansuje dan  opini  
czy interpretacj .

Gdy w dyskusji jaki  problem przedstawia adwokat, s dzia czy 
nauczyciel akademicki, ich podej cie z natury rzeczy si  ró ni. 
Odgrywa tu rol  zarówno rola spo eczna, rodzaj wyksztalcenia, 
jak i uczciwo  zawodowa. Pismo procesowe adwokata, opini  
radcy prawnego, stanowisko kancelarii obs uguj cej biznes 
przyjmuje si  z za o enia jako reprezentuj ce punkt widzenia 
klienta. I trudno robi  zarzut, e chodzi tu o punkt widzenia 
sk din d nieszczery, niepodzielany przez samego oceniaj cego 
czy to do zasady, czy w innej konÞ guracji biznesowej. Ale b dzie 
ju  inaczej, gdy np. w medialnej dyskusji wyst puje adwokat 
czy radca b d cy jednocze nie w innym zawodowym wcieleniu 
naukowcem, skuszony, by celowo (bo jest okazja do zjednania 
audytorium dla sprawy, która za jaki  czas pojawi si  na amach 
gazet czy w telewizji) broni  pod etykiet  communis opinio 
doctorum jakiej  egzotycznej interpretacji lub odosobnionego 
pomys u na zmian  ustalonej linii orzecznictwa. Przyk ady 

dostrzec mo na by o na tle spraw zwi zanych z prywatyzacj 35. 
Adwokat czy radca reprezentuj cy interesy strony, prowadz c 
spraw , powinien kierowa  si  jej interesem: patrze  na prawo 
przez okulary klienta. Ale gdy kiedy indziej, w innej sprawie, traÞ  
mu si  inny klient, niejako !z drugiej strony barykady", to nie 
ma nic dziwnego ani nieetycznego w przyj ciu sprawy i zaj ciu 
innego stanowiska w kwestii wyk adni przepisu czy przyj tej 
konstrukcji dogmatycznej. (Nie wolno mu tylko w tej samej 
sprawie stawa  raz po jednej, raz po drugiej stronie. Jest tak e 
zwi zany w czasie, ju  po zako czeniu sprawy, zasad  lojalno ci 
wobec reprezentowanego klienta). Dziwne by oby natomiast, 
gdyby profesor prawa, którego widzimy w innej roli spo ecznej 
ni  adwokata czy radc , zajmowa  ró ne stanowiska w identycz-
nych kwestiach w zale no ci od tego, u jakiego wydawcy ksi k  
publikuje. Oczywi cie, zdanie zmieni  mo na, tyle e w takim 
wypadku nale y zaznaczy  ten fakt i wy uszczy  powody, które 
do tego sk aniaj . Gdy si  tego nie uczyni, traci si  wiarygodno  
jako ekspert. Tyle tylko, e ten uszczerbek na opinii b dzie znany 
w skiemu kr gowi fachowców znaj cych si  na rzeczy. Natomiast 
ewentualne wyrzuty sumienia zrównowa y sukces merkantylny 
� je li traÞ  si  w zapotrzebowanie ch tnego sponsora.

Prawnikom reprezentuj cym uczestników obrotu wierzy si  
wi c warunkowo i z zastrze eniami. Jest bowiem oczywiste, 
e wypowiadaj  opinie i wybieraj  interpretacje niebezintere-

sownie. Taki zreszt  jest ich obowi zek profesjonalny � intere-
suj  ich te tylko, które le  w interesie klienta. Tyle e wiadomo, 
i  dzia aj  w okre lonej roli spo ecznej. Natomiast stykaj c si  
z wypowiedzi  w prawniczym w dyskursie, bez zaznaczenia 
aÞ liacji autora, nie wiemy, w jakiej roli wyst puje jego uczest-
nik. Dlatego nak adaj c obowi zek informacji i przejrzysto ci, 
nale y nim obejmowa  nie tylko tre  transakcji, ale i okre lenie 
roli, w jakiej wyst puje prawnik podpisuj cy si  pod opini . 
To bowiem umo liwia ocen , z jakich pozycji jest formu owane 
jego pismo i zawarta w nim ekspertyza. Jest to rozwi zanie, 
na którym opiera si  w ogólno ci kontrola dzia a  lobbies, 
sk din d dozwolonych, lecz wymagaj cych � przy lobby usta-
wodawczym36 � rejestracji i ujawniania lobbystów, co zreszt  
w Polsce w praktyce nie jest przestrzegane37. Dozwolone jest 
przecie  tak e stosowanie i innych technik wp ywu, niewy-
magaj cych nawet dzia ania z otwart  przy bic : organiza-
cja konferencji lobbystycznych pod etykiet  !naukowych"38, 
zjednywanie � ró nymi zach tami � intelektualnych !agentów 
wp ywu", organizowanie i Þ nansowanie publikacji (monograÞ i, 
komentarzy, glos, raportów think-tanków sponsorowanych 
przez biznes). I wszystko to mo na aprobowa , pod warun-
kiem wszak e przynajmniej etycznego czy zgodnego z dobrymi 
obyczajami wyra nego oznaczenia sytuacyjnego uwik ania39.

