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WYROK 

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 lipca 2020 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie, I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Monika Borowska

po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2020 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym 

sprawy z powództwa 

przeciwko Getin Noble Bank S.A.

o zapłatę

1. zasądza od Getin Noble  Bank Spółki  Akcyjnej  z  siedzibą w Warszawie  na

rzecz  kwotę 27.307,59 zł (dwadzieścia siedem

tysięcy trzysta siedem złotych 59/100) oraz kwotę 11.925,60 CHF (jedenaście

tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć franków szwajcarskich 60/100) wraz z

odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi  od każdej  z  tych kwot od

dnia 21 listopada 2017 r. do dnia zapłaty, 

2. zasądza od Getin Noble  Bank Spółki  Akcyjnej  z  siedzibą w Warszawie  na

rzecz   kwotę  6.417,00  zł  (sześć  tysięcy

czterysta siedemnaście złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów procesu, w

tym kwotę 5.400,00 zł (pięć tysięcy czterysta złotych 00/100) tytułem zwrotu

kosztów zastępstwa procesowego;

SSR Monika Borowska 
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UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 02 marca 2018 r. (koperta k. 109) powodowie 
 wnieśli o zasądzenie od pozwanego Getin Noble Bank Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Warszawie: a) kwoty 27.307,59 zł wraz z odsetkami ustawowymi za
opóźnienie liczonymi od dnia 21 listopada 2017 r. do dnia zapłaty, kwoty 11.925,60
CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 21 listopada
2017 r.  do dnia zapłaty. Nadto wnieśli  o zasądzenie od pozwanego solidarnie na
rzecz powodów zwrotu kosztów postępowania.  W uzasadnieniu strona powodowa
wskazała,  że  w  dniu  03  lipca  2008  r.  powodowie  podpisali  z  Getin  Bank  S.A.
DomBank  Hipoteczny  Oddział  w  Łodzi  z  siedzibą  w  Katowicach  (poprzednikiem
pozwanego)  umowę  kredytu  hipotecznego  nr   indeksowanego  do  franka
szwajcarskiego. Z kolei w dniu 18 grudnia 2008 r. strony podpisały aneks, na mocy
którego został wydłużony termin wypłaty środków, zaś w dniu 26 października 2011
r. powodowie podpisali z Bankiem aneks, który miał umożliwić spłatę kredytu w
walucie  indeksacji  kredytu,  tj.  w  CHF.  Kolejno,  strona  powodowa  podniosła,  że
zawarte w § 1 ust.  1 zd. 1,  § 9 ust.  2 i  §  10 ust.  3 tej  umowy postanowienia,
dotyczące tzw. indeksacji  kredytu stanowią klauzule niedozwolone w rozumieniu
art.  385  (1)  k.c.  Powodowie  podnieśli,  że  dochodzone  pozwem  kwoty  stanowią
żądanie  zwrotu nadpłat  rat  kredytu  jako różnicy  między:  a)  uiszczonymi  ratami
kapitałowo-odsetkowymi w walucie polskiej w okresie od dnia zawarcia umowy do
dnia 02 kwietnia 2013 r., a kwotami, które winny być uiszczane przez powodów po
wyrugowaniu abuzywnych zapisów z treści umowy w związku ze stosowaniem przez
pozwanego w umowie zawieranej z konsumentami abuzywnych mechanizmów, b)
sumę  świadczeń  uiszczonych  przez  powodów  w  zakresie  uiszczanych  rat
kredytowych w walucie CHF w okresie od dnia 03 kwietnia 2013 r.  do dnia 31
sierpnia 2015 r.  Jednocześnie strona powodowa zaznaczyła, że w przypadku, gdyby
uznać,  że  umowa  zawarta  przez  strony  jest  w  całości  nieważna,  to  wówczas
przysługuje im roszczenie o zwrot wszystkich świadczeń uiszczanych przez nich na
rzecz banku w związku z umową. I wówczas należności objęte niniejszym pozwem
stanowią jedynie część roszczeń przysługujących powodom od pozwanego banku.
Jako  podstawę  powództwa  powodowie  wskazali  przepis  405  k.c.  Powodowie
podnieśli, że będąc konsumentami, zawarli z pozwanym umowę kredytu, który to
kredyt został udzielony i wypłacony w złotych, był również początkowo spłacany w
walucie polskiej. Wskazali, że na mocy wskazanych wyżej zapisów umowy pozwany
uzyskał  prawo  do  jednostronnego  kształtowania  świadczeń  kredytobiorcy,  co
kształtuje prawa i obowiązki powodów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami,
rażąco  naruszając  ich  interesy.  W  ocenie  powodów  powyższe  postanowienia  są
niewiążące od chwili  zawarcia  umowy.  Powołując się  zaś na nieważność umowy
kredytu powodowie podnieśli, że umowa ta jest sprzeczna z zasadami współżycia
społecznego,  naturą  zobowiązania,  wykracza  poza  granice  swobody  umów,
określone  w art.  353(1)  k.c.  oraz  narusza  przepis  art.  69  ust.  1  ustawy prawo
bankowe (pozew k. 4-22, pismo z 18 czerwca 2018 r. k. 161-188, pismo z dnia 02
grudnia 2018 r. k. 293-297, pismo z 19 czerwca 2019 r. k. 313-315).

W odpowiedzi na pozew, strona pozwana wniosła o oddalenie powództwa i
zasądzenie od powodów na rzecz pozwanego zwrotu kosztów procesu, w tym zwrotu
kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Pozwany wskazał, że
brak jest jakichkolwiek podstaw do uznania, że zawarta przez strony umowa jest
nieważna lub niektóre z jej postanowień spełniają przesłanki z art. 385(1) k.c., a
zatem że nie wiążą powodów. Podał, że powodowie przed zawarciem umowy z dnia
03 lipca 2008 r. byli pouczeni o ryzyku kursowym związanym z zawartą umową, co
wynika wprost z oświadczenia o wyborze waluty podpisanego przez kredytobiorcę.
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Pozwany podkreślił, że indeksacja kredytu była indywidulanie uzgodniona ze stroną
powodową i została wprowadzona do umowy na jej wniosek. Pozwany wskazał, że
bank nie miał dowolności w kształtowaniu kursu w tabelach kursowych. Umowa
zawierała  kryteria  ustalania  kursów  franka  szwajcarskiego.  Dodał  również,  że
Strona  powodowa  na  podstawie  aneksu  nr  2  do  umowy  uzyskała  prawo  do
dokonywania spłat bezpośrednio w walucie obcej, stąd od dnia podpisania aneksu
sporna Tabela  kursowa w ogóle  nie  ma zastosowania  do  rozliczeń stron.  Nadto
zdaniem pozwanego  stwierdzenie  abuzywności  klauzul  indeksacyjnych  nie  może
doprowadzić do zmiany charakteru umowy i przekształcenia kredytu udzielonego
powodom w kredyt stricte złotówkowy. Pozwany podniósł zarzut formalny odnoszący
się  do  żądania  zapłaty  (powodowie  domagali  się  zapłaty  w  sposób  „solidarny”).
Wskazał,  że umowa była  korzystna dla  powodów,  gdyż  korzystali  oni  z  niskiego
oprocentowania  dla  kredytów  indeksowanych.  Po  wzroście  kursu  franka
szwajcarskiego mieli możliwość skorzystania z możliwości przewalutowania kredytu,
jednak nie skorzystali z tej opcji (odpowiedź na pozew k. 112-132v, pismo z dnia 28
sierpnia 2018 r. k. 194-200v, pismo z dnia 26 listopada 2019 r. k. 257-280, pismo z
dnia 26 czerwca 2020 r. k. 307-311v).

W dalszym toku postępowania strony podtrzymały dotychczasowe stanowiska
w sprawie.

Postanowieniem z dnia 06 sierpnia 2019 r.  Sąd zawiesił  postępowanie na
podstawie  art.  177  §  1  pkt  3(1)  k.p.c.  (k.  252),  zaś  postanowieniem z  dnia  07
listopada 2019 r. (k. 254) podjął zawieszone postępowanie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:
W dniu 12 czerwca 2008 r.  złożyli wniosek o

kredyt hipoteczny w kwocie 320.000,00 zł w celu pokrycia części kosztów budowy
domu  mieszkalnego  oraz  na  opłaty  okołokredytowe.  Jako  walutę  indeksowania
wskazali  franka  szwajcarskiego  (CHF).  Okres  kredytowania  określono  na  480
miesięcy.
Dowód: wniosek 140-143v.

Kredytobiorcy  wraz  z  wnioskiem  kredytowym  podpisali  dokument
„Oświadczenie  Kredytobiorcy  o  Wyborze  Waluty  Obcej”,  przedstawiający  wpływ
zmian oprocentowania i kursu waluty kredytu na wysokość miesięcznych rat przy
założeniu, że wysokość kredytu wynosi 150.000,00 zł, okres spłaty kredytu wynosi
15 lat, oprocentowanie kredytu złotowego wynosi 6% a indeksowanego do CHF 3%.
W symulacji przedstawiono warianty zakładające, że:
a) kurs CHF oraz stopy procentowe kształtują się na poziomie z dnia sporządzenia
symulacji (rata kredytu w PLN – 1.259,13 zł; rata kredytu indeksowanego do CHF –
1.032,91 zł);
b) stopa procentowa kredytu w CHF jest równa stopie procentowej kredytu w PLN, a
kapitał jest większy o 20% (wskazano, że sytuacja ta nie dotyczy kredytu w PLN;
rata kredytu indeksowanego do CHF – 1.510,96 zł);
c)  kurs  CHF  wzrośnie  o  wartość  stanowiącą  różnicę  między  maksymalnym  i
minimalnym kursem CHF z okresu ostatnich 12 miesięcy, tj. o 0,3752 złotych, co
daje wzrost o 15,6% (wskazano, że sytuacja ta nie dotyczy kredytu w PLN; rata
kredytu indeksowanego do CHF – 1.119,04 zł);
d)  stopa  procentowa  wzrośnie  o  4  punkty  procentowe  (rata  kredytu  w  PLN  -
1.599,36 zł; rata kredytu indeksowanego do CHF – 1.340,21 zł);
e) stopa procentowa wzrośnie o wartość stanowiącą różnicę między maksymalną i
minimalną wartością stopy procentowej z okresu ostatnich 12 miesięcy, tj. o 1,83
punktu procentowego w przypadku kredytów w PLN i o 0,58 punktu procentowego
w przypadku kredytów indeksowanych kursem CHF (rata kredytu w PLN – 1.409,57
zł; rata kredytu indeksowanego do CHF – 1.070,10 zł).
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Każdy  z  kredytobiorców  oświadczył,  że  został  poinformowany,  że  tabela  ma
charakter  jedynie  przykładowy  i  nie  będzie  na  jej  podstawie  wywodzić  żadnych
roszczeń  wobec  banku  oraz  że  po  zapoznaniu  się  z  występującym  ryzykiem
kursowym  oraz  ryzykiem  wynikającym  ze  zmiennej  stopy  procentowej  wnosi  o
udzielenie kredytu indeksowanego do waluty obcej.
Dowód: oświadczenia k. 144-145.

W dniu 03 lipca 2007 r.   zawarli z Getin Bank
Spółką  S.A. DomBank Hipoteczny Oddział w Łodzi (dawniej Getin Bank S.A. DOM
Oddział w Łodzi) umowę kredytu hipotecznego nr  indeksowanego do franka
szwajcarskiego CHF. 

Zgodnie z § 1 ust. 1 umowy bank udzielał kredytobiorcy kredytu w kwocie
327.542,72 zł indeksowanego kursem CHF. Przy założeniu, że uruchomiono całość
kredytu w dacie sporządzenia umowy równowartość kredytu wynosiłaby 163.607,75
CHF, zaś rzeczywista wartość miała zostać ustalona po wypłacie ostatniej transzy
kredytu. Kredytobiorca oświadczył, że jest świadomy ryzyka kursowego, związanego
ze zmianą  kursu waluty  indeksacyjnej  w stosunku do złotego,  w całym okresie
kredytowania  i  akceptuje  to  ryzyko.  Spłata  kredytu  miała  nastąpić  w  480
miesięcznych równych ratach kapitałowo-odsetkowych.

Zgodnie  z  §  2  umowy  kredyt  miał  być  przeznaczony  na:  a)  w  wysokości
320.000,00  zł  na  pokrycie  części  kosztów  budowy  domu  mieszkalnego  na
nieruchomości  opisanej  w § 3 ust.  1  niniejszej  umowy kredytowej  na rachunek
kredytobiorcy, b) w wysokości 3.275,43 zł na pokrycie składki ubezpieczeniowej z
tytułu  ubezpieczenia  od  ryzyka  utraty  wartości  nieruchomości,  c)  w  wysokości
2.077,71  zł  na  pokrycie  składek  ubezpieczeniowych  z  §  4  ust.  1  umowy,  d)  w
wysokości  224,32  złotych  na  uiszczenie  kosztów  związanych  z  ustanowieniem
hipoteki zabezpieczającej spłatę kredytu, e) w wysokości 1.965,26 zł na uiszczenie
składki  z  tytułu  Pakietowego  Ubezpieczenia  na  wypadek  odmowy  ustanowienia
hipoteki.

Stosownie do postanowień zawartych w § 3 umowy, zabezpieczeniem kredytu
była hipoteka kaucyjna na rzecz banku w złotych polskich do kwoty stanowiącej
170% kwoty kredytu określonej w § 1 ust 1 na nieruchomości: dz. ew. nr , o
pow. 1.150,00 m. kw., położonej w Mrowiska, nr Kw  prawo do
nieruchomości:  własność  przysługuje  wyłącznie   małżonkom

 na zasadach wspólności ustawowej. 
W myśl § 7 ust. 1 umowy, wysokość rat odsetkowych miała zostać określona

w  harmonogramie  spłat,  który  miał  zostać  doręczony  w  dniu  uruchomienia
poszczególnych  transz  w  przypadku  kredytu  transzowego,  zaś  wysokość  rat
kapitałowo-odsetkowych  miała  zostać  określona  w  harmonogramie  spłat  po
wypłacie całości kredytu, rezygnacji przez kredytobiorcę z pozostałej części kredytu
lub wygaśnięciu roszczenia kredytobiorcy o uruchomienie pozostałej części kredytu.
Harmonogramy te miały stanowić integralną część umowy kredytu.  Każdorazowy
harmonogram  miał  określać  wysokość  rat  spłaty  przez  okres  dwóch  lat
kredytowania. Przed upływem dwóch lat kredytobiorca miał otrzymać harmonogram
na kolejny dwuletni okres trwania umowy kredytu. Na wniosek kredytobiorcy, bank
zobowiązał się przesłać harmonogram na cały okres kredytowania. 

