
 

Rekomendacja dotycząca wyboru kancelarii 
 

kancelaria: Iwo Gabrysiak - GN Adwokaci 

 

Najważniejszym elementem przy wyborze kancelarii do obsługi naszego pozwu zbiorowego przeciwko 

mBank w sprawie o "odfrankowienie" jest prawdopodobieństwo wygrania sprawy wynikające z oceny 

kancelarii.  

Potrzebujemy kancelarię, zdolną przygotować odważną ale realistyczną koncepcję procesową, która 

przekona sędziów we wszystkich instancjach - łącznie z Sądem Najwyższym.  

Potrzebujemy kancelarii doświadczonej i wytrwałej, która posiada praktyczną wiedzę jak prowadzić 

pozwy zbiorowe oraz walczyć z instytucjami finasowymi, w tym szczególnie z mBankiem. 

Dodatkowo, aby skutecznie wywierać presję na bank i zwiększyć przez to szanse w ewentualnych 

negocjacjach, potrzebujemy stworzyć jak największą grupę uczestników pozwu zbiorowego. Z tego 

powodu, połączenie z licząca 1,247 osób Grupą na Bank będzie bardzo pomocne. 

W toku dotychczasowych prac, wstępnie określiliśmy cztery kancelarie, które potencjalnie mogły 

spełniać nasze oczekiwania. W rezultacie dodatkowych rozmów z nimi, na podstawie otrzymanych od 

nich informacji uzupełniających oraz w wyniku badania ankietowego dotyczącego preferencji 

uczestników forum, lista skurczyła się do dwóch pozycji - w kolejności alfabetycznej: 

1. Drzewiecki, Tomaszek & Wspólnicy 

2. Iwo Gabrysiak - GN Adwokaci 

Biorąc pod uwagę sygnalizowane przez te kancelarie koncepcje procesowe,  praktyczne doświadczenie w 

sporach z instytucjami finasowymi, a szczególnie z mBankiem (DTW - prawomocnie odrzucony pozew 

grupowy przecwiko T.U. LINK4 oraz pozew przeciwko Millenium w fazie wstępnej oraz Iwo Gabrysiak - 

przeprowadzony przez obie instancje oraz SN pozew zbiorwy przeciwko mBank oraz ugoda między grupą 

a instytucją finasową), zgromadzone już przy kancelariach grupy kredytobiorców i - na koniec - warunki 

finansowe rekomendujemy kancelarię Iwo Gabrysiaka. 

Zestawienie podstawowych informacji 

 DTW IWO 

główny element koncepcji klauzule abuzywne unieważnienie 
 

kluczowe doświadczenie pozew zbiorowy przeciwko 
Bankowi Millennium 
(decyzja o przyjęciu 28-05) 

pozew zbiorowy przeciwko mBank -  
Grupa na Bank (1,247 osób) 
(doprowadzony do poziomu SN) 
 

koszty [brutto] 922,50 zł 800,00 zł 
 



 

Problem "odfrankowienia" 

Wyrok Sądu Najwyższego z 14. maja wprowadził istotną zmianę w podejściu do tworzenia koncepcji 

procesowej dotyczącej kredytów typu CHF. To co jeszcze parę miesięcy wydawało się proste, przestało 

takim być. Sąd Najwyższy orzekł, że klauzula niedozwolona, może być abuzywna tylko w części. 

Wcześniej - 19. marca - rozdzielił skutki oddziaływania abuzywnej klauzuli waloryzacyjnej na okres przed 

i po wejściu w życie "ustawy antyspreadowej" z 2011 r. W oparciu o ten wyrok, niektóre sądy już zaczeły 

oddalać sprawy indywiduwalne o "odfrankowienie". 

W rezultacie, potrzebne jest twardsze niż dotychczas rozważane podejście do sprawy "odfrankowienia". 

Niezbędna jest nowa koncepcja pozwu, biorąca pod uwagę doświadczenia z ostatnich paru miesięcy. 

Wymaga to kreatywność w przygotowaniu i determinacji we wdrożeniu odważnej koncepcji. Samo 

opieranie się na obecności klauzul abuzywnych w umowie kredytowej nie wystarczy.  

Zbyt słaba lub zbyt płytka koncepcja może co prawda doprowadzić do "odspreadowania" ale nie do 

"odfrankowania". 

Z uwagi na wcześniejsze doświadczenia, kancelaria prowadzona przez Iwo Gabrysiaka daje większe 

szanse na przygotowowanie takiej koncepcji i poprowadzenie w oparciu o nią sprawy.  

Zasadniczym elementem pozwu może być kwestia częściowego uznania naszych umów za nieważne.  

 

Determinacja 

Dodatkowo bank musi sobie zdawać sprawę, że walczy z przeciwnikiem, który mu nie odpuści. Najlepiej, 

jeżeli miał już do czynienia z danym prawnikiem i wie na co go stać. Wtedy może będzie skłonny do 

rozmów. 

Warto w tym kontekście wspomnieć o odejściu Iwo Gabrysiaka z Eversheds. Iwo Gabrysiak prowadzi 

teraz własną kancelarię, co sprawia, że jest zdeterminowany, by odniosła ona sukces. 

Równocześnie nie wiążą go żadne ograniczenia korporacyjne ani nie blokują potencjalne konflikty 

interesów. Może się całkowicie skupić na obsłudze klientów takich jak my. 

 

Połączenie z Grupą na Bank 

Aktualnie Grupa na Bank - 1,247 kredytobiorców mBank walczących o zmianę oprocentowania ich 

kredytów - jest prowadzona przez Iwo Gabrysiaka. 

Wielu z uczestników Grupy na Bank deklaruje chęć przystąpienia do pozwu o "odfrankowienie", kiedy 

będzie się on rozpoczynał. 

 

Rzecznik Praw Konsumenta 



Obie kancelarie mają doświadczenie we współpracy z Rzecznikami Praw Konsumenta, zatem ten 

element nie powinien być rozważany jako czynnik rozróżniający oferty. Niemniej warto podkreślić, że 

współpraca Iwo Gabrysiak z Miejskim Rzecznikiem Konsumetów w Warszawie trwa już 5 lat i zrealizował 

on z Rzecznikiem także projekt zawarcia ugody między grupą konsumentów a inną niż mBank instytucją 

finansową. 

 

Jak się zgłaszać do pozwu zbiorowego? 

Od 1 czerwca 2015 roku po adresem https://panel.gnadwokaci.pl/oraz www.grupanmfrank.pl dostępny 

będzie panel klienta kancelarii Iwo Gabrysiaka dla potrzeb zebrania 550 osobowej grupy.  

http://www.gnadwokaci.pl/