35 E. towska, Orzecznictwo s dowe jako instrument reprywatyzacji 
zdekoncentrowanej, !Studia i Analizy S du Najwy szego. Materia y 
naukowe" 2016/3, s. 85�107.

36 Ustawa z 7.07.2005 r. o dzia alno ci lobbingowej w procesie stanowienia 
prawa (Dz.U. z 2017 r. poz. 248). 

37 OÞ cjalnie w 2020 r. istnieje jeden oÞ cjalny lobbysta. Wed ug Biura Analiz 
Sejmowych lobby ci nie znikn li, lecz ukryli si , za  lobbing staje si  coraz 
mniej przejrzysty, ze szkod  dla jako ci prawa; W. Ferfecki, W Sejmie zosta  
ju  tylko jeden oÞ cjalny lobbysta, https://www.rp.pl/Polityka/302169966-W-
Sejmie-zostal-juz-tylko-jeden-oÞ cjalny-lobbysta.html (dost p: 23.03.2020 r.).

38 Patronaty i sponsoringi konferencji ze strony Zwi zku Banków Polskich czy 
PZU stawiaj  w k opotliwej sytuacji uczestników � s dziów i asystentów 
s dziego. 

39 Por. M. Jab o  ski, K. Ko  mi  ski, Bankowe kredyty waloryzowane do kursu 
walut obcych w orzecznictwie s  dowym, Warszawa 2018, s. 9, przyp. 2. 
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Naiwno ci  zatem ! ze strony s dów zw aszcza, poniewa  
one powinny by  odporne na próby manipulacji prawem i jego 
ocenami ! by oby przekonanie, e w obrocie prawnym i dyskur-
sie prawniczym nie wyst puj  kamuß a e dzia a  lobbystycznych 
tak e poza dzia alno ci  ustawodawcz , a wi c tam, gdzie brak 
ustawowego obowi zku rejestracji. W konsekwencji traÞ aj  si  
ekspertyzy, ba, nawet monograÞ e, pozornie naukowe, glosy, 
ksi ki czy komentarze do ustaw, analizy orzecznictwa40 b d ce 
produktem prawoznawstwa uprawianego nie ca kiem bezin-
teresownie aksjologicznie. Zastanawiam si , czy trafne by o 
u ycie w poprzednim zdaniu czasownikowego trybu przypusz-
czaj cego i czy nie bardziej zasadne by oby stwierdzenie, e nie 
tylko niebezpiecze stwo, ale nawet samo istnienie �niebezinte-
resownych publikacji� nie jest dostatecznie jasno u wiadamiane 
w rodowiskach s dziowskich.

Zdarza si  przecie , e np. reprezentanci stron, chc c 
polepszy  swoj  sytuacj  argumentacyjn , przerabiaj  w asne 
pisma na pozornie neutralne (lub polemiczne wobec innych 
autorytetów) artyku y o eksperckim charakterze i dbaj  o ich 
rozpowszechnienie. Maj  z tym do czynienia recenzenci cza-
sopism prawniczych (tych w ka dym razie, które jeszcze prak-
tykuj  recenzowanie pozycji do druku). Konferencje z pozoru 
naukowe maj  czasem genez  w lobbingu ! rodzi to problemy 
szczególnie dla uczestników. Powstaj  niekiedy nawet dzie a 
zbiorowe (grupy pe nomocników procesowych konkretnych 
podmiotów), ksi ki i komentarze inspirowane i ! co znacz ce 
! Þ nansowane wprost lub po rednio, np. przez zakup powa nej 
cz ci nak adu dzie a, przez podmioty gospodarcze (czasem 
te  inne organizacje: samorz dy zawodowe, stowarzyszenia, 
partie polityczne) zainteresowane w wylansowaniu konkret-
nej interpretacji. Niestety, w Polsce wydawcy nie praktykuj  
oznaczania publikacji sponsorowanych w taki sposób. Tym 
samym reprezentanci procesowi biznesu uczestnicz  (jednak 
w innym kapeluszu) w kampanii kszta towania interpretacji, 
aby wywrze  wp yw na s d (prowadzony innym kana em). S d 
ma by  przekonany, e ma do czynienia z produktem nauko-
wym, inspirowanym wy cznie imperio rationis i maj cym 
charakteryzowa  naukowców d eniem do prawdy. Z tego 
punktu widzenia problemem staje si  przede wszystkim dzia-
alno  adwokacka profesorów (prawa, ale i ekonomii) i ich 