Rata kapitałowo-odsetkowa przy założeniu uruchomienia całości kredytu w
dacie sporządzenia umowy wynosiłaby 689,90 CHF (§ 1 pkt 4).

Zgodnie z § 1 ust. 7 umowy całkowity koszt kredytu na dzień sporządzenia
umowy  kredytu  wynosił  335.843,20  zł  (podana  kwota  nie  uwzględniała  ryzyka
kursowego). Ostateczna wysokość całkowitego kosztu kredytu uzależniona była od
zmian poziomu oprocentowania kredytu w całym okresie kredytowania.

W świetle § 1 ust. 3 umowy oprocentowanie kredytu było zmienne i na dzień
sporządzenia  umowy wynosiło  4,06% w skali  roku,  na które  składała  się  suma
obowiązującej  stawki  DBCHF  i  stałej  marży  banku,  która  wynosiła  1,25%.

3



Kredytobiorca  oświadczył,  że  jest  świadomy  ryzyka  związanego  ze  zmiennym
oprocentowaniem i akceptuje to ryzyko. 

W myśl § 13 ust. 2 umowy indeks DBCHF dla każdego miesiąca obliczał się
jako średnią arytmetyczną stawek LIBOR 3m obowiązujących w dniach roboczych w
okresie liczonym od 26 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc ostatni do 25 dnia
miesiąca poprzedzającego zmianę. Zgodnie zaś z ust. 5 i 6 indeks DBCHF ulegał
zmianie w okresach miesięcznych i obowiązywał od pierwszego dnia miesiąca, jeżeli
wartość  Indeksu  była  różna  od  obowiązującej  stawki  indeksu  DBCHF  o
przynajmniej  0,1  punktu  procentowego.  W  przypadku  likwidacji  stawki  LIBOR,
bank w terminie 14-stu dni od daty jej likwidacji miał określić nowy czynnik, na
podstawie, którego miało być określane oprocentowanie kredytu, co jednak miało
nie  spowodować  zwiększenia  marży  ryzyka  banku.  Nowy  wskaźnik  miał
obowiązywać od 1-go dnia kwartału następującego po kwartale, w którym stawka
LIBOR ulegnie likwidacji.

W § 9 ust. 2 ustalono, że w dniu wypłaty kredytu lub każdej transzy kredytu
kwota wypłaconych środków będzie przeliczana do CHF według kursu kupna walut
określonego  w  tabeli  kursów  -  obowiązującego  w  dniu  uruchomienia  środków.
Zgodnie  z  §  10  ust.  3  umowy  wysokość  zobowiązania  będzie  ustalana  jako
równowartość  wymaganej  spłaty  wyrażonej  w  CHF  -  po  jej  przeliczeniu  według
kursu sprzedaży walut określonego w ,,Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów
dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych” do CHF obowiązującego w
dniu spłaty. 

Zgodnie zaś z § 6 ust. 1 umowy Bankowa Tabela kursów walut dla kredytów
dewizowych  oraz  indeksowanych  kursem  walut  jest  to  sporządzana  przez
merytoryczną  komórkę  banku  na  podstawie  kursów  obowiązujących  na  rynku
międzybankowym w chwili  sporządzania  tabeli  i  po  ogłoszeniu  kursów średnich
przez  NBP,  tabela  sporządzana  była  o  godz.  16:00  każdego  dnia  roboczego  i
obowiązywała przez  cały  następny dzień roboczy.  Stosownie do ust.  7  -  Libor 3
miesięczny CHF (LIBOR 3m) (London Interbank Offered Rate) - to oprocentowanie
na  jakie  banki  skłonne  są  udzielić  pożyczek  w  CHF  innym  bankom  na  rynku
międzybankowym w Londynie na okres 3 miesięcy (dane publikuje m.in. dziennik
Rzeczpospolita), a stosownie z ust. 15 - WIBOR 3 miesięczny (WIBOR 3m) (Warsaw
Interbank  Offered  Rate)  to  oprocentowanie  na  jakie  banki  skłonne  są  udzielić
pożyczek  innym  bankom  na  rynku  międzybankowym  w  Warszawie  na  okres  3
miesięcy (dane publikuje m.in. dziennik Rzeczpospolita).
Dowód: umowa k. 28-33v.

Identyczne jak powyższe definicje zostały zawarte w Regulaminie Produktu
Kredyt Hipoteczny DOM RP-068.
Dowód: regulamin k. 281-289, zarządzenie nr 217/2006 k. 290-291.

Kredyt został wypłacony w pięciu transzach, tj.: - w dniu 15 lipca 2008 r. w
kwocie 75.572,72 zł (co odpowiadało 39.040,17 CHF), - w dniu 24 lipca 2008 r. w
kwocie 90.000,00 zł (co odpowiadało 46.728,97 CHF), - w dniu 19 września 2008 r.
w kwocie 45.000,00 zł (co odpowiadało 22.466,30 CHF), - w dniu 05 listopada 2008
r. w kwocie 35.000,00 zł (co odpowiadało 15.583,26 CHF) i - w dniu 12 stycznia
2009 r. w kwocie 82.000,00 zł (co odpowiadało 32.475,25 CHF). 
Dowód: zaświadczenie Banku - historia zadłużenia k. 43, zestawienie k. 190.

Na udzielane kredyty  we frankach Bank musiał  pozyskać  finansowanie  w
walucie rzeczywistej. Wówczas Bank pożyczał franki poprzez zaciągniecie kredytów
w  polskich  i  zagranicznych  instytucjach  finansowych,  dysponował  również
depozytami.  Obecnie  źródłem  finansowania  są  głównie  transakcje  CIRS.  Bank
otrzymuje franki i przekazuje kontrahentowi złotówki oprocentowane w innej stopie.
W 2008  r.  też  były  transakcje  CIRS  i  kredyty.  Bank  w  swojej  działalności  nie
finansuje  konkretnej  umowy,  ale  posługuje  się  pojęciem strumieni  pieniężnych-
mając odpowiednią ilość  akcji  każdego dnia,  zabezpiecza  ryzyko i  finansuje  cały
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portfel na dziesiątki milionów franków. Takie transakcje nie są zawierane na taki
sam okres co kredyt.  Transakcje są kilkuletnie, czyli  krótsze od kredytów. Bank
osiągał  przychody  odsetkowe   z  kredytu  według  stopy  LIBOR  CHF  plus  marża
banku. 
Dowód:  zeznania świadka  w drodze odezwy - cd-rom nagrania z
rozprawy z dnia 23 maja 2019 r. akt I Cps 33/19 Sądu Rejonowego w Sosnowcu.

W okresie od dnia 30 lipca 2008 r. do 29 czerwca 2017 r. 
uiścili 78.402,39 zł i 43.792,70 CHF  tytułem spłaty rat kredytu.  

Dowód: zaświadczenie Banku - historia zadłużenia k. 43-44v.
W dniu 18 grudnia 2008 r.  zawarli z Getin

Bank Spółką Akcyjną w Katowicach – DomBank Hipotecznym Oddziałem w Łodzi
aneks nr 1 do umowy kredytu hipotecznego nr  z dnia 03 lipca 2008 r. Strony
postanowiły, że termin wypłaty pozostałych środków zostanie przesunięty do dnia
31 stycznia 2009 r. 
Dowód: aneks nr 1 k. 34.

 Z kolei w dniu 25 marca 2013 r.  zawarli z
Getin Noble Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie Aneks nr 2 do umowy nr 94062 z
dnia 03 lipca 2008 r., na mocy którego Bank, na wniosek Kredytobiorcy dokonał
zmiany sposobu spłaty kredytu indeksowanego do waluty CHF w taki sposób, że
począwszy  od dnia  wejścia  w życie  Aneksu spłata  kredytu  miała  następować  w
walucie  indeksacyjnej  CHF  lub  zgodnie  z  założeniami  wynikającymi  z  aneksu.
Aneksem tym zmieniono także treść §10 umowy.
Dowód: aneks nr 2 k. 35-36.

Od daty zawarcia Aneksu nr 2 powodowie spłacali raty w walucie CHF.
Dowód: niesporne,  zeznania   -  cd-rom  k.  251,  zeznania  

 - cd-rom k. 251.
Pismem  z  dnia  26  października  2017  r.  

działając przez pełnomocnika złożyli do Getin Noble Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Warszawie reklamację w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o
rozpatrywaniu  reklamacji  przez  podmioty  rynku  finansowego  i  o  Rzeczniku
Finansowym.  Jednocześnie  pismem  tym  powodowie  wezwali  Bank  do  zapłaty
27,307,59  zł  i  20.099,22  CHF  oraz  1.965,26  zł  w  terminie  14  dni,  od  dnia
otrzymania pisma. Bank nie uwzględnił reklamacji, jak również nie dokonał zapłaty.
Dowód: pismo z dnia 26 października 2017 r. k. 37-38, potwierdzenie nadania k.
39, śledzenie przesyłek k. 40-40v, pismo Banku z dnia 30 listopada 2017 r. k. 41-
42.

Getin Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (KRS 27116) został w
drodze połączenia spółek przejęty przez Noble Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą w
Warszawie (KRS 18507), która zmieniła firmę na Getin Noble Bank Spółka Akcyjna,
a następnie została przejęta przez Get Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie
(KRS 304735), która obecnie działa pod firmą Getin Noble Bank Spółka Akcyjna.
Dowód: odpis KRS k. 135-139, niesporne. 

Powód  wykonuje zawód marketingowca, zaś powódka 
 jest tłumaczem przysięgłym. Nieruchomość wybudowana za środki z kredytu

jest wykorzystywana na cele mieszkaniowe rodziny.
Dowód: zeznania  - cd-rom k. 251, zeznania  - cd-rom
k. 251.

Powyższy  stan  faktyczny  Sąd  ustalił  na  podstawie  wyżej  powołanych
dokumentów złożonych przez strony postępowania. Nie były one kwestionowane w
toku procesu, a Sąd nie znalazł podstaw, aby czynić to z urzędu. Ponadto, fakty,
które  Sąd  ustalił  na  podstawie  powołanych  dokumentów  nie  były  przedmiotem
sporu pomiędzy stronami.  Strona pozwana kwestionowała wysokość dochodzonej
należności  oraz podstawę prawną powództwa. Zauważyć jednak należy,  że suma
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wpłat dokonanych przez stronę powodową wynikała z zaświadczenia wystawionego
przez pozwanego, którego to zaświadczenia pozwany nie kwestionował, dlatego Sąd
nie znalazł podstaw, aby ten dokument podważać.

Zeznania  świadka   Sąd  uznał  za  wiarygodne.  Świadek
zeznawał w sposób jasny i logiczny. Fakty, o których świadek miał wiedzę jedynie w
niewielkim zakresie posłużyły do ustalenia stanu faktycznego gdyż nie były istotne
dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy. 

Z kolei zeznania świadka  okazały się być mało istotne dla
rozpoznania sprawy. Świadek bardzo ogólnikowo pamiętała okoliczności wiązane z
zawarciem umowy między stronami i nie była w stanie szczegółowo ich opisać. 

Sąd uznał za wiarygodne zeznania powodów. Zeznawali oni w sposób jasny,
konkretnie  odpowiadając  na  zadawane  pytania.  Ich  zachowanie  podczas
przesłuchania, sposób wypowiedzi, mimiki i gestykulacji nie wzbudził wątpliwości
sądu co do jej wiarygodności. 

Sąd  oddalił  wniosek  o  dopuszczenie  dowodu  z  opinii  biegłego  z  zakresu
rachunkowości  zgłoszony  przez  obie  strony  jako  niemający  znaczenia  dla
rozstrzygnięcia sprawy. Jak już wyżej wskazano, strona powodowa przedłożyła do
akt sprawy dokument sporządzony przez pozwanego (k. 43-44v), z którego wprost
wynika, że strona powodowa uiściła na rzecz banku kwotę 78.402,39 zł i 43.792,70
CHF. Dokument ten nie został zakwestionowany przez pozwanego (który faktycznie
sam go sporządził), a Sąd nie znalazł podstaw by kwestionować ww. zaświadczenie z
urzędu. Tym samym, za bezsporne należało uznać, że strona powodowa uiściła na
rzecz  pozwanego  kwoty  wynikające  z  tego  zaświadczenia  -  a  więc  także  kwotę
dochodzoną w tym postępowaniu.  W konsekwencji  Sąd uznał,  ż  ww.  informacja
pochodząca od banku nie wymagała więc przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego.
Okoliczności sprawy w tym zakresie zostały dostatecznie wyjaśnione, a wniosek ten
zmierzał jedynie do przedłużenia postępowania nie wnosząc niczego istotnego dla
oceny postanowień umownych.  

