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Szkolenia Prawne Agnieszka Kuźdub 

00-100 Warszawa, ul. Przechodnia 2 lok. 607  
tel. 607 744 074, 607 744 002 
www.szkolenia-prawne.pl 

  

 

Zapraszamy na szkolenie 

„Możliwe odpowiedzi na pytania przedstawione do rozstrzygnięcia  

Izbie Cywilnej przez Pierwszego Prezesa SN III CZP 11/21  

oraz Rzecznika Finansowego III CZP 6/21” 

Warszawa, 9 lipca 2021 r. 

 

Program szkolenia: 

1. Czy w razie uznania, że postanowienie umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego odnoszące się 

do sposobu określania kursu waluty obcej stanowi niedozwolone postanowienie umowne i nie wiąże 

konsumenta, możliwe jest przyjęcie, że miejsce tego postanowienia zajmuje inny sposób określenia kursu 

waluty obcej wynikający z przepisów prawa lub zwyczajów? 

 

a w razie odpowiedzi przeczącej: 

 

 2. Czy w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu indeksowanego 

do takiej waluty umowa może wiązać strony w pozostałym zakresie? 

3. Czy w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu  

denominowanego w walucie obcej umowa ta może wiązać strony w pozostałym zakresie? 

 

Niezależnie od treści odpowiedzi na pyt.  1-3 

 

4. Czy w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej, w wykonaniu której bank wypłacił 

kredytobiorcy całość lub część kwoty kredytu, a kredytobiorca dokonywał spłat kredytu, powstają odrębne 

roszczenia z tytułu nienależnego świadczenia na rzecz każdej ze stron, czy też powstaje jedynie jedno 

roszczenie, równe różnicy spełnionych świadczeń, na rzecz tej strony, której łączne świadczenie miało wyższą 

wysokość? 

5. Czy w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej z powodu niedozwolonego charakteru 

niektórych jej postanowień, bieg przedawnienia przysługuje banku o zwrot kwot wypłaconych z tytułu kredytu 

rozpoczyna się od chwili ich wypłaty? 

6. Czy, jeżeli w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej którejkolwiek ze stron 

przysługuje roszczenie o zwrot świadczenia spełnionego w wykonaniu takiej umowy, strona ta może również 

żądać wynagrodzenia z tytułu korzystania z jej środków pieniężnych przez drugą stronę? 
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Pytania   przedstawione przez Rzecznika Finansowego III CZP 6/21  

 

1a. Czy w przypadku stwierdzenia  przez sąd nieważności umowy kredytu denominowanego lub indeksowanego 

w walucie obcej lub 

1b. uznania za niedozwolone postanowień  umownych przewidujących indeksacje kredytu do waluty obcej, 

gdzie po usunięciu z niej postanowień niedozwolonych umowa kredytu nie może być dalej wykonywana0 

 - stronom umowy przysługują roszczenia, o których mowa w przepisie art.410 § 2 k.c. w zw. z art.405 k.c.?  

 

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie, czy świadczenia nienależne  stron powstają  

w wyniku: 
 

2a.  odpadnięcia podstawy prawnej (condictio causa finta), czy też 

2b. nieważności czynności prawej zobowiązującej do świadczenia (condictio  sine causa)? 

 

Szkolenie poprowadzi: Sędzia SN dr Helena Ciepła 

Doktor nauk prawnych. Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku. Autorka i współautorka wielu publikacji 

naukowych z zakresu prawa i postępowania cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy                        

o księgach wieczystych i hipotece, m.in. Komentarzy do Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, 

Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego oraz Ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Odznaczona Krzyżem 

Komandorskim za zasługi dla wymiaru sprawiedliwości, za kształtowanie zasad demokratycznego państwa 

prawa i kultury prawnej. Wykładowca uczelni wyższych. Doświadczony wykładowca na szkoleniach dla 

praktyków.  

 

Informacje organizacyjne: 

Termin i czas trwania szkolenia: 9 lipca 2021 r., w godzinach 10.00 - 14.00. 

Miejsce organizacji szkolenia: Warszawa, dokładne miejsce zostanie wskazane na 7 dni przed szkoleniem. 
 

Koszt szkolenia: 590 zł netto/os.  

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych  

oraz pod warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych. 

Cena podstawowa obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, 

serwis kawowy oraz lunch.  
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Płatność:  

 dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem 

szkolenia, 

 dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.  

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan)  

oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: 

szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 1 lipca 2021 r.  

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl 
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