bezstronno , gdy wspó pracuj  jako eksperci biznesowi zw asz-
cza z silnymi podmiotami gospodarczymi. (W wypadku ma ych 
i rednich podmiotów gospodarczych ten rodzaj lobbingu jest 
zbyt kosztowny). Powstaje bowiem pytanie o rol , jak  pe ni  
w tym dyskursie i w którym z kapeluszy w danym momencie 
wyst puj , gdy przygotowuj  odp atne opinie.

W s dach istnieje obowi zek wy czenia si  s dziego 
na wypadek konß iktu interesów (tego tak e mog  da  strony, 
co stwarza przynajmniej szans  równo ci broni). W wypadku 
ekspertów, naukowców konß ikt ról cz sto pozostaje nie tylko 
nieujawniony dla stron, ale wr cz bywa zamaskowany.

6. Wytwarzanie wra enia obiektywno ci dyskursu

Jednak obok interesownej manipulacji statusem mamy 
do czynienia ze zjawiskiem bodaj e gro niejszym. Chodzi 
o nieu wiadomione uwik anie prawników w dyssens z rol , 

40 Por. M. Jab o  ski, K. Ko  mi  ski (red.), Procesy frankowe w Polsce 
po wyroku TSUE w sprawie C-260/18, Warszawa 2020.

jak  sami pe ni . Problem jest z o ony i niewolny od ambarasu-
j cych niedopowiedze . Otó  obs uguj cy obrót i maj cy przez 
to przemo ny wp yw na jego ukszta towanie i oceny prawne 
w nim formu owane tak e ulegaj  presji �swego� miejsca 
obserwacyjnego. Obiektywizm prawników, niezale no  ich 
s dów powinien zapewni  sam system prawa (regulacja kon-
ß iktu interesów np. dla s dziów) oraz zasady etyki zawodowej. 
Maj  one chroni  przed interesown  relatywizacj  ocen, nie 
zawsze jednak wystarcz  do jej wyeliminowania. Co wi cej, 
problemem staje si  dyssens nieu wiadomiony, lecz odczuwalny 
przez otoczenie.

Problem oddaje powszechnie znane i cz sto cytowane wyra-
enie brytyjskiego s dziego, lorda Gordona Hewarta: it is not 

merely of some importance, but is of fundamental importance 
that justice should not only be done, but should manifestly and 
undoubtedly be seen to be done41. W tym uj ciu jest to pragma-
tyczna zasada s dowego i spo ecznego dyskursu prowadzonego 
w celu zwi kszenia legitymizacji s dów i poszanowania ich 
orzecze , a zarazem droga do ustrze enia samych s dziów przed 
uszczerbkiem reputacji spowodowanym postrzeganiem ich jako 
niespe niaj cych wymaga  niezale no ci i obiektywizmu.

W niedawnym s ynnym orzeczeniu TS z 19.11.2019 r.42 
do my li tej powrócono. Odpowiadaj c na pytania prejudy-
cjalne o kryteria niezawis o ci i bezstronno ci stanowi ce inte-
gralny element s dzenia, TS w uzasadnieniu odwo uje si  nie 
tylko do zasad instytucjonalnych i gwarancji proceduralnych 
prawa w tekstach i w dzia aniu. Trybuna  Sprawiedliwo ci 
dodatkowo wymaga (i w tym zakresie okre la wytyczne dla 
operacyjnego dzia ania s du krajowego43), aby te zasady i gwa-
rancje ! i in books, i in action ! utrwala y publicznie wiar , 
e te zasady istniej  i funkcjonuj  jak nale y. Nie wystarcza 

zatem sam tekst, nie wystarcza standard efektywnej ochrony, 
wymaga si  nadto wywo ywania �stosownego odczucia spo-
ecznego�. Brzmi to do  egzotycznie w kraju, gdzie nawet 

poj cie effet utile obejmuj cego standard ochronny prawa nie 
jest mocno zakorzenione44.