Na marginesie  Sąd zauważa,  że tego rodzaju matematyczne obliczenia nie
stanowiłyby  dowodu  w  ścisłym  znaczeniu  tego  pojęcia  na  gruncie  kodeksu
postępowania cywilnego i nie wymagały wiadomości specjalnych. Zgodnie z art. 227
k.p.c. przedmiotem dowodu są fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Faktem jest
to,  co  zaszło  lub  zachodzi  w  rzeczywistości.  Zgodnie  z  art.  278  §  1  k.p.c.  w
wypadkach wymagających wiadomości specjalnych sąd po wysłuchaniu wniosków
stron co do liczby biegłych i ich wyboru może wezwać jednego lub kilku biegłych w
celu  zasięgnięcia  ich  opinii.  W literaturze  i  orzecznictwie  wskazuje  się,  że
wiadomości  specjalne  biegłego  mogą  służyć  sądowi  do  dokonania  konkretnych
ustaleń faktycznych np. ustalić wartość rynkową rzeczy, ustalić skład danej rzeczy i
jej  różne  parametry.  Jak  też  biegły  może  być  swoistym  pośrednikiem  sądu  w
dokonywaniu ustaleń faktycznych np. w razie konieczności ustalenia zakresu wad
wykonanych prac budowlanych. W niniejszej sprawie, rola biegłego, który miałby
dokonać  obliczeń  wnioskowanych  przez  stronę  powodową lub  stronę  pozwaną,
byłaby  jednak  inna.  Biegły  nie  dokonywałby  żadnych  ustaleń  faktycznych  w
sprawie. Fakty istotne dla rozstrzygnięcia (przy założeniu, że umowa zawarta przez
strony  była  ważna,  a  tylko  niektóre  jej  postanowienia  są  bezskuteczne)  zostały
bowiem  w  ustalone.   Zgromadzono  dowody,  z  których  wynika  treść  umowy,
wysokość  zapłaconych  przez  stronę  powodową rat,  jak  również  historia
oprocentowania właściwego dla tego stosunku prawnego. Biegły nie dokonywałby
również  oceny  faktów wynikających  z  dowodów zgromadzonych  w sprawie  i  nie
służyłby  wyjaśnieniami  w  tym  zakresie.  Jego  rola  nie  polegałaby  więc  na
opiniowaniu  w  ścisłym  znaczeniu  tego  słowa.  Zadaniem  biegłego  byłoby
przeprowadzenie  pewnego  rodzaju  czynności  technicznej  w  postaci  obliczeń
matematycznych  w  oparciu  o  założenia  ustalone  przez  sąd  i  wskazane  w
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postanowieniu dowodowym, których sąd z uwagi na brak odpowiednich narzędzi
technicznych i umiejętności ich obsługi nie może przeprowadzić samodzielnie. Rola
biegłego w tym zakresie jest zbliżona do roli specjalisty występującego w procedurze
karnej,  którego  zadania  reguluje  przepis  art.  205  k.p.k.  Celem  tego  rodzaju
czynności nie jest dowodzenie faktów, które jest zadaniem stron procesu zgodnie z
art.  232  k.p.c.,  lecz  ustalenie  wysokości  należnej  stronie  kwoty  w  oparciu  o
wykazane przez nią fakty. Przepisy postępowania cywilnego nie regulują jednak tego
rodzaju czynności, które są niezbędne do wydania orzeczenia, dlatego w praktyce
środkiem służącym do ich przeprowadzenia jest dowód z opinii biegłego. Sąd nie
kwestionuje potrzeby posiadania wiedzy specjalnej  do tego rodzaju czynności.  W
przedmiotowej  sprawie  nieprzeprowadzenie  tego  dowodu  nie  jest  jednak
równoznaczne  z  zaniechaniem  dokonania  ustaleń  faktycznych  istotnych  dla  jej
rozstrzygnięcia,  co  zarzuciła  sądowi  strona powodowa zgłaszając zastrzeżenie  do
protokołu rozprawy, wskazując na naruszenie art. 227 k.p.c.

Sąd zważył, co następuje: 
Powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości. 
Strona  powodowa  domagała  się  zwrotu  części  świadczeń  uiszczonych  na

rzecz pozwanego w ramach wykonywania umowy kredytu hipotecznego nr 
indeksowanego  do  franka  szwajcarskiego  z  dnia  03  lipca  2008  r.  Podnosiła,  że
zapłacone przez nią raty w całości lub w części były świadczeniem nienależnym z
uwagi na wady prawne zawartej  przez strony umowy kredytu. Strona powodowa
powoływała się przede wszystkim na abuzywny charakter postanowień umownych
dotyczących  indeksacji  kredytu  do  CHF.  Wskazywała,  że  zapisy  umowne,  które
dawały  pozwanemu  prawo  do  ustalania  wysokości  świadczeń  kredytobiorców
poprzez dowolne określanie kursów CHF w tabelach kursowych, które stanowiły
podstawę  do  wyliczenia  salda  zadłużenia  oraz  poszczególnych  rat,  wypełniają
przesłanki określone w art. 385(1) k.c. Zdaniem strony powodowej konsekwencją
niedozwolonego  charakteru  wskazanych  postanowień  jest  dalsze  obowiązywanie
umowy z pominięciem niezgodnych z prawem zapisów. Dodać wypada, że strona
powodowa  powoływała  się  na  instrumenty  ochrony  konsumentów  przewidziane
dyrektywą Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 roku w sprawie nieuczciwych
warunków w umowach konsumenckich (Dz. Urz. UE. L Nr 95, str. 29), która została
do polskiego porządku prawnego implementowana poprzez wprowadzenie art. 385
(1) i nast. k.c. Niezależnie jednak od powyższego, w uzasadnieniu pozwu znalazł się
jednocześnie również zarzut nieważności całej umowy z uwagi na naruszenie art. 69
ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe w zw. z art. 58 k.c.

W  ocenie  pozwanego  żadna  ze  wskazanych  przez  stronę  powodową  wad
prawnych umowy nie występuje. 

W ocenie Sądu, przed przystąpieniem do oceny postanowień umownych pod
kątem  abuzywności,  także  z  uwagi  na  drugi  z  podniesionych  przez  powodów
zarzutów,  należało  rozważyć,  czy  umowa  kredytu  indeksowanego  do  franka
szwajcarskiego  zawarta  przez  strony  w  dniu  03  lipca  2008  r.  jest  zgodna  z
przepisami  prawa,  zasadami  współżycia  społecznego  i  nie  zmierza  do  obejścia
ustawy, a zatem czy nie zachodzą przesłanki nieważności tej  czynności prawnej.
Ponadto, Sąd miał obowiązek ocenić również czy treść tej  umowy lub jej cel  nie
sprzeciwiały  się  właściwości  (naturze)  stosunku  prawnego,  która  obok  ustawy  i
zasad współżycia społecznego określa granice swobody umów zgodnie z art. 353(1)
k.c.  Zważyć bowiem należy, że sąd - jako organ stosujący prawo jest adresatem
norm  prawnych  przewidujących  bezwzględną  nieważność  czynności  prawnej,  -
obowiązany  jest  wziąć  pod  uwagę  bezwzględną  nieważność  czynności  prawnej  z
urzędu, nawet jeśli żadna ze stron postępowania nie powołuje się na nieważność
czynności  prawnej.  Uwzględnienie  nieważności  czynności  prawnej  jest  bowiem
stosowaniem prawa  materialnego,  czyli  wykonywaniem przez  sąd  konstytucyjnej
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funkcji wymiaru sprawiedliwości. (vide Sąd Najwyższy: w postanowieniu z dnia 19
grudnia 1984 r., sygn. akt III CRN 183/84; w wyroku z dnia 10 października 2002
r., sygn. akt V CK 370/02;  w uchwale z dnia 17 czerwca 2005 r., sygn. akt III CZP
26/05; w wyroku z dnia 26 stycznia 2006 r., sygn. akt II CK 374/05; w wyroku z
dnia 3 listopada 2010 r., sygn. akt V CSK 142/10; w wyroku z dnia 22 stycznia
2014  r.,  sygn.  akt  III  CSK  55/13).  Przy  tym,  w  ocenie  niniejszego  Sądu,
przedstawionego powyżej i  utrwalonego stanowiska doktryny i  judykatury w tym
zakresie nie podważył również pogląd zawarty w wyroku Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej z dnia 3 października 2019 r., w sprawie o sygn. akt C – 260/18,
Kamil  Dziubak  i  Justyna  Dziubak  przeciwko  Raiffeisen  Bank  International  AG.
Jakkolwiek  bowiem  Trybunał  zaznaczył  we  wskazanym  orzeczeniu,  że  system
ochrony przewidziany dyrektywą Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r.  w
sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich nie ma zastosowania,
jeżeli konsument sprzeciwia się objęciu ochroną w ramach tego systemu, która to
ochrona  prowadzi  do  unieważnienia  umowy  jako  całości,  to  jednak  należy
odnotować,  że  ww.  wyrok  dotyczył  interpretacji  przepisów  unijnych,  których
implementację do polskiego porządku prawnego stanowi art. 385(1) k.c. i następne.
Nie  dotyczył  on  natomiast  interpretacji  przepisów  ogólnych  kodeksu  cywilnego
takich jak art. 58 k.c. Stąd też oznacza to, że strona decydująca się na skierowanie
sprawy  na  drogę  postępowania  sądowego,  w  której  podstawę  faktyczną
dochodzonego roszczenia stanowi fakt zawarcia umowy, musi mieć na względzie, że
sąd  dokona  jej  oceny  prawnej  w  pierwszej  kolejności  na  podstawie  przepisów
ogólnych  prawa  cywilnego,  a  dopiero  po  ustaleniu,  że  umowa  jest  ważna
przeprowadzi  jej  kontrolę  pod  kątem  ewentualnej  abuzywności  jej  postanowień.
Analizowanie klauzul umownych pod kątem spełnienia przesłanek z art. 385(1)  k.c.
może  dotyczyć  wyłącznie  czynności  prawnej,  która  jest  ważna.  Nie  wyklucza  to
jednak uznania danej umowy za nieważną dopiero wyniku przeprowadzenia kontroli
zapisów  umownych  na  podstawie  art.  385(1)  k.c.  (vide  wyrok  TSUE  z  dnia  3
października  2019  r.,  C  –  260/18  Kamil  Dziubak i  Justyna  Dziubak przeciwko
Raiffeisen Bank International  AG).   Należy podkreślić,  że celem dyrektywy Rady
93/13/EWG jest korygowanie umów, które są ważne tak, aby wyeliminować z nich
zapisy,  które  powodują  niekorzystne  skutki  dla  konsumenta  i  jednocześnie
zwiększają zyski przedsiębiorcy, a nie znajdują żadnego usprawiedliwienia w treści i
celu danej umowy. W preambule dyrektywy wskazano, że nabywcy towarów i usług
powinni być chronieni przed nadużyciami ze strony sprzedawców lub dostawców, w
szczególności  przed  jednostronnymi  standardowymi  umowami  i  nieuczciwym
wyłączaniem  z  umów  podstawowych  praw.  Trybunał  Sprawiedliwości  Unii
Europejskiej niejednokrotnie podkreślał, że celem ochrony wprowadzonej dyrektywą
rady  93/13/EWG  jest  przywrócenie  równowagi  pomiędzy  stronami,  a  nie
unieważnienie wszystkich umów zawierających nieuczciwe postanowienia. Założenie
tej ochrony jest takie, że umowa powinna dalej obowiązywać, o ile jest to zgodne z
prawem krajowym, przy czym do tej oceny powinny być brane pod uwagę czynniki
obiektywne (vide wyrok z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie o sygn. akt  C - 118/17
Dunai przeciwko Erste Bank Hungary Zrt; wyrok z dnia 3 kwietnia 2017 r. C –
421/14 Banco Primus S.A. - Jesús Gutiérrez García, wyrok z dnia 15 marca 2012 r.
C – 453/10 Jana Pereničová i Vladislav Perenič przeciwko SOS financ spol. s r. o).
Takie  stanowisko  potwierdza  korygującą  funkcję  przepisów  art.  385(1)  k.c.  i
następnych. Ich celem nie jest zatem ocena umów pod kątem ich dopuszczalności w
świetle przepisów prawa, ale usuwanie wadliwości kontraktów z założeniem, że będą
dalej  obowiązywały.  Przemawia za tym fakt,  że badanie pod kątem abuzywności
dotyczy  przede  wszystkim  postanowień,  które  nie  określają  głównych  świadczeń
stron. Taka funkcja powołanych przepisów nie sprzeciwia się uznaniu umowy za
nieważną  na  skutek  wyeliminowania  nieuczciwych  postanowień,  co  uczyni  ją
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niezgodną  z  naturą  danego  stosunku  prawnego,  a  zatem  niemieszczącą  się  w
granicach swobody umów wyznaczonych w art. 353(1) k.c. 

Z uwagi na powyższe, jak również wobec treści zarzutów podniesionych przez
stronę  powodową,  Sąd  dokonując  oceny  zgłoszonego  przez  stronę  powodową
żądania zbadał przede wszystkim czy umowa zawarta w dniu 03 lipca 2008 r. jest
ważną czynnością prawną.  Nie było przeszkodą do badania ważności umowy to, że
była  ona  przez  wiele  lat  wykonywana  przez  strony.  W   tym   miejscu   warto
przywołać   słuszne   zapatrywanie,   że   choć  ograniczenia  swobody   umów
obowiązują  z  mocy  prawa,  to  w sferze faktycznej nie wywołują żadnego skutku,
jeśli   żadna  ze  stron  umowy  jej  nie  zakwestionuje.  W  konsekwencji  np.
kontrakt  sprzeczny  z  ustawą  może  zostać  zawarty  i  być  wykonywany  tak
długo,  jak obie strony się na to godzą i żadna nie wystąpi do sądu o stwierdzenie
nieważności tej umowy  ze  względu  na  naruszenie  art.  353(1)  k.c.  (tak K.
Osajda w:  Kodeks  Cywilny.  Komentarz   pod  red.  Konrada  Osajdy,   teza   38,
komentarz  do  art.  353(1) k.c.).  

W toku postępowania, strona pozwana chcąc wykazać niezasadność roszczeń
strony  powodowej  oraz  podnoszonej  przez  nią  argumentacji,  podnosiła  wiele
zarzutów i argumentów odnoszących się tak do sposobu wykonania umowy (m.in.
wskazywała w jaki sposób bank ustalał kursy walut), jak i do świadomości strony
powodowej co do jej treści, jak również powoływała się na regulacje ustawowe, które
weszły  w  życie  już  po  dniu  zawarcia  przez  strony  spornego  kontraktu,  tj.  tzw.
ustawy antyspreadowej (ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy prawo
bankowe i niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 165, poz. 984)). Wskazać należy, że
ważność danej czynności prawnej podlega ocenie według przepisów obowiązujących
w chwili jej dokonania, zgodnie z wyrażoną w art. 3 k.c. zasadą niedziałania prawa
wstecz, z uwzględnieniem okoliczności towarzyszących jej podjęciu. Również oceny
zgodności  postanowień  umowy  z  dobrymi  obyczajami,  która  jest  konieczna  do
kontroli klauzul pod kątem spełnienia przesłanek z art. 385(1) k.c., dokonuje się
według  stanu  z  chwili  zawarcia  umowy.  Okoliczności,  które  miały  miejsce  po
zawarciu  umowy,  w  tym  sposób  jej  wykonania,  nie  mają  znaczenia  dla  oceny
ważności tej umowy, czy abuzywności jej postanowień. W uchwale składu siedmiu
sędziów z dnia 20 czerwca 2018 r., wydanej w sprawie III CZP 29/17 Sąd Najwyższy
rozstrzygnął istniejące dotychczas w doktrynie i  orzecznictwie wątpliwości  w tym
zakresie stwierdzając, że oceny, czy postanowienie umowne jest niedozwolone (art.
385(1) § 1 k.c.), dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy. 