Z tej te  przyczyny zapewne wysi ki s du krajowego imple-
mentuj cego ten nakaz, odwo uj ce si  jako do róde  wiedzy 
o rzeczywisto ci i nastrojach do publikacji i opinii (media, linki) 
medialnych, traktowane s  jako ekstrawagancja45. Tymczasem 
chodzi o zjawisko w wymiarze sprawiedliwo ci bynajmniej nie 
nowe, tyle e zwi zane z odwo aniem si  do pozatekstowo-
ci prawa (jego skuteczno ci). �Wywierania wra enia�, o któ-

rym tu mowa, nie podobna lekcewa y . Najbardziej uczciwy 
wyrok wydany przez s dziego g boko przekonanego o w asnej 

41 �To wa ne, aby sprawiedliwo  wymierzy , ale fundamentalnie jest wa ne, 
aby wszyscy byli pewni i nie mieli w tpliwo ci, e zosta a ona wymierzona� 
! wyrok z 9.11.1923 r., Rex przeciwko Sussex Justices, "King$s Bench 
Reports# 1924/1, s. 259.

42 Wyrok TS z 19.11.2019 r., sprawy po czone C-585/18, C-624/18, 
C-625/18, A.K. i in. przeciwko S dowi Najwy szemu, EU:C:2019:982 
! dalej wyrok C-585/18, C-624/18, C-625/18, A.K.

43 Zob. wyrok C-585/18, C-624/18, C-625/18, A.K., pkt 123, 134, 153, 
z powo aniem na wcze niejsze judykaty podobnie ujmuj ce t  kwesti .

44 Nie bez przyczyny ten w a nie fragment uzasadnienia wyroku SN 
z 5.12.2019 r., III PO 7/18, LEX nr 2746893, wydanego w nast pstwie 
realizacji tych dezyderatów TSUE, wzbudza  krytyk  prawników 
reprezentuj cych przegrywaj c  stron  rz dow ; por. https://www.rp.pl/
Opinie/312199948-Waldemar-Gontarski-Dlaczego-wyrok-SN-ws-KRS-i-
Izby-Dyscyplinarnej-jest-contra-legem.html (dost p: 23.03.2020 r.).

45 Wyrok SN z 5.12.2019 r., III PO 7/18, pkt 49, 50, 53, 55, 56, 80 
uzasadnienia. 
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niezale no ci i rzeczywi cie niezale nego nie przyniesie spo-
ecznego efektu, je eli orzekaj cym nie stworzy si  warunków 

demonstracji w asnej niezale no ci, a oni sami nie zadbaj  
o ostentacyjn  demonstracj  w asnego nieuwik ania.

!Wywieranie wra enia" obiektywizmu, powagi i troski 
o wa enie interesów istotne jest nie tylko w wypadku wyro-
ków s dowych, ale i w wypadku formu owania ocen w dys-
kursach interpretacyjnych. Dlatego konfuzje ról (adwokat/
radca � naukowiec), uwik ania w transakcje gospodarcze (s dzia 
� beneÞ cjent kredytów, s dzia � uczestnik sponsorowanej kon-
ferencji, s dzia � wyk adowca na prywatnej uczelni sponso-
rowanej przez banki, ubezpieczycieli, deweloperów itd.) nie 
sprzyjaj  !wywieraniu wra enia" obiektywizmu, nawet wtedy, 
gdy owo wra enie jest tylko pozorne.

Skala zjawiska jest trudna do oceny i weryÞ kacji. Mo e jed-
nak niepokoi  brak wra liwo ci na takie zarzuty i traktowanie 
ich jako wyrazu przeczulenia lub z o liwo ci. Ujawnia to dys-
kurs dotycz cy kredytów frankowych, zw aszcza e s dziowie 
sk onni s  bagatelizowa  sygna y oparte na !wra eniu" opinii 
publicznej, a w ka dym razie traktowa  j  jako frustruj c  
uci liwo , a nie sygna  deÞ cytu transparencji w sprawowa-
niu urz du. Przyk adów dostarczaj  media spo eczno ciowe, 
gdzie sygnalizowano (w sprawach frankowych) rzeczywiste 
czy cho by niedostatecznie wyja nione konß ikty ról (s dzia 
dzia aj cy jako wyk adowca korzystaj cy z dyskretnego lub 
oÞ cjalnego sponsoringu banków w dzia alno ci dydaktycz-
nej, naukowej, publikacyjnej46) czy uwik ania rodzinne (s dzia 
orzekaj cy w wydziale rozpatruj cym spory frankowiczów 
b d cy wspó ma onkiem adwokata widocznie zaanga owa-
nego w dzia alno  interpretacyjn  wspieraj c  banki powinien 
skrupulatnie dba  nie tylko o wy czenie si  ze spraw tego 
typu, ale i o demonstracyjne przekonywanie o swym obiekty-
wizmie47). Niezbyt przekonuj ce jest wyja nienie sprawy w asn  
nie wiadomo ci 48 (bo w ko cu s dzia powinien by  ekscesyw-
nie podejrzliwy) czy umiej tno ci  sekwencyjnego wykonywa-
nia koliduj cych ról adwokata doradcy i naukowca49. Je eli 
nawet kto  rzeczywi cie ma takie umiej tno ci i je praktykuje 
w dobrej wierze, to jednak spo eczna percepcja konß iktu ról, 

46 https://www.bankowebezprawie.pl/zawiadomienie-o-podejrzeniu-
popelnienia-deliktu-dyscyplinarnego-przez-sedziego-sadu-najwyzszego-
miroslawa-baczyka/(dost p: 23.03.2020 r.); O. Rudak, Powiedzia  
co wiedzia #14 ! o tym co wie, a czego nie wie s dzia SN, https://
czasopismo.legeartis.org/2015/04/erecinski-rada-skok.html (dost p: 
23.03.2020 r.).

47 Tego elementu chyba brakuje, co owocuje podejrzliwo ci  nie zawsze 
uzasadnion  i wnioskami o wy czenie s dziego; por. K. Jano , Konß ikt 
interesów ws. frankowiczów? �W ma e stwie nie da si  pozosta  
bezstronnym!, https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/
frankowicze-sbb-kredyty-we-frankach-sad,83,0,2359891.html (dost p: 
23.03.2020 r.). 

48 !Nie mia em wyobra enia, e to prywatna spó ka. My la em, e to rada 
naukowa przy jakim  wydziale" Teraz widz  potrzeb  wyst pienia z tej 
rady, skoro to jest tak postrzegane. Z o  rezygnacj # $ prof. T. Ereci ski, 
prezes S du Najwy szego, w odpowiedzi na pytanie o udzia  w radzie 
naukowej spó ki powi zanej ze SKOK-ami; zob. E. Siedlecka, Co robi  
s dziowie S du Najwy szego u boku SKOK-u? Profesorowie w radzie prywatnej 
Þ rmy senatora Biereckiego, https://wyborcza.pl/1,75398,17721661,Co_
robia_sedziowie_Sadu_Najwyzszego_u_boku_SKOK_u_.html (dost p: 
23.03.2020 r.).

49 Zgorszenie tego rodzaju sytuacj  bywa komunikowane czasem w sposób 
bardzo bezceremonialny; w zwi zku z konferencj  WPiA UW 
z 9.12.2016 r. o skutkach kontroli klauzul abuzywnych zob. http://
styczynski.blogspot.com/2016/12/komentarz-do-konferencji-wpia-uw-9-xii.
html (dost p: 23.03.2020 r.).

o której mówi i lord Hewart, i TSUE w cytowanym orzeczeniu, 
jest nieunikniona. A to nakazywa oby wi ksz , pragmatyczn  
ostro no , w dobrze rozumianym w asnym interesie legityma-
cji wymiaru sprawiedliwo ci50, nauki czy obiektywnego obrazu 
prawniczych zawodów.

7. Wybór kapelusza � konfuzje prawniczych ról

7.1. Radcowie prawni ostatnimi czasy ledzili tocz ce si  
przed TSUE ze zmiennym szcz ciem losy spraw po czonych 
C-515/17 i C-561/1751, gdzie problemem by a ocena, czy fakt 
zatrudnienia radcy (a radcowie z regu y bywaj  pracownikami) 
na uniwersytecie jako wyk adowcy uniemo liwia traktowanie 
go przed TSUE jako prawnika o dostatecznym stopniu niezale -
no ci. Charakterystyczne przy tym, e relacje polskich mediów 
eksponowa y w zgeneralizowany sposób stanowisko rzecznika 
generalnego52, akcentuj c nie tyle to, co by o przedmiotem 
zatrudnienia, ile sam fakt bycia zatrudnionym. Nie mo e to dzi-
wi , skoro w przeciwie stwie do adwokatów, których nieza-
le no  nie by a przedmiotem w tpliwo ci zg aszanych TSUE, 
radcowie co do zasady dzia aj  w ramach zatrudnienia jako 
fachowcy maj cy wiadczy  pomoc prawn  swym pracodaw-
com. Rozstrzygni cie, przychylne dla wyk adowcy b d cego 
radc 53, uznaj ce mo liwo  zachowania przez uniwersytec-
kiego wyk adowc  statusu niezale nego prawnika, mog cego 
wyst powa  przed s dem UE, zosta o chyba zrozumiane u nas 
zbyt szeroko: jako sugeruj ce, e zdaniem TSUE sam fakt 
zatrudnienia nie szkodzi niezale no ci. Moim zdaniem jednak 
zbyt g adko przechodzi si  tu nad kwesti  istotn  sytuacyjnie: 
zatrudnienie radcy dotyczy o nie sta ego wiadczenia przeze  
prawnej obs ugi w ramach stosunku pracy, lecz prowadzenia 
wyk adów. I tylko ten ostatni konß ikt ról uznano za nieistotny 
dla niezale no ci wymaganej dla reprezentacji przed TSUE. 
Spraw  otwart  pozostaje zatem kwestia, czy w Luksemburgu 
identycznie oceniono by sytuacj , gdyby chodzi o o zatrudnie-
nie !radcy jako radcy#. Dla TSUE wyk adowca wyst puj cy 
jako radca cieszy si  dostatecznie wysokim stopniem niezale -
no ci, z uwagi na interesuj ce orzekaj cy s d potrzeby repre-
zentacji procesowej54. Pytanie jednak, czy z kolei z punktu 
widzenia wymaga  stawianych wyk adowcom uczelnia nie 
ma problemów z tym, czy wyk adowca wyst puj cy okazjonal-
nie tak e jako reprezentant procesowy uczelni jest dostatecz-
nie obiektywny (a tak e postrzegany w spo ecznym odbiorze 
jako dostatecznie obiektywny naukowiec, d cy do prawdy) 
w prezentacji wiedzy prawoznawczej, czego dokonuje jako 