Pozwany wskazywał,  że strona powodowa była świadoma treści  umowy, w
tym  ryzyka  kursowego  oraz  istnienia  mechanizmu  indeksacji  kredytu.  Należy
jednak zwrócić uwagę, że powodowie w toku procesu nie podnosili  tego, że przy
zawarciu umowy znajdowali się w stanie wyłączającym świadomość, jak również, że
złożyli  oświadczenie  woli  o  zawarciu umowy kredytu pod wpływem błędu.  Z ich
twierdzeń  można  wysunąć  co  najwyżej  wniosek,  że  byli  nieświadomi  tego,  że
postanowienia zawarte w umowie mają charakter nieuczciwy lub że umowa może
być nieważna. W doktrynie i orzecznictwie podnosi się, że o nieważności czynności
prawnej  decyduje  jej  treść  lub  cel  oraz  sprzeczność  z  zasadami  współżycia
społecznego. Objęcie świadomością postanowień umownych sprzecznych z ustawą
nie czyni ich ważnymi. Przyjęcie odmiennego poglądu prowadziłoby w prosty sposób
do  obejścia  bezwzględnie  obowiązujących  przepisów.  Bez  znaczenia  dla  oceny
umowy pod kątem przesłanek z art. 58 k.c. są argumenty strony pozwanej o tym, że
umowa  kredytu  była  korzystna  dla  strony  powodowej  w  chwili  jej  zawarcia  i
wykonywania, ponieważ korzystała z niższego oprocentowania kapitału ustalonego
w oparciu o stawkę LIBOR przewidzianego dla kredytów powiązanych z frankiem
szwajcarskim,  a  kurs  tej  waluty  był  niski.  Ocena  interesów  stron  umowy  z
ekonomicznego punktu widzenia dokonana na moment zawarcia umowy nie może
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wyprzedzać  lub  wyłączać  oceny  prawnej,  tym bardziej,  że  ryzyko  związane  z  tą
umową mogło zmienić znacząco sytuację finansową kredytobiorcy.

W ocenie  sądu  o  nieważności  umowy  kredytu  zawartej  przez  powodów  z
poprzednikiem prawnym pozwanego w dniu 03 lipca 2008 r. przesądził ustalony w
tej umowie rozkład praw i obowiązków stron. 

W tym zakresie na wstępie konieczne jest poczynienie kilku uwag.
Przede wszystkim podnieść należy, że w stanie prawnym obowiązującym w

dacie zawarcia spornej umowy kredytu, nie budzi wątpliwości Sądu dopuszczalność
konstruowania zarówno umów kredytu indeksowanego (waloryzowanego) do waluty
obcej,  (w  których  wysokość  kwoty  kredytu  wyrażona  w  złotych  jest  określana
(indeksowana)  według  kursu  danej  waluty  obcej  w  dniu  wydania),  jak  i  umów
kredytu denominowanego w walucie obcej, (w których wartość kwoty kredytu jest
wyrażona w walucie  obcej,  ale  jest  uruchamiana w złotych po  przyjętym kursie
przeliczeniowym), a także kredytów walutowych, (w których zarówno wartość kwoty
kredytu jak i kwoty wypłacanej jest wyrażona w innej walucie niż krajowa).

Zastosowanie  konstrukcji  przeliczeń  pomiędzy  walutą  krajową  i  walutami
zagranicznymi  w celu ustalenia wysokości  świadczeń,  do których obowiązane są
strony  umowy  (bank  –  w  ramach  umożliwienia  kredytobiorcy  wykorzystania
kredytu,  kredytobiorca  w  ramach  realizacji  obowiązku  zwrotu  kwoty
wykorzystanego kredytu  i  zapłaty  odsetek)  generalnie  nie  narusza istoty  umowy
kredytu.  Nadal  zachowana  jest  zasada,  zgodnie  z  którą  bank  udostępnia
kredytobiorcy kapitał kredytu, kredytobiorca go wykorzystuje i zobowiązany jest do
zwrotu. Przypomnieć należy, że zgodnie z art. 353(1) k.c. strony zawierające umowę
mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie
sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia
społecznego. Przy czym swoboda stron nie ogranicza się jedynie do uzupełniania
treści  umowy  nazwanej  konstrukcjami  określonymi  w  części  ogólnej  prawa
zobowiązań (np.  waloryzacją  umowną).  W ramach swobody umów mieści  się  też
wprowadzenie rozwiązań całkowicie nowych, jak i będących modyfikacją instytucji
uregulowanych normami prawnymi. W przypadku umów kredytu denominowanego
czy indeksowanego miała miejsce właśnie modyfikacja istniejącej umowy nazwanej –
umowy  kredytu,  która  doprowadziła  do  wykształcenia  się  w  obrocie  pewnego
rodzaju tych  umów,  cechujących  się  określonymi  zasadami  ustalania  świadczeń
stron. To z kolei następnie doprowadziło do ich częściowej regulacji. Przyjęcie przez
ustawodawcę ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy - prawo bankowe
oraz niektórych innych ustaw,  spowodowało wprowadzenie do Prawa bankowego
regulacji dotyczących kredytu indeksowanego i denominowanego. Zgodnie z art. 4
powołanej ustawy w przypadku kredytów lub pożyczek pieniężnych zaciągniętych
przez  kredytobiorcę  lub  pożyczkobiorcę  przed  dniem  wejścia  w  życie  niniejszej
ustawy ma zastosowanie art. 69 ust. 2 pkt 4a oraz art. 75b prawa bankowego, w
stosunku do tych kredytów lub pożyczek pieniężnych, które nie zostały całkowicie
spłacone - do tej części kredytu lub pożyczki, która pozostała do spłacenia. W tym
zakresie bank dokonuje bezpłatnie stosownej zmiany umowy kredytowej lub umowy
pożyczki.  Przepis  ten wprost  potwierdza stosowanie  przepisów dodanych ustawą
nowelizującą do umów zawartych wcześniej. Stąd też nielogiczne byłoby uznanie, że
wyrażona  w  tym przepisie  norma  nie  ma  zastosowania,  gdyż  wcześniej  zawarte
umowy  kredytu  indeksowanego  czy  denominowanego  są  nieważne  jako
niedopuszczalne w dacie ich zawierania. Reasumując, należy przyjąć, że w okresie,
w  którym  nie  istniała  żadna  regulacja  ustawowa  kredytów  indeksowanych
(denominowanych), a wykształcały się one w obrocie, były to umowy kredytu, a ich
zawieranie mieściło się w katalogu czynności bankowych.

Zastosowanie  przeliczeń kursem innej  waluty  oznacza jedynie  modyfikację
wysokości  świadczeń,  do  których  zobowiązane  będą  strony,  ale  nie  ingeruje  w
ogólną konstrukcję umowy. Jednocześnie zaznaczyć należy, że pomimo, że umowa
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kredytu z mechanizmem indeksacji jest dozwolona przez prawo, to jednak powinna
spełniać podstawowe wymogi do uznania kontraktu za ważny. Oznacza to, że taka
umowa  nie  może  naruszać  równowagi  kontraktowej  stron  -  sposób
indeksacji/denominacji musi być precyzyjne określony i zgodny z celem waloryzacji
umownej,  a  także  wysokość  świadczenia  każdej  stron  powinna  być  możliwa  do
ustalenia na moment jej  zawarcia lub też w sposób obiektywy dać się ustalić w
przyszłości. 

Dalej, wskazać należy, że zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. prawo bankowe w brzmieniu obowiązującym w dniu 03 lipca 2008 r. (Dz.U.
Nr 140, poz. 939) przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji
kredytobiorcy  na  czas  oznaczony  w  umowie  kwotę  środków  pieniężnych  z
przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z
niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu
wraz  z  odsetkami  w  oznaczonych  terminach  spłaty  oraz  zapłaty  prowizji  od
udzielonego  kredytu.  Umowa  kredytu  jest  więc  umową  nazwaną,  regulowaną
przepisami  ustawy  Prawo  Bankowe.  Cechą  tej  umowy  jest  jej  jednostronnie
kwalifikowany charakter – kredyt może być udzielony wyłącznie przez bank. Ma ona
charakter  odpłatny.  Mimo  wielu  podobieństw  stanowi  odrębny  od  pożyczki  typ
umowy. Przemawia za tym nie tylko umiejscowienie i samodzielność regulacji, lecz
także  elementy  istotne  tej  umowy,  m.in.  oddanie  do  dyspozycji  kredytobiorcy
środków  pieniężnych  przez  bank,  a  nie  ich  przeniesienie  na  własność
pożyczkobiorcy. Istota kredytu polega na dostarczeniu przez bank określonej kwoty
środków  pieniężnych,  pod  warunkiem  jej  późniejszego  zwrotu  wraz  z
wynagrodzeniem  dla  banku.  Powołana  ustawa  określa  elementy,  które  powinna
zawierać  umowa  kredytu.  Zgodnie  z  treścią  art.  69  ust.  2  w  brzmieniu
obowiązującym na dzień zawarcia przez strony umowy, umowa kredytu powinna
określać:  strony  umowy,  kwotę  i  walutę  kredytu,  cel,  na  który  kredyt  został
udzielony,  zasady  i  termin  spłaty  kredytu,  wysokość  oprocentowania  kredytu  i
warunki  jego  zmiany,  sposób  zabezpieczenia  spłaty  kredytu,  zakres  uprawnień
banku  związanych  z  kontrolą  wykorzystania  i  spłaty  kredytu,  terminy  i  sposób
postawienia do dyspozycji  kredytobiorcy środków pieniężnych, wysokość prowizji,
jeżeli umowa ją przewiduje, warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy. 

Odnosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy, wskazać należy, że w treści
umowy z  dnia  03 lipca  2008 r.  wskazano,  że  zawarta  przez  strony umowa jest
umową  kredytu  indeksowanego  do  waluty  obcej  tj.  do  franka  szwajcarskiego.
Podnieść przy tym wypada, że żaden przepis ustawy nie zawiera definicji kredytu
indeksowanego. Pierwszy raz ustawodawca posłużył się tym terminem w uprzednio
powołanej tzw. ustawie antyspreadowej  wprowadzając przepis  art.  69 ust.  4a, w
świetle którego w przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do
waluty innej niż waluta polska, należy w treści umowy określić szczegółowe zasady
określania  sposobów i  terminów ustalania  kursu  wymiany  walut,  na  podstawie
którego w szczególności wyliczana jest kwota kredytu, jego transz i rat kapitałowo-
odsetkowych oraz zasad przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu. Treść
powołanego przepisu nie zawiera więc definicji legalnej tego kredytu. Trzeba jednak
zwrócić  uwagę,  że  ustawodawca  nie  wskazał,  że  jest  to  kredyt  walutowy,  lecz
wyłącznie kredyt odniesiony do waluty obcej. W praktyce - na co wskazano powyżej
-  mianem  kredytu  indeksowanego  do  franka  szwajcarskiego  określa  się  kredyt,
którego kwota wyrażona jest w złotych polskich i w takiej walucie kwota kredytu
jest wypłacana kredytobiorcom, jednakże jednocześnie jest określana (indeksowana)
według  kursu  danej  waluty  obcej  w  dniu  wydania.  Innymi  słowy  -  w  dacie
uruchomienia kredytu kwota w złotych polskich jest przeliczana na walutę obcą
według  kursu  kupna  z  dnia  uruchomienia  i  w  ten  sposób  ustalane  jest  saldo
zadłużenia, dzielone następnie na raty. Każda z rata wyrażona jest w walucie obcej
jednakże spłacana jest w złotych polskich według kursu sprzedaży z dnia spłaty. 
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W ocenie  Sądu  kontrola  postanowień  umowy,  będącej  podstawą  roszczeń
strony powodowej, dokonana przez pryzmat przesłanek art. 58 § 1 k.c. doprowadziła
do  wniosku,  że  są  one  sprzeczne  z  ustawą,  jako  ukształtowane  z  naruszeniem
właściwości (natury) stosunku prawnego, a więc z przekroczeniem granic swobody
umów określonych w art. 353(1) k.c. Zgodnie z tym przepisem strony zawierające
umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub
cel  nie  sprzeciwiały  się  właściwości  (naturze)  stosunku,  ustawie  ani  zasadom
współżycia społecznego.

Przede wszystkim, nieważność niniejszej umowy spowodowana jest tym, że o
zakresie obowiązków powoda (konsumenta), decydowała na zasadzie uznania druga
strona umowy w toku jej wykonywania. 