50 Dlatego nie podzielam przekonania B. Piwnik, sk din d do wiadczonego 
s dziego, e wewn trzna niezawis o  s dziego jest warunkiem nie 
tylko koniecznym (tu zgoda), ale i wystarczaj cym dla zabezpieczenia 
niezale no ci s dów; https://www.tvp.info/38349793/piwnik-nikt-mojej-
niezawislosci-nie-ograniczyl (dost p: 23.03.2020 r.).

51 Zob. wyrok TS z 4.02.2020 r., sprawy po czone C-515/17 P i C-561/17 P, 
Uniwersytet Wroc awski i Rzeczpospolita Polska przeciwko Agencji 
Wykonawczej ds. Bada  Naukowych, EU:C:2020:73 $ dalej wyrok C-515/17 
i C-561/17, UWr.

52 Zob. M. Adamski, Opinia rzecznika TSUE: radca prawny na etacie jest 
niezale ny, https://www.rp.pl/Radcowie/309249954-Opinia-rzecznika-
TSUE-radca-prawny-na-etacie-jest-niezalezny.html (dost p: 23.03.2020 r.). 

53 Zob. opinia rzecznika generalnego M. Bobeka z 24.09.2019 r., 
sprawy po czone C-515/17 P i C-561/17 P, Uniwersytet Wroc awski 
i Rzeczpospolita Polska przeciwko Agencji Wykonawczej ds. Bada  
Naukowych, EU:C:2019:774.

54 Por. wyrok C-515/17 i C-561/17, UWr, pkt 63$67.
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wyk adowca. Mo na bowiem odwróci  problem konß iktu 
ról radca ! wyk adowca. Je eli nawet nie ma w opisywanym 
wypadku zagro enia dla pe nionej roli radcy prawnego, to by  
mo e istnieje zagro enie dla aksjologii i etyki pracy naukowej? 
Nie mam najmniejszych powodów ani dowodów, aby rzuca  
jakikolwiek cie , czy formu owa  zarzut pod czyimkolwiek 
adresem. Idzie mi jednak o ilustracj  zjawiska dwoisto ci ról 
prawnika (prawoznawcy) i niedopowiedziane dwuznaczno-
ci, jakie ta sytuacja ze sob  niesie, nawet przy omawianiu 

rozstrzygni cia TSUE, które ma chyba g bsze znaczenie dla 
kwestii konß iktu ról, ni  to si  na pierwszy rzut oka wydaje.

7.2. We wrze niu 2019 r. dosz o do zmiany Zbioru zasad 
etyki adwokackiej i godno ci zawodu55 w newralgicznej 
kwestii czenia ról. Zliberalizowano mo liwo ci dzia ania 
poza wiadczeniem pomocy prawnej i udzia em w dyskursie 
prawniczym w duchu pesymistycznego realizmu: poniewa  
kazuistyka nie zapobieg a ekscesom, dawn  kazuistyk 56 zast -
pi a zwi z o . Obecny § 9 g osi: "1. Z zawodem adwokata 
nie wolno czy  zaj , których wykonywanie uw acza oby 
godno ci zawodu adwokata lub ogranicza o jego niezale no  
oraz podwa a o zaufanie do adwokatury. 2. czenie zaj  nie 
mo e prowadzi  do: a) obni enia jako ci wiadczonej przez 
adwokata pomocy prawnej; b) utraty zaufania b d cego pod-
staw  stosunku wi cego adwokata z jego klientem. 3. Pro-
wadz c dzia alno  zarobkow  niezwi zan  z kszta towaniem 
wiadomo ci prawnej lub ze wiadczeniem pomocy prawnej, 

adwokat nie mo e u ywa  tytu u zawodowego#. Zmiana for-
mu y dzia a  biznesowych na ogólniejsze rzeczywisto ci nie 
zmienia. Nieco j  jednak dowodowo maskuje. Pozostawiaj c 
na boku problemy Þ rmanctwa, zauwa my, e je eli adwokat 

55 J. Giezek, P. Kardas, O etycznych i deontologicznych podstawach 
obowi zuj cego adwokatów zakazu czenia zaj  ! uwagi na marginesie 
uchwa y NRA z 21.09.2019 r. zmieniaj cej § 9 Zbioru zasad etyki 
adwokackiej i godno ci zawodu, "Palestra# 2019/10, s. 22 i n.

56 Dawne brzmienie § 9:
 "1.  Z zawodem adwokata nie wolno czy  takich zaj , które: a) 

uw acza yby godno ci zawodu, b) ogranicza yby niezawis o  adwokata, 
c) podwa a yby zaufanie publiczne do Adwokatury.

 2.  Za koliduj ce z wykonywaniem zawodu adwokackiego uznaje si  
w szczególno ci: a) zajmowanie w cudzym przedsi biorstwie stanowiska 
zarz dcy, sprawowanie funkcji cz onka zarz du, prokurenta w spó kach 
prawa handlowego oraz cz onka rady nadzorczej oddelegowanego 
do zarz du spó ki prawa handlowego, chyba e jest to przej ciowo 
sprawowana funkcja, maj ca za cel wykonanie okre lonego 
i ograniczonego w czasie zlecenia klienta; b) podejmowanie si  
zawodowo po rednictwa przy transakcjach handlowych, z wyj tkiem 
doradztwa przy zawieraniu umów oraz dokonywania w ramach 
dzia alno ci kancelarii adwokackiej czynno ci handlowych 
i Þ nansowych niezwi zanych z wykonywaniem zawodu adwokata; 
c) prowadzenie kancelarii adwokackiej w tym samym lokalu z osob  
prowadz c  inn  dzia alno , gdy taka sytuacja by aby sprzeczna 
z zasadami etyki adwokackiej lub mog a narazi  dobre imi  Adwokatury.

 3.  Przy zawieraniu przez adwokata umowy w zakresie powiernictwa 
obowi zuje go najwy sza staranno  w badaniu, czy umowa ta nie 
narusza zasad etyki adwokackiej i godno ci zawodu.

 4.  Za zgodne z etyk  zawodow  uznaje si  wykonywanie przez adwokata 
funkcji syndyka, podejmowanie czynno ci nadzorcy s dowego, 
likwidatora i zarz dcy dzia aj cego na podstawie ustawy Prawo 
upad o ciowe i naprawcze, pe nienie funkcji kuratora we w adzach 
fundacji, w radach nadzorczych, zarz dach spó dzielni mieszkaniowych 
i innych, a tak e pe nienie obowi zków cz onka zarz du i prokurenta 
spó ek prawa handlowego z zastrze eniem przepisów powy szych, 
a tak e dotycz cych zasad ochrony tajemnicy adwokackiej. W trakcie 
pe nienia powy szych funkcji, adwokata obowi zuje stosowanie si  
do przepisów niniejszych zasad#.