 Zważyć  należy,  że  każda  umowa,  jako  źródło  powstania  zobowiązania,
powinna  określać  świadczenia  stron.  Świadczenie  musi  być  oznaczone,  w
przeciwnym razie nie można mówić o istnieniu zobowiązania ze względu na brak
istotnego  elementu  stosunku  zobowiązaniowego.  Brak  oznaczenia  świadczenia
uniemożliwia  ustalenie  treści  zobowiązania,  jako  że  bez  oznaczenia  świadczenia
niemożliwe  jest  określenie  praw  wierzyciela  i  obowiązków  dłużnika,  a  w
konsekwencji nie wiadomo, czego może domagać się wierzyciel i co powinien czynić
dłużnik. W doktrynie wskazuje się, że mimo braku wskazań w przepisach prawa nie
ma  przeszkody,  by  stosownie  do  istniejących  zwyczajów  porozumienie  stron
pozwalało  oznaczyć  świadczenie  po  powstaniu  zobowiązania,  czy  to  w  drodze
przekazania tego oznaczenia jednej z nich, czy to w drodze przekazania oznaczonej
osobie trzeciej. W sytuacji kiedy oznaczenie świadczenia zostało pozostawione jednej
ze  stron,  powinno  być  ono  w  zasadzie  oparte  na  obiektywnej  podstawie,  a  nie
pozostawione do swobodnego uznania strony, w przeciwnym razie zobowiązanie w
większości przypadków byłoby nieważne. Gdyby bowiem wierzyciel  miał  dokonać
oznaczenia  świadczenia  w  sposób  dowolny,  byłoby  to  niezgodne  z  zasadami
współżycia społecznego, ponieważ nazbyt zagrażałoby interesom dłużnika. Z kolei
pozostawienie dowolności dłużnikowi oznaczałoby całkowity brak jego związania, co
byłoby  sprzeczne  z  naturą  zobowiązania.  W  każdym  razie  stanowiłoby  to  więc
naruszenie art.  353(1)  k.c.  (tak W. Czachórski  w:  Zobowiązania, Zarys wykładu,
wydanie  11,  Warszawa  2009,  LexisNexis;  por.   A.  Pyrzyńska  w:  System Prawa
Prywatnego, Tom 5 pod red. E. Łętowskiej, Prawo zobowiązań – część ogólna, § 11,
wydanie 2,  Warszawa 2009,  Legalis).  Innymi  słowy,  na gruncie  polskiego  prawa
oznacza to, że obowiązuje zasada równowagi kontraktowej, która wyraża się poprzez
zakaz  przyznawania  jednej  ze  stron  zobowiązania  możliwości  jednostronnego,
władczego oddziaływania na pozycję drugiej strony, a w szczególności na wysokość
świadczenia  albo  kształt  zobowiązania  jednej  ze  stron.  Stanowisko  takie  zostało
przedstawione w orzeczeniach Sądu Najwyższego, gdzie w uchwale składu 7 sędziów
Sądu Najwyższego z 22 maja 1991 r., sygn. III CZP 15/91, w której stwierdza się, że
za  sprzeczne  z  naturą  umowy gospodarczej  należy  uznać  pozostawienie  w  ręku
jednej tylko strony możliwości dowolnej zmiany jej warunków.

W tym miejscu powołać się należy na linię orzecznictwa Sądu Najwyższego,
która  wyklucza,  w  stosunku  do  umów  zawieranych  przez  banki,  możliwość
jednostronnego, swobodnego i nieskrępowanego kształtowania wysokości zmiennego
oprocentowania (vide uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 6 marca 1992
r., sygn. III CZP 141/91, uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 1992 r., sygn.
III CZP 50/92, w których stwierdza się m.in., że okoliczności, od zaistnienia których
ma być uzależniona w regulaminie bankowym zmiana wysokości oprocentowania
wkładów  i  kredytów,  powinny  być  skonkretyzowane  w  taki  sposób,  aby  w
przyszłości mogła być dokonana należyta ocena, czy rzeczywiście one wystąpiły i czy
w związku z tym zmiana oprocentowania jest obiektywnie usprawiedliwiona).

Mając  powyższe  na  uwadze,  Sąd  uznał,  że  świadczenie  kredytobiorcy
polegające na zwrocie otrzymanego kredytu (a w konsekwencji i wysokości odsetek),
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nie zostało w umowie oznaczone w sposób mieszczący się granicach swobody umów
określonej w art. 353(1) k.c. z uwagi na zastosowany w niej mechanizm indeksacji
kredytu, którego elementem były kursy walut zawarte w tabelach sporządzanych
przez kredytodawcę. Strony ustaliły bowiem, że kwota podlegająca zwróceniu przez
kredytobiorcę  na  rzecz  banku  zostanie  ustalona  w  dniu  uruchomienia  kredytu
poprzez przeliczenie kwoty wypłaconych złotych polskich na franki szwajcarskie po
kursie  kupna  zamieszczonym  w  tabeli  kursowej  banku.  Z  kolei  wysokość
miesięcznych rat w złotych polskich, do których zapłaty była zobowiązana strona
powodowa, będzie ustalana w dniu ich spłaty poprzez przeliczenie kwoty franków
szwajcarskich ujętych w harmonogramie spłat na złote polskie po kursie sprzedaży
obowiązującym w dniu spłaty w tabeli kursowej banku. Oznacza to, że strony nie
oznaczyły  w  chwili  zawarcia  umowy  świadczeń  kredytobiorcy,  lecz  przyznały
kredytodawcy prawo do kształtowania wysokości tego świadczenia już po zawarciu
umowy. Należało więc rozważyć czy wskazane uprawienie banku zostało oparte na
obiektywnej podstawie,  tak aby możliwa była weryfikacja  prawidłowości  sposobu
kształtowania  wysokości  świadczeń  przez  drugą  stronę  umowy.  W ocenie  Sądu
kryteria ustalania wysokości kursów walut zawartych w tabelach kursowych, które
były podstawą do ustalania świadczeń kredytobiorców, nie zostały w umowie ściśle
oznaczone. Co więcej, nie zawarto w niej żadnego ograniczenia po stronie banku co
do możliwości ustalania takich kursów. W umowie znalazł się nieprecyzyjny zapis,
zgodnie  z  którym  bankowa  tabela  kursów  walut  dla  kredytów  dewizowych  oraz
indeksowanych kursem walut sporządzana przez merytoryczną komórkę banku na
podstawie  kursów  obowiązujących  na  rynku  międzybankowym  w  chwili
sporządzania tabeli i po ogłoszeniu kursów średnich przez NBP, tabela sporządzana
była o godz. 16:00 każdego dnia roboczego i obowiązywała przez cały następny dzień
roboczy. 

W  tym  zakresie,  w  pierwszej  kolejności  należy  podkreślić,  że  umowa  nie
zawiera  definicji  rynku międzybankowego.  W szczególności  nie  jest  wiadome czy
powyższa  definicja  dotyczyła  polskiego  rynku  międzybankowego,  czy  też
międzynarodowego. Podkreślić należy, że już w §6 umowy odnosi się ona do pojęcia
rynku międzybankowego w trzech miejscach – „rynek międzybankowy w Londynie
(definicja  LIBOR  3  miesięczny  dla  CHF),  „rynek  międzybankowy  w  Warszawie”
(definicja  WIBOR  3  miesięczny)  oraz  „rynek  międzybankowy”  (definicja
międzybankowej  Tabeli  Kursów  Walut).  Oznacza  to,  że  w  umowie  nie  zostało
zawarte jednoznaczne pojęcia „rynku międzybankowego”.  Po drugie  nie wskazuje
jakie kursy obowiązujące na tym rynku mają być podstawą tworzenia tabeli, tj. czy
będą to średnie kursy z rynku międzybankowego, czy najwyższy kurs albo najniższy
kurs występujący na tym rynku oraz czy podstawą tworzenia tabeli  będą kursy
sprzedaży czy kursy kupna, czy też kursy średnie. Nie wiadomo też jakie w ogóle
kursy  obowiązujące  na  „rynku  międzybankowym”  mają  być  uwzględniane  przy
ustalania kursu CHF/PLN, w tym, czy do takich ustaleń nie są wykorzystywane
kursy innych walut. Na marginesie Sąd wskazuje też, że użycie sformułowania „na
podstawie” porównać można do sposobu ustalenia stopy odsetek ustawowych (art.
359 § 2 k.c.) czy odsetek ustawowych za opóźnienie (art. 481 § 2 k.c.). Oba rodzaje
odsetek  ustalane  są  w  pewnym  odniesieniu,  a  więc  „na  podstawie”,  stopy
referencyjnej Narodowego Banku Polskiego. Jednak ich wysokość znacząco odbiega
od wysokości  stopy  referencyjnej  stanowiącej  podstawę jej  ustalenia.  Po  trzecie,
definicja tabeli kursowej nie przewiduje, że kurs waluty ustalany przez bank ma
odpowiadać  kursom  na  rynku  międzybankowym.  Z  użytego  sformułowania  „na
podstawie” wynika, że kurs obowiązujący na rynku międzybankowym nie musi być
jedynym elementem kursu ustalonego w tabeli przez bank i jak się okazało w toku
postępowania,  nie  był.  Strona  pozwana  wskazywała,  że  kursy  zawarte  w  tabeli
kursowej  banku  obejmowały  również  marżę,  przy  czym  umowa  nie  określała
wysokości tej marży tak jak w przypadku oprocentowania. Przytoczona definicja nie
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określa też w jakim zakresie kurs stosowany przez bank może odbiegać od kursu na
rynku międzybankowym. Sąd nie mógł uwzględnić opisanego przez stronę pozwaną
w  toku  sprawy  sposobu,  w  jaki  bank  dokonywał  określania  kursów  ujętych
następnie w tabelach kursowych. Żadne ograniczenia swobody kształtowania kursu
nie wynikały z treści  umowy zawartej przez strony, a zatem praktyka stosowana
przez  pozwanego  mogła  być  w każdym czasie  dowolnie  zmieniona.  Ponadto  Sąd
zauważa,  że  również  przepisy  prawa obowiązujące  w  dacie  zawarcia  umowy nie
nakładały  na  bank  żadnych  ograniczeń  co  do  mechanizmu  tworzenia  tabel
kursowych.  Prawo  nie  zakazywało  pozwanemu  tworzenia  dowolnej  ilości  tabeli
kursów  walut  obcych  i  zamieszczenia  w  nich  kursów  uznanych  za  właściwe.
Kredytodawca mógł  zatem dwukrotnie  wpływać  na wysokość świadczenia  strony
powodowej.  Pierwszy  raz  po  wypłacie  kredytu,  przeliczając  kwotę  udzielonego
kredytu  na  CHF  po  kursie  ustalonym  przez  siebie.  Drugi  raz  przy  ustalaniu
wysokości  poszczególnych  rat,  znów następowało  przeliczenie  określonej  w  CHF
kwoty raty na złotówki po kursie z tabeli, czyli dowolnym.

W tym kontekście  należy więc  stwierdzić,  że  zawarta  w umowie regulacja
zasad ustalania kursów stwarza jedynie pozór jej  ustalenia.  Na podstawie treści
omawianych postanowień nie można powiedzieć o ustalanych kursach nic innego
niż to, że kursy ustalone o godz. 16.00 będą obowiązywać przez kolejny dzień. Z
pewnością nie można przyjąć, że z postanowień umowy wynika, że bank zobowiązał
się  wskazywać  w  Tabeli  kursów  kurs  wymiany  „równy”  kursowi  walut
obowiązującym na rynku pieniężnym.

Z powyższych względów należało przyjąć, że na podstawie treści umowy nie
da się  ustalić  w jaki  sposób bank tworzył  tabele  kursowe,  które  były  podstawą
ustalenia świadczeń kredytobiorców, a zatem w znaczeniu formalnym miał on pełną
swobodę  tworzenia  tabel  kursowych.  Mając  na  uwadze  zasady  doświadczenia
życiowego  zapewne  omawiane  prawo  było  ograniczone  istniejącą  na  rynku
konkurencją pomiędzy instytucjami finansowymi.  Jednak ta okoliczność jest  bez
znaczenia  dla  oceny  łączącej  stronie  umowy.  Powyższe  oznacza,  że  bankowi
pozostawiono  w  istocie  swobodne  określenie  kwoty  podlegającej  zwrotowi  przez
kredytobiorcę, ponieważ ani Umowa ani Regulamin nie precyzują sposobu, w jaki
kredytujący bank wyznacza kursy walut w sporządzanej przez siebie Tabeli kursów.
Zatem najpierw  bank  może  w  zasadzie  dowolnie  określić  kursy  walut  w  Tabeli
kursów,  a  następnie  przy  ich  wykorzystaniu  jednostronnie  określić  kwotę  (we
frankach),  którą  kredytobiorca  ma  zwrócić  i  która  stanowić  będzie  podstawę
naliczania  odsetek.  Następnie,  w  trakcie  określania  wysokości  świadczenia
spełnianego przez kredytobiorcę, powtórzona zostanie zbliżona operacja – bank w
oparciu o ustalony przez siebie kurs określi  wysokość świadczenia kredytobiorcy
wyrażonego w złotych polskich.  Nie ma przy tym znaczenia czy ustalając Tabelę
kursów bank posługuje się wewnętrznymi procedurami i jaki jest ich kształt, gdyż,
nie stanowiąc elementu stosunku prawnego łączącego strony, również te zasady są
zależne od woli banku i mogą w każdym momencie ulec zmianie.

Sąd  zauważa,  że  przyznanie  sobie  przez  bank  prawa  do  jednostronnego
ustalenia sposobu obliczenia wysokości kwoty kredytu postawionej do dyspozycji
kredytobiorcy, wyrażonej w złotych polskich, niczym nie różniłoby się od zawarcia w
umowie kredytu postanowienia pozwalającego bankowi na jednostronne ustalenie
wysokości  oprocentowania,  do  zapłaty  którego  zobowiązany byłby  kredytobiorca,
bez sformułowania żadnych kryteriów wyznaczania wysokości stopy procentowej. W
świetle  powołanego  wyżej  orzecznictwa,  wcześniejszego  od  umowy  kredytu  o
kilkanaście lat, nie może budzić żadnej wątpliwości, że byłoby to niedopuszczalne.
Natomiast  pozwany  nie  tylko  poświęcił  zasadom  ustalania  wysokości
oprocentowania szereg postanowień umowy, ale co do zasady odnosił jego wysokość
do  zewnętrznego  wskaźnika,  jakim  jest  stopa  LIBOR,  ewentualnie  DBPLN  w
przypadku zadłużenia przeterminowanego (§1 i 13-14 umowy). 
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Wobec  powyższego  stwierdzić  należy,  że  takie  ukształtowanie  praw  i
obowiązków stron wykracza poza granice swobody umów. Jest sprzeczne z naturą
stosunku  zobowiązaniowego  jakim  jest  umowa,  która  polega  na  precyzyjnym  i
jasnym ustaleniu obowiązków stron.  Umowa z dnia 03 lipca 2008 r. jest  zatem
sprzeczna z art. 353(1) k.c. oraz art. 69 ust. 1 prawa bankowego, gdyż nie określa
prawidłowo głównego świadczenia kredytobiorcy - tj.  zwrotu kwoty wykorzystanego
kredytu  i  zapłaty  odsetek,  co  należy  do  essentialia  negotii  umowy  kredytu
obowiązku zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu oraz wysokości rat. 