jest znany ze swej dzia alno ci zawodowej, wówczas nawet 
je li on sam b dzie si  stara  nie u ywa  tytu u zawodowego, 
dzia aj c w warunkach § 9 ust. 3, nie zapobiegnie to postrzega-
niu go przez innych przez pryzmat roli adwokackiej. Mieli my 
zreszt  dobitny przyk ad takiej w a nie powszechnej konfuzji 
postrzegania w zwi zku z obj ciem funkcji szefowej kampa-
nii wyborczej prezydenta przez adwokatk 57. Zmiany zasad 
etyki adwokackiej dokonano, aby nie tolerowa  rozd wi ku 
mi dzy nakazem kodeksu deontologicznego a rzeczywisto -
ci . Mo na jednak w tpi , czy cel ten da si  osi gn  przy 
pomocy dokonanej zmiany. Zw aszcza je eli kryterium nieza-
le no ci i obiektywizmu w odbiorze spo ecznym ma by  nie 
tylko to, co czyni i deklaruje sam zainteresowany, ale i to (jak 
chce wobec s dziów wyrok C-585/18, C-624/18, C-625/18, 
A.K.), jak dzia ania s  spo ecznie odbierane. W takim wypadku 
kryteria spo ecznego odbioru pe nionej roli staj  si  kryte-
rium oceny w a ciwego jej odgrywania przez aktora. Jednak 
praktyczne i gwarancyjne znaczenie obecnej formu y zbioru 
zasad pozostanie ma o u ywanym li ciem Þ gowym. Formu a 
ta ma jeszcze jedn  cech : zak ada naturalny brak konß iktu 
mi dzy dzia alno ci  "zwi zan  z kszta towaniem wiado-
mo ci prawnej# a dzia alno ci  adwokack  par excellence. 
Takiego konß iktu rzeczywi cie brak, gdy widzie  problem 
z punktu widzenia misji i etosu adwokackiego. Udzia  w dys-
kursie naukowym (tak e b d cy kszta towaniem wiadomo ci 
prawnej, gdy dotyczy prawoznawstwa) mo e z powodzeniem 
pomaga  misji adwokackiej. Inaczej jednak sprawa si  przed-
stawia, gdy widzie  sprawy od strony nauki ! tu powinno  
poszukiwania prawdy i obiektywizm prezentacji wyników 
nak adaj  na osob  dzia aj c  imperio rationis surowsze 
powinno ci. Adwokat czy radca ! przypomnijmy ! nie musi, 
nawet dzia aj c imperio rationis, wyrzeka  si  zrozumia ej 
u adwokata przychylno ci dla interesu klienta. Naukowiec 
tego robi  jednak nie powinien, trudno bowiem przypuszcza , 
e zmiana biurka przes dza o mo liwo ci kompletnej obiekty-

wizacji zachowania. I dlatego zrozumia y staje si  pesymizm 
niemieckiego profesora, którego wspomina F. Zoll58: �[$] 
Christian von Bar, jeden z tych profesorów, którzy symbolizuj  
idee zuniÞ kowanego prawa prywatnego Europy, powiedzia : 
wi kszo  profesorów jest skorumpowana. Wszyscy handluj  
wiedz , pisz c opinie dla prywatnych klientów. To zdanie 
poruszy o mnie. Nierzadko pisa em opinie, nigdy wbrew 
sobie. Zawsze wyra a em mój pogl d. Dla prof. von Bara nie 
by  to aden argument. wietnie rozumia , e warunki pracy 
polskiego profesora ró ni  si  radykalnie od warunków pro-
fesora niemieckiego. Powiedzia  jednak, e by  mo e w takiej 
sytuacji po prostu nie godzi si  by  profesorem. Przywo uj  
t  rozmow , bo dotyczy ona istoty stanu polskich wydzia ów 
prawa. Nasi profesorowie nie tylko pisz  opinie. Wykonuj  
wiele zawodów prawniczych (adwokat, s dzia, notariusz) 
pozostaj c nadal profesorami. Pracuj  na kilku etatach. Czy 
stan ten jest naganny?�. Zapewne nie musi by . Ale czy robi si  
wszystko, aby o tym przekona ? wiadome i nie wiadome 
uwik anie prawników jest faktem. I to ujawnia dyskurs doty-
cz cy kredytów frankowych.

57 https://tvn24.pl/polska/jolanta-turczynowicz-kieryllo-szefowa-kampanii-
andrzeja-dudy-kim-jest-4181463 (dost p: 23.03.2020 r.).

58 F. Zoll, O nauczaniu prawa oraz kszta ceniu prawników, �Rzeczpospolita� 
z 21.05.2011 r.
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What Does the Discussion on Consumer Loans 
Denominated in or Indexed to CHF Reveal, 

or on the Conscious and Unconscious Involvement 
of Lawyers 

Keywords: loan contracts indexed to or denominated in CHF, 
CJEU case law, consumer protection, EU-consistent interpre-
tation of national law, lobbying, jurisprudence of interests

The problem with consumer loans denominated to or indexed 
in CHF, considering the scale of the phenomenon, has revealed 
the presence of a very strong lobbying of banks (the professional 
lenders). The lobbying activities include very active participation 
in the efforts to promote interpretation of laws favourable for 
banks. This lobbying is sometimes quite brutal and lacks trans-
parency. Lawyers take an active part in this �war of interpreta-
tions�. This is a manifestation of the jurisprudence of interests 
and the various functions that interpretation and evaluations 
made by lawyers play on and for the market. Advocates and 
attorneys at law who represent the banks strive to obtain inß u-
ence over the mainstream judicial interpretation. Such actions 
have kept Polish courts in the paradigm of a contract, in which 
both parties (the professional and the consumer) are only for-
mally equal. As a result, the courts were not able to use the 
CJEU case law, friendly to effective consumer protection. The 
fact that academics are at the same time judges or advocates, 
and their academic views are insufÞ ciently distinguished from 
their views as judges or advocates, is conducive to developing 
such a situation. 
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