Ponadto nie sposób znaleźć, wśród możliwych źródeł uzupełnienia skutków
czynności prawnej dokonanej przez strony (art.  56 k.c.),  wskazań w jaki sposób
możliwe byłoby ustalanie kursów walut. Nie istnieje żadna obiektywnie istniejąca
zasada współżycia społecznego nakazująca przyjęcie, że jeśli  umowa nie określiła
wysokości świadczenia pieniężnego jednej  z stron,  to  należne jest świadczenie w
wysokości  „rynkowej”.  Gdy  ustawodawca  chciał  aby  tak  było,  wyraził  to  w
przepisach  szczególnych,  dyspozytywnych,  a  zatem  takie  uzupełnienie  treści
czynności  prawnej  dokonanej  przez  strony  następuje  nie  na  podstawie  zasad
współżycia społecznego czy zwyczaju, a na podstawie ustawy (vide art. 536 § 2 k.c.
czy art. 628 § 1 k.c.). Ponadto dokonane ustalenia faktyczne nie dają też podstawy
do przyjęcia, że istniał jakiś zwyczaj stosowania kursów NBP (ciężar dowodu w tym
zakresie  spoczywał  na  pozwanym).  Przeciwnie  –  analiza  treści  umów  kredytów
indeksowanych bądź denominowanych wskazuje raczej, że jeśli istniał jakiś zwyczaj,
to było to stosowanie kursów ustalanych w tabelach banku.

Na zakończenie tej części rozważań, celowe w ocenie Sądu jest odniesienie się
do  jeszcze  jednej  kwestii  poruszonej  m.in.  w   wyroku  Sądu  Okręgowego  w
Warszawie z dnia 27 lipca 2018 r., XXIV C 241/17 (lex nr 2549728), a wpływającej
także na ważność umowy kredytu. Otóż, we wskazanym orzeczeniu podkreślono, że
podstawowym elementem umowy kredytu jest obowiązek przekazania przez bank
kredytobiorcy  określonej  sumy  środków pieniężnych,  którą  to  kredytobiorca  ma
obowiązek zwrócić w ratach z odsetkami i prowizjami. Natomiast denominacja lub
indeksacja są dopuszczalne, ale tylko w zakresie, w jakim nie prowadzą do wyjścia
poza granice definicji umowy kredytu i zobowiązania kredytobiorcy do zwrotu kwoty
zupełnie  innej  niż  kwota  kredytu,  co  nie  wynika  wprost  z  treści  art.  69  prawa
bankowego, ale jest implikacją ogólnych postanowień ustawy definiującej umowę
kredytu.  Podobne  stanowisko  zajął  także  Sąd  Najwyższy  w  wyroku  z  dnia  22
stycznia  2016  r.,  I  CSK  1049/14,  legalis  1450586,  gdzie   zwrócił  uwagę,  że
kredytobiorca  zwraca  kredytodawcy  wykorzystaną  sumę  kredytu,  przy  czym  w
związku z kursem waluty obcej suma ta może być wyższa odpowiednio do relacji
waluty  obcej.  Suma  wykorzystana  w  dniu  wykonywania  umowy  kredytu
hipotecznego  może  mieć  inną  wartość  rynkową  w wyniku  indeksacji  walutowej.
Innymi  słowy,  kredytobiorca  może  być  zobowiązany  do  zwrotu  bankowi  sumy
pierwotnie wykorzystanego kredytu (w chwili wykonywania umowy przez bank), ale
taka wykorzystana suma (w całości lub w części) może mieć inną (wyższą) wartość
rynkową w okresie spłaty kredytu. Z kolei w uzasadnieniu wyroku z dnia 24 maja
2012 r.,  II  CSK 429/11,  Sąd Najwyższy stwierdził,  że  jest  oczywiste,  że  biorący
kredyt  z  przeliczeniem  zobowiązań  okresowych  (rat  spłacanego  kredytu)  według
umówionej waluty (klauzula walutowa) ponosi ryzyko polegające albo na płaceniu
mniejszych rat w walucie kredytu, albo większych, niż to wynika z obliczenia w tej
walucie, gdyż na wysokość każdej raty miesięcznej wpływa wartość kursowa waluty
kredytu w stosunku do waluty waloryzacji  tego kredytu.  Podobne ryzyko ponosi
kredytodawca, który wprawdzie ma osiągnąć tylko zwrot kwoty udzielonego kredytu
z odsetkami, ale w razie zawarcia klauzuli walutowej może poszczególne raty mieć
większe po przeliczeniu, albo mniejsze, zależne od różnic kursowych.

Jak już było wspominane na wstępie rozważań, jakkolwiek dopuszczalne jest
w  polskim  systemie  prawnym  zawieranie  umów  o  kredyt  denominowany  lub
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indeksowany, to jednak umowy te powinny być odniesione do pewnych granic, z
uwzględnieniem  celu  jakiemu  ma  służyć  indeksacja  i  denominacja.  Przede
wszystkim,  umowa kredytu  polega  na  przekazaniu  przez  bank określonej  sumy
pieniędzy, którą to kredytobiorca ma obowiązek spłacić. Kolejno, funkcja indeksacji
czy  denominacji  walutowej  w  umowie  kredytu  bankowego,  ma  służyć  przede
wszystkim  utrzymywaniu  wartości  świadczeń  w  czasie,  gdyż  kredyt  to  umowa
długoterminowa.  Klauzule  indeksacyjne  czy  denominacyjne  mają  na  celu
dostosowanie wartości świadczenia do zmian siły nabywczej pieniądza i urealnieniu
wartości świadczenia. 

Natomiast  zdaniem  Sądu,  nie  można  uznać  za  prawidłowe  i  znajdujące
oparcie w przepisach prawa tego, że indeksacja w przyjętym w analizowanej umowie
kształcie  prowadzi do tego, że kwota kredytu i suma rat w części kapitałowej będą
zupełnie  innymi  kwotami,  często  dwukrotnie,  trzykrotnie,  a  nawet  pięciokrotnie
większymi niż przekazany kapitał. Możliwa jest bowiem hipotetyczna sytuacja, gdy
kredytobiorca wyrazi wolę spłaty całego zadłużenia już w dniu jego uruchomienia.
W  takim  przypadku  strona  powodowa,  poza  kosztami  związanymi  z  zawarciem
umowy, odsetkami za korzystanie z kredytu, musiałby spłacić pozwanemu wyższą
kwotę tytułem różnicy pomiędzy kursem kupna (kursem według którego ustala była
wysokość zobowiązania do wypłaty), a kursem sprzedaży (według, którego ustalona
była wysokość zobowiązania do spłaty). Koszt ten jednak nie został przewidziany w
postanowieniach umowy, a ostatecznie wpływał na wysokość zobowiązania strony
powodowej i przez cały czas trwania umowy obciążał ją.

Należy więc uznać, że tak skonstruowana umowa - za sprawą indeksacji czy
denominacji - prowadzi do wyjścia poza ustawowe granice definicji kredytu. Otóż,
kredyt  polega na przekazaniu do dyspozycji  kredytobiorcy przez bank określonej
kwoty, a następnie obowiązku kredytobiorcy zwrotu tejże kwoty w ratach. Na skutek
zastosowania mechanizmu indeksacji w niniejszej umowie, jak w innych tego typu
umowach  frankowych,  kredytobiorca  otrzymując  pewną  kwotę  środków
pieniężnych, jest zobowiązany do zwrotu zupełnie innej kwoty. Taka sytuacja nie
może być zaś uznana za zgodną z ustawową definicją kredytu. Jeszcze raz należy
podkreślić,  że w niniejszej  sprawie,  umowa zawarta pomiędzy stronami w żaden
sposób  nie  określała  mechanizmu  indeksacji  (nie  zostały  przewidziane  zasady
ustalania  kursu  walut),  jak  również  nie  ograniczała  granic  tego  mechanizmu.
Analizowana  umowa  nie  spełniała  zatem  wymogów  przewidzianych  w  umowie
kredytu, a polegających na oznaczoności świadczenia.

W dalszej kolejności należy po raz kolejny zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 69
ust. 1 prawa bankowego obowiązkiem kredytodawcy jest oddanie kredytobiorcy do
dyspozycji  kwoty  środków  pieniężnych  na  oznaczony  cel,  zaś  obowiązkiem
kredytobiorcy  jest  zwrot  kwoty  wykorzystanego  kredytu  wraz  z  odsetkami  oraz
zapłata  prowizji  na  rzecz  banku.  Z  uwagi  na  przewidziane  umową  odniesienia
świadczenia  stron  do  waluty  obcej  CHF  przy  wypłacie  kredytu  oraz  spłacie
poszczególnych  rat,  kredytobiorca  na  jej  podstawie  nie  spłaca  nigdy  nominalnej
wartości kredytu z uwagi na różnice kursowe oraz zastosowany mechanizm spreadu
walutowego (różnic pomiędzy kursem kupna a kursem sprzedaży). W związku z tym
zgodnie z zawartą umową obowiązkiem strony powodowej nie miało być zwrócenie
kwoty faktycznie otrzymanej od kredytodawcy, lecz zupełnie innej kwoty ustalonej w
odniesieniu do franka szwajcarskiego.  Umowa nie zawierała żadnych ograniczeń co
do  możliwego  wzrostu  bądź  spadku  kursu  franka  szwajcarskiego,  który  miał
stanowić  podstawę  ustalenia  spłat  kredytobiorców.  Na  podstawie  tak
sformułowanych warunków umowy mogło dojść do sytuacji, w której klient oddałby
bankowi nie otrzymaną kwotę lub kwotę do niej zbliżoną, lecz kwotę zupełnie inną,
stanowiącą wielokrotność otrzymanej kwoty kredytu. W takiej sytuacji nie doszłoby
do zwrotu tej samej kwoty, lecz zupełnie innej kwoty kredytu. Konstrukcja kredytu
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udzielonego  powodom,  która  nie  zawiera  żadnych  ograniczeń  co  do  działania
mechanizmu indeksacji,  w tym maksymalnego poziomu kursu waluty obcej,  czy
kryteriów ustalania  kursów przez  bank,  nie  jest  więc  zgodna z  naturą  kredytu,
którego  istota  polega  na tym,  że  bank dostarcza kredytobiorcy  określoną  kwotę
pieniężną,  a  kredytobiorca  jest  zobowiązany  do  jej  zwrotu.  Wynagrodzenie  za
korzystanie z pieniędzy banku stanowią odsetki, zaś wynagrodzenie za udzielenie
kredytu stanowi prowizja banku. Tymczasem kwota, którą klienci zwracali na rzecz
banku  zawierała  ukryte  wynagrodzenie  w  postaci  spreadu,  któremu  nie
odpowiadało żadne świadczenie ze strony banku.  Tzw. spread walutowy jest  to
różnica  pomiędzy  kursem  kupna  i  kupnem  sprzedaży.  Jego  naliczanie  ma
uzasadnienie w przypadku zawieranych transakcji kupna i sprzedaży waluty, czyli
świadczenia  usługi  kantorowej,  gdzie  ponoszone  są  rzeczywiste  koszty  i  można
oczekiwać wynagrodzenia za podjęte czynności. Spread powinien zawierać w sobie
koszt  zakupu  waluty  i  marżę,  stanowiącą  zysk  towarzyszący  jej  sprzedaży.  W
przypadku  kredytu  udzielonego  stronie  powodowej  stosowanie  dwóch  różnych
kursów –  kupna i  sprzedaży  nie  miało  uzasadnienia.  Pomiędzy  kredytobiorcą  a
bankiem nie  dochodziło  do  żadnych  transakcji  wymiany waluty.  Kwota  kredytu
wypłacona została w złotych polskich i spłata (do pewnego momentu) następowała
również  w  tej  walucie.  Natomiast  wartość  franka  szwajcarskiego  przyjęta  była
jedynie jako wskaźnik waloryzacji poszczególnych rat podlegających spłacie. Waluta
obca służyła tylko do czynności technicznych jaką były  obliczenia, natomiast  do
obrotu walutą obcą nie dochodziło.  W efekcie  różnica pomiędzy kursem zakupu
danej waluty a kursem sprzedaży tej waluty przez bank, ustalanych wyłącznie przez
pozwanego, stanowiła jego czysty dochód, zwiększający dodatkowo koszty kredytu
dla klienta. Zgodnie z umową wysokość raty spłaty była bowiem ustalona według
kursu wyższego tj.  sprzedaży,  co oznacza, że suma tych rat też była wyższa niż
obliczona z zastosowaniem kursu niższego tj. kursu kupna, jaki obowiązywał przy
wypłacie  kredytu (jego poszczególnych transz).  Ukryty  zysk banku w związku ze
spreadem  widać  przytoczonym  powyżej  przykładzie,  w  którym  spłata  kredytu
zaciągniętego  w  walucie  polskiej,  a  waloryzowanego  kursem  waluty  obcej,
dokonywana byłaby tego samego dnia, w którym nastąpiła jego wypłata. Jak już
wyżej wskazano - wypłacony w walucie polskiej kredyt zostałby w takim przypadku
przeliczony na walutę obcą według kursu niższego tj. kursu kupna, po czym, aby
dokonać  jego  całkowitej  spłaty  tego  samego  dnia  należałoby  wpłacić  środki  w
walucie  polskiej  w  wysokości  wyższej  jednak  niż  wypłacone  tytułem  kredytu.
Wysokość omawianego, dodatkowego kosztu kredytu była niemożliwa do ustalenia
przez  kredytobiorcę  w  chwili  zawarcia  umowy.  Pozwany  Bank  podnosił,  że
stosowanie  spreadu  jest  uzasadnione  transakcjami  zawieranymi  na  rynku
międzybankowym,  które  służyły  finansowaniu  akcji  kredytowej  kredytów
indeksowanych  do  franka  szwajcarskiego.  Innymi  słowy,  strona  pozwana
wskazywała, że aby udzielić kredytu stronie powodowej musiała pozyskać walutę
indeksacyjną i przy zakupie tej waluty, a później jej sprzedaży uiszczała spread. W
tym miejscu należy zwrócić uwagę,  że  taka informacja  nie znalazła  się  w treści
umowy. Trzeba też podkreślić, że jeżeli bank faktycznie pozyskiwał od kontrahentów
walutę obcą, to ponoszenie kosztu spreadu miało ekonomiczne uzasadnienie, a zaś
w przypadku umowy zawartej przez strony brak jest podstaw do jego pobierania.
Ponadto z zeznań świadka, pracownika pozwanego banku  wynika,
że transakcje na rynku międzybankowym służące pozyskaniu finansowania akcji
kredytowej  nie odnosiły się do konkretnych umów zawieranych z klientami, lecz
były dokonywane hurtowo. W związku z tym argumenty banku w tym zakresie nie
mogły zostać uwzględnione.

W ocenie  sądu klauzule  indeksacyjne  zawarte  w umowie kredytu  będącej
przedmiotem  oceny  sądu  wykraczają  poza  granice  swobody  umów,  gdyż  są
sprzeczne  z  istotą  waloryzacji  umownej.   Podstawowym  celem  waloryzacji,  w
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szczególności  w przypadku umów wieloletnich,  jest  zapewnienie stronom umowy
ochrony przed utratą wartości należnych im świadczeń. Nie sposób jednak uznać, że
indeksacja  kredytu  miała  zniwelować  ryzyko  spadku  siły  nabywczej  złotego
polskiego. Wartość pieniądza w stosunku do innych dóbr, nazywana wartością lub
siłą nabywczą, zmienia się w czasie. Wartość ta wyraża się w ilości towarów lub
usług,  które  można  nabyć  za  określoną  liczbę  jednostek  pieniężnych  w  danym
czasie  i  miejscu.  Zmiana  wartości  nabywczej  pieniądza  jest  powszechnym  i
naturalnym zjawiskiem. Normalna jest sytuacja, że świadczenie pieniężne w czasie
jego  spełnienia  ma  nieco  inną  wartość  nabywczą  niż  w  chwili  powstania
zobowiązania.  Znacząca  zmiana  siły  nabywczej  może  jednak  prowadzić  do
pokrzywdzenia jednej ze stron stosunku obligacyjnego. Zabezpieczeniu przed takim
pokrzywdzeniem  służą  właśnie  klauzule  waloryzacyjne,  o  których  mowa  w  art.
358(1)  §  2  k.c.  W spornej  umowie  kredytu  miernikiem wartości  użytym w tego
rodzaju klauzuli była waluta obca - frank szwajcarski. Kurs tej waluty zmienia się
jednak  w  oderwaniu  od  stanu  polskiej  gospodarki.  Zmiany  kursu  franka
szwajcarskiego do złotego polskiego nie oddają siły nabywczej złotego. Wzrost kursu
franka  szwajcarskiego  do  złotego  polskiego  w  danym  momencie  nie  oznacza
automatycznie, że za daną sumę złotych polskich można nabyć mniej  towarów i
usług. W ocenie sądu świadczy to o tym, że główna funkcja klauzul waloryzacyjnych
zawartych w umowie była inna. Indeksacja kredytu, w ramach której stosowane są
przez  bank  dwa  różne  kursy  tj.  kurs  kupna  i  kurs  sprzedaży,  pozwalała  na
uzyskiwanie dodatkowego zysku po stronie kredytodawcy, niosąc jednocześnie po
stronie  kredytobiorcy  niczym nieograniczone  i  nieuzasadnione  celem waloryzacji
ryzyko kursowe. Dodatkowo należy mieć na względzie, że w umowie przewidziano
inny mechanizm waloryzacyjny  tj. ustalono zmienne oprocentowanie. 

Jak  już  uprzednio  zaznaczono,  uwadze  Sądu  nie  umknęło,  że  zgodnie  z
aktualnie  obowiązującym  brzmieniem  ustawy  prawo  bankowe  dopuszczalne  jest
zawieranie umów kredytu indeksowanego i denominowanego do waluty obcej. Nie
oznacza  to  jednak,  że  każda  taka  umowa  jest  ważna  i  zgodna  z  naturą  tego
stosunku zobowiązującego. Ocena ważności takiej umowy musi być dokonywana z
uwzględnieniem  konkretnych  rozwiązań  przyjętych  w  umowie.  Tymczasem
mechanizmy  użyte  w  umowie  zawartej  przez  stronę  powodową  doprowadziły  do
stwierdzenia jej nieważności.

W  ocenie  sądu  umowa  zawarta  przez  strony  narusza  również  zasady
współżycia  społecznego.  Należy  zwrócić  uwagę,  że  stronami  tej  umowy  nie  były
równorzędne  podmioty.  Strona  powodowa  występowała  w  tej  umowie  jako
konsument  w  rozumieniu  art.  22(1)  k.c.,  czyli  słabsza  strona  stosunku
zobowiązaniowego.  Strona powodowa zawierała bowiem przedmiotową umowę na
swoje imię i nazwisko, jako osoba fizyczna, bez związku z prowadzoną przez nią
działalnością  gospodarczą.  Sam  fakt  prowadzenia  przez  jednego  z  powodów
działalności gospodarczej (obejmującej świadczenie usług z zakresu tłumaczeń) nie
oznacza,  że  posiadali  oni  wiedzę  w  zakresie  ekonomii  lub  finansów,  a  w
szczególności w zakresie kredytów indeksowanych do CHF, przewyższającą wiedzę
przeciętnego konsumenta. Pozwany zaś występował w roli przedsiębiorcy, który w
zasadniczej  części  decydował o kształcie umowy, zaś strona powodowa mogła tę
umowę wyłącznie zaakceptować lub odmówić jej zawarcia. Umowa kredytu zawarta
w  dniu  03  lipca  2008  r.  miała  dla  stron  różne  znaczenie  i  w  innym  zakresie
wpływała na jego sytuację majątkową. Strona powodowa uzyskany kredyt  miała
przeznaczyć m. in. na budowę domu, a zatem w celu zaspokojenia podstawowych
potrzeb życiowych. Biorąc pod uwagę ustalony okres spłaty kredytu i jego kwotę
można  przyjąć,  że  stanowiła  dla  niej  zobowiązanie  o  dużej  wadze,  które  miało
wpływać na jej sytuację majątkową przez okres kolejnych kilkanaście lat. Z kolei dla
pozwanego udzielony powodom kredyt był jedną z umów tego rodzaju zawieranych
w ramach działalności gospodarczej. Konsekwencje ewentualnego niewykonania tej
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umowy były więc różne dla stron. Po stronie powodowej ryzyko związane z kredytem
indeksowanym było  niemożliwe  do  wyliczenia  i  niczym nieograniczone.  Polegało
przede  wszystkim  na  tym,  że  w  przypadku  dużego  wzrostu  kursu  franka
szwajcarskiego zobowiązanie wynikające z tej umowy mogło być znacząco oderwane
od kwoty kredytu otrzymanego przez kredytobiorcę i od jego zdolności kredytowej.
Mogło  doprowadzić  do  powstania  zadłużenia  w  wysokości,  której  spłata  przez
kredytobiorcę będzie nierealna z uwagi na to, że będzie przekraczało jej możliwości
finansowe. Uzależnienie wysokości rat kredytu udzielonego konsumentowi na okres
40 lat od nieprzewidywalnych zjawisk jakimi są wahania kursów walut na rynku
finansowym jest niebezpieczne dla kredytobiorcy przede wszystkim z uwagi na fakt,
że  powstałe  w  ten  sposób  ryzyko  nie  jest  niczym  formalnie  ograniczone,  a
kredytobiorca nie został przed nim w żaden sposób zabezpieczony. W związku z tym
bez  znaczenia  dla  omawianej  kwestii  jest  fakt,  że  kredytobiorcy  są  informowani
przed zawarciem tego rodzaju umowy o ryzyku walutowym związanym ze zmiennym
kursem  franka  szwajcarskiego.  Kluczowy  jest  bowiem  brak  formalnych  granic
ryzyka walutowego i możliwości jego wyliczenia.

Podsumowując  tę  część  rozważań  należało  stwierdzić,  że  umowa  kredytu
zawarta  przez  strony  jest  bezwzględnie  nieważna.  Taka  ocena  wynika  z  wielu
wadliwości  kontraktu  dostrzeżonych  przez  sąd.  Przede  wszystkim  umowa
przyznawała jednej, silniejszej stronie kontraktu niczym nieograniczone prawo do
kształtowania  wysokości  świadczeń  drugiej  strony,  co  jest  sprzeczne  z  naturą
umowy.  Po drugie,  wprowadzenie  do umowy mechanizmu indeksacji  kredytu do
waluty obcej stworzyło możliwość powstania po stronie kredytobiorców obowiązku
zwrotu na rzecz kredytodawcy kwoty zupełnie innej niż otrzymana od niego, co kłóci
się z naturą kredytu. Po trzecie, bank poprzez stosowanie dwóch różnych kursów
franka szwajcarskiego tj. kursu kupna i kursu sprzedaży przy ustalaniu wysokości
świadczeń kredytobiorców miał możliwość pobierania dodatkowego wynagrodzenia,
które  nie  zostało  przewidziane  w  art.  69  ust.  1  prawa  bankowego.  Po  czwarte,
zastosowane w umowie klauzule indeksacyjne nie spełniały funkcji waloryzacyjnej,
gdyż wybrany miernik wartości nie oddaje siły nabywczej waluty, w której udzielono
kredytu.  Poza  tym,  ryzyko  kursowe,  które  było  wpisane  w  umowę,  mogło
powodować bardzo niekorzystne skutki po stronie kredytobiorcy, nawet w sytuacji
rzetelnego  wykonywania  przez  niego  umowy.   W  ocenie  sądu  przemawia  to  za
uznaniem, że umowa pozostaje w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego.
Omówione przyczyny nieważności umowy dotyczyły tylko zawartych w niej klauzul
indeksacyjnych. Zgodnie z art. 58 § 3 k.c. jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko
część  czynności  prawnej,  czynność  pozostaje  w  mocy  co  do  pozostałych  części,
chyba  że  z  okoliczności  wynika,  że  bez  postanowień  dotkniętych  nieważnością
czynność nie zostałaby dokonana. W przedmiotowej sprawie nie ulega wątpliwości,
że  strony  nie  zawarłyby  umowy  kredytu  z  zastosowaniem  oprocentowania
ustalonego  w  oparciu  o  stawkę  LIBOR,  gdyby  nie  wprowadziły  do  niej  klauzul
indeksacyjnych.  Stwierdzenie  nieważności  umowy  było  wystarczające  do  oceny
zgłoszonego przez powodów żądania i uznania, że jest ono zasadne. W związku z
tym bezprzedmiotowe było badanie poszczególnych jej postanowień pod kątem ich
ewentualnej abuzywności.

Niemniej - nawet gdyby stwierdzić, że umowa z dnia 03 lipca 2008 r. jest
zgodna z art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe oraz z art. 353(1) k.c. to należy -
dokonując incydentalnej oceny wzorca umownego w zakresie postanowień § 1 ust. 1
zd. 1, § 6 ust. 1, § 9 ust. 2 i § 10 ust. 3 umowy z dnia 03 lipca 2008 r. oraz §2, § 19
ust.  5  Regulaminu  -  podzielić  argumentację  strony  powodowej,  że  zawarte  w
umowie klauzule określające sposób ustalenia świadczeń kredytobiorców w sposób
odwołujący się do tabel kursowych banku są postanowieniami niedozwolonymi w
rozumieniu  art.  385(1)  k.c.,  a  zatem  nie  wiążą  powodów.  Konsekwencją
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wyeliminowania tych klauzul z umowy jest z kolei jej nieważność, gdyż pozostała
treść umowy wyznacza stosunek prawny niezgodny z naturą umowy, którą strony
chciały zawrzeć. 

Zgodnie  z  art.  385(1)  §  1  k.c.  postanowienia  umowy  zawieranej  z
konsumentem  nieuzgodnione  indywidualnie  nie  wiążą  go,  jeżeli  kształtują  jego
prawa i  obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami,  rażąco naruszając
jego interesy  (niedozwolone postanowienia umowne).  Nie  dotyczy  to  postanowień
określających  główne  świadczenia  stron,  w  tym  cenę  lub  wynagrodzenie,  jeżeli
zostały sformułowane w sposób jednoznaczny. Jeżeli postanowienie umowy zgodnie
z § 1 nie wiąże konsumenta, strony są związane umową w pozostałym zakresie (§2).
Nieuzgodnione  indywidualnie  są  te  postanowienia  umowy,  na  których  treść
konsument  nie  miał  rzeczywistego  wpływu.  W  szczególności  odnosi  się  to  do
postanowień umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi
przez  kontrahenta  (§3).  Ciężar  dowodu,  że  postanowienie  zostało  uzgodnione
indywidualnie, spoczywa na tym, kto się na to powołuje (§ 4). Na podstawie art.
385(2) k.c., oceny zgodności postanowienia umowy z dobrymi obyczajami dokonuje
się według stanu z chwili zawarcia umowy, biorąc pod uwagę jej treść, okoliczności
zawarcia oraz uwzględniając umowy pozostające w związku z umową obejmującą
postanowienie będące przedmiotem oceny. 

Analizując  zatem  spełnienie  przesłanek  wskazanych  w  ww.  przepisie,
decydujących o abuzywności danych postanowień, w pierwszej kolejności wskazać
należy, że poza sporem jest zdaniem Sądu – biorąc pod uwagę poczynione ustalenia
faktyczne - że powodowie zawarli przedmiotową umowę działając jako konsumenci,
w rozumieniu art. 22(1) k.c. Jak wynika bowiem z § 2 umowy celem jej zawarcia
było pokrycie części kosztów budowy domu mieszkalnego na gruncie stanowiącym
własność powodów. W związku z powyższym niewątpliwie jest w ocenie Sądu, że
powodowie  zawarli  przedmiotową  umowę  jako  niezwiązaną  bezpośrednio  z
prowadzoną przez   działalnością gospodarczą lub zawodową.

Nadto, nie budzi również wątpliwości Sądu, że zaproponowana przez Bank
powodom  umowa  kredytu  hipotecznego  indeksowana  do  CHF,  a  tym  bardziej
stanowiący jej  integralną część Regulamin,  stanowiły wzorce umowne, o których
mowa w art. 384 k.c. i n. Wzorce umowne są to bowiem klauzule, opracowane przed
zawarciem umowy i wprowadzane do stosunku prawnego przez jedną ze stron w ten
sposób, że druga strona (adherent)  nie ma wpływu na ich treść.  Są one zwykle
opracowywane  w  oderwaniu  od  konkretnego  stosunku  umownego  i  w  sposób
jednolity określają one treść przyszłych umów. Okoliczność, że konsument znał i
rozumiał treść postanowienia oraz zgodził się na wprowadzenie go do umowy nie
stoi  na przeszkodzie uznaniu, że nie zostało ono indywidualnie uzgodnione, jeśli
jego  treść  nie  została  sformułowana  w  toku  negocjacji  z  konsumentem.
Postanowieniem indywidualnie uzgodnionym w myśl przepisu art. 385(1)  § 1 k.c. nie
jest  takie  postanowienie,  którego  treść  konsument  mógł  negocjować,  lecz  takie
postanowienie, które rzeczywiście powstało na skutek indywidualnego uzgodnienia.
Wpływ  zaś  powodów  na  kształt  łączącej  strony  umowy  ograniczał  się  przede
wszystkim do uzgodnienia kwoty kredytu, wyboru waluty i celu na jaki ten kredyt
jest zaciągany. Wyjątek stanowiła kwestia możliwości wcześniejszej spłaty kredytu.
Powyższe  jednakże  miało  jedynie  marginalne  znaczenie  dla  samej  konstrukcji
umowy, która niewątpliwie oparta była na wzorcu. Pozwany zaś w toku procesu nie
wykazał,  że  klauzule  indeksacyjne  zostały  wprowadzone  do  umowy  na  skutek
negocjacji. 

Przechodząc  do  kolejnej  przesłanki  warunkującej  uznanie  danych
postanowień  za  abuzywne,  wskazać  należy,  że  co  prawda  zdaniem Sądu,  wyżej
wymienione postanowienia umowne definiujące indeksację, wypłatę i spłatę kredytu
należy uznać za określające główne świadczenie stron, to jednakże zdaniem Sądu
postanowienia dotyczące kursu walut stosowanego przez Bank do wypłaty kredytu i
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spłaty poszczególnych rat oraz tabela nie zostały w umowie sformułowane w sposób
jednoznaczny - z przyczyn wskazanych powyżej, w kontekście nieważności umowy.
Nie mniej,  z  uwagi na dalsze rozważania,  konieczne jest przypomnienie,  że poza
sporem jest,  że  powodowie  zaciągnęli  kredyt  hipoteczny  w PLN indeksowany do
CHF. Pod pojęciem kredyt indeksowany należy rozumieć kredyt,  w którym suma
kredytu wyrażana jest w walucie polskiej,  którą następnie przeliczono na walutę
obcą, a w przypadku rat dokonywano operacji odwrotnej - każdą ratę przeliczano z
waluty obcej na walutę polską. W analizowanym przypadku klauzula indeksacyjna
stanowiła  zatem  element  określający  wysokość  świadczeń  kredytobiorcy.  Jeśli
zważyć, że stosownie do art. 69 ust. 1 Prawa bankowego przez umowę kredytu bank
zobowiązuje się oddać do dyspozycji  kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie
kwotę  środków  pieniężnych  z  przeznaczeniem  na  ustalony  cel,  a  kredytobiorca
zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu
kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty
oraz  zapłaty  prowizji  od  udzielonego  kredytu,  wówczas  nie  powinno  budzić
wątpliwości, że obowiązek zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami
w  oznaczonych  terminach  spłaty  oraz  zapłaty  prowizji  od  udzielonego  kredytu
stanowi  główne  świadczenie  kredytobiorców.  Powyższe  stanowisko  aktualnie
przeważa w orzecznictwie sądów polskich (vide: wyrok SN z dnia 4 kwietnia 2019 r.,
sygn. III CSK 159/17, z dnia 9 maja 2019 r., sygn. I CSK 242/18; z dnia 11 grudnia
2019 r., sygn. V CSK 382/18), jak i TSUE (por.: wyrok TSUE z dnia 20 września
2017 r., w sprawie C-186/16, R. P. Andriciuc i in. przeciwko Banca Românească
SA, pkt 37, z dnia 20 września 2018 r., w sprawie C-51/17, OTP Bank Nyrt. I OTP
Faktoring Követeléskezelő Zrt. przeciwko Teréz Ilyés i Emilowi Kissowi, pkt 68, z
dnia 14 marca 2019 r., w sprawie C-118/17, Zsuzsanna Dunai przeciwko ERSTE
Bank Hungary Zrt., pkt 48, z dnia 3 października 2019 r. w sprawie C-260/18,
Kamil Dziubak i Justyna Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank).

Równocześnie  jednak  powtórzyć  należy  (w  kontekście  wcześniejszych
rozważań),  że  analizowane  postanowienia  umowy  i  regulaminu  nie  określały
precyzyjnie  rzeczywistej  wysokości  świadczenia  banku,  jak  też  świadczeń
kredytobiorcy, w sposób możliwy do ustalenia bez decyzji banku. Brak było bowiem
wskazania, na podstawie jakich kryteriów bank ustala kurs wymiany waluty obcej,
zarówno  w  momencie  uruchomienia  kredytu,  jak  i  spłaty  poszczególnych  rat.
Prowadzi to do wniosku, że w niniejszej sprawie postanowienie umowne określające
główne świadczenie stron w postaci obowiązku zwrotu kredytu i uiszczenia odsetek
nie było jednoznacznie określone w rozumieniu art. 385(1) § 1 k.c. (było bowiem
dotknięte  brakiem  przejrzystości  i  jednoznaczności  kryteriów,  którymi  Bank
kierował się ustalając kurs walut).

Dodatkowo w tym miejscu  należy przytoczyć  stanowisko TSUE zawarte  w
sentencji wyroku z dnia 30 kwietnia 2014 r., w sprawie C-26/13, Kasler przeciwko
OTP Jelzalogbank Zrt, potwierdzające powyższą tezę, iż artykuł 4 ust. 2 dyrektywy
93/13 należy interpretować w ten sposób, że sąd rozpoznający sprawę dokonuje
oceny  nieuczciwego  charakteru  warunków  umownych,  o  których  mowa  w
rzeczonym artykule, gdy warunki te nie zostały wyrażone prostym i zrozumiałym
językiem w oparciu  o  wykładnię  zgodną  przepisów  właściwego  prawa  krajowego
obowiązujących  w  chwili  zawarcia  odnośnej  umowy.  Ocena  tego,  czy  warunek
umowny został  wyrażony prostym i  zrozumiałym językiem,  powinna uwzględniać
wszystkie okoliczności sprawy, w szczególności informacje udzielone konsumentowi
przy  zawarciu  umowy  oraz  nie  powinna  ograniczać  się  do  aspektów  ściśle
formalnych  i  językowych,  a  uwzględniać  również  konsekwencje  ekonomiczne
zastosowania  warunku  i  jego  ewentualny  stosunek  do  pozostałych  warunków
umownych.

Dalej,  konieczne jest  wskazanie,  że w ocenie Sądu, klauzule indeksacyjne
poprzez  odwołanie  się  do  sporządzanych  przez  pozwanego  tabel  kursowych
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kształtują  prawa i  obowiązki  stron  w sposób  sprzeczny  z  dobrymi  obyczajami  i
rażąco naruszają interesy konsumenta. 

W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że istotą „dobrego obyczaju” jest
szeroko rozumiany szacunek do drugiego człowieka. Dobre obyczaje odwołują się do
takich  wartości,  jak  uczciwość,  szczerość,  zaufanie,  lojalność,  rzetelność  i
fachowość.  Sprzeczne  z  dobrymi  obyczajami  będą  działania  uniemożliwiające
realizację  tych  wartości,  w  tym  również  takie,  które  zmierzają  do
niedoinformowania,  dezinformacji,  wykorzystania  naiwności  lub  niewiedzy
konsumenta. W orzecznictwie Sądu Najwyższego wskazuje się, że działanie wbrew
dobrym  obyczajom  wyraża  się  w  tworzeniu  klauzul  umownych,  które  godzą  w
równowagę  kontraktową  stosunku  obligacyjnego.  Przyjmuje  się  nadto,  że
postanowienie  umowne  jest  sprzeczne  z  dobrymi  obyczajami,  jeżeli  kontrahent
konsumenta, traktujący go w sposób sprawiedliwy, słuszny i uwzględniający jego
prawnie  uzasadnione  roszczenia,  nie  mógłby  racjonalnie  spodziewać  się,  iż
konsument ten przyjąłby takie postanowienie w drodze negocjacji indywidualnych
(vide wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2019 r., II CSK 19/18, nie pub.).
Jeśli  chodzi  o  przesłankę  „rażącego  naruszenia  interesów  konsumenta”,  to
znaczenie mają nie tylko (choć w przeważającym zakresie) interesy o charakterze
ekonomicznym,  lecz  także  takie  dobra  konsumenta  jak  jego  czas,  prywatność,
wygoda,  zdrowie  konsumenta  i  jego  bliskich,  rzetelne  traktowanie,  prywatność,
poczucie  godności  osobistej,  satysfakcja  z  zawarcia  umowy  o  określonej  treści.
Naruszenie  jest  „rażące”,  jeśli  poważnie  i  znacząco  odbiega  od  sprawiedliwego
wyważenia praw i obowiązków stron. (vide wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z
dnia 15 lutego 2017 r., sygn. akt VI ACa 1918/15, lex nr 2300206, oraz orzeczenia
Sądu Najwyższego:  z  dnia 3 lutego  2006 r.,  I  CK 297/05,  nie  publ.,  z  dnia 15
stycznia 2016 r., I CSK 125/15, OSNC ZD 2017, Nr 1, poz. 9; z dnia 27 listopada
2015 r., I CSK 945/14, nie publ.; z dnia 30 września 2015 r., I CSK 800/14, nie
publ. i z dnia 29 sierpnia 2013 r. I CSK 660/12, nie publ.)). 

O abuzywnym charakterze klauzul indeksacyjnych przesądza to, że zgodnie z
ich  treścią  bank  uzyskał  prawo  do  jednostronnego  kształtowania  świadczeń
kredytobiorcy  poprzez  możliwość  dowolnego  określenia  kursów  franka
szwajcarskiego w tabeli kursowej, który stanowił podstawę do określenia wysokości
zobowiązania powodów. Umowa nie zawierała żadnych ograniczeń w ustaleniu tego
kursu i nie określała w sposób precyzyjny kryteriów i sposób jego określania przez
pozwanego.  Konsument  był  zatem  uzależniony  od  dowolnej  decyzji  banku,  co
tworzyło  po  jego  stronie  ryzyko  naruszenia  jego  interesów,  któremu  nie  mógł
przeciwdziałać. Nie miał bowiem żadnego wpływu na ustalenie kursu przez bank,
nie  mógł  też  w  żaden  sposób  zweryfikować  prawidłowości  jego  ustalenia.  Mógł
wyłącznie podporządkować się w tym zakresie decyzji banku i spełnić świadczenie w
wysokości ukształtowanej w niejasny sposób przez kredytodawcę. Taki rozkład praw
i obowiązków stron bez wątpienia prowadzi do zachwiania równowagi kontraktowej i
naruszenia interesu konsumenta w tym przede wszystkim interesu ekonomicznego,
odpowiadającego wysokości poszczególnych rat kredytu,  jak również prowadzi do
naruszenia  dobrych  obyczajów.  W  tym  zakresie  istotne  znaczenie  należy  także
przypisać wymaganiu właściwej przejrzystości i jasności postanowienia umownego,
czyli odpowiedzi na pytanie, czy zawarta umowa wskazuje w sposób jednoznaczny
powody  i  specyfikę  mechanizmu  przeliczania  waluty,  tak  by  konsument  mógł
przewidzieć,  na podstawie  transparentnych i  zrozumiałych kryteriów,  wynikające
dla  niego  z  tego  faktu  konsekwencje  ekonomiczne  (vide  wyrok  Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 30 kwietnia 2014 r., nr C 26/13, sprawa
Árpad  Kásler,  Hajnalka  Káslernè  Ráb  ai  przeciwko  OTP  Jelzálogbank  Zrt,
ECLI:EU:C:2014:282).  Swoista nierówność informacyjna stron,  a w szczególności
sytuacja, w której konsument dowiaduje się o poziomie zadłużenia ratalnego, już
spłaconego w związku z podjęciem odpowiedniej sumy z jego rachunku jest nie do
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zaakceptowania w świetle w art. 385(1) k.c. (vide wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29
października 2019r., sygn. IV CSK 309/18). Zaznaczyć przy tym należy, że sytuacji
tej nie zmienia odebranie od kredytobiorcy oświadczeń dotyczących wyboru waluty
obcej i zapoznaniu się występującym w związku z tym ryzykiem kursowym w całym
okresie kredytowania i akceptacja przez niego tego ryzyka. Podkreślenia wymaga, że
oświadczenia te mają bardzo ogólnikowy charakter. Biorąc zaś pod uwagę faktyczne
ryzyko  związane  z  indeksowaniem  kredytu  złotówkowego  do  waluty  franka
szwajcarskiego w ocenie Sądu uzasadnionym jest stanowisko, że gdyby rzeczywiście
zostało należycie wyjaśnione znaczenie zmiany kursu waluty i ponoszonego ryzyka,
jak również sposób ustalania tych kursów przez Bank, to racjonalny kredytobiorca
nie zdecydowałby się na kredyt powiązany z kursem waluty obcej w sposób wadliwy
w perspektywie jego spłacania przez kilkadziesiąt lat. A nadto gdyby kredytujący
bank  zamierzał  wystarczająco  poinformować  kredytobiorcę  będącą  osobą
fizyczną/konsumentem o niebezpieczeństwach wynikających z kredytu powiązanego
z  kursem  waluty  obcej,  to  nie  proponowałby  w  ogóle  zawierania  takich  umów
kredytowych, zdając sobie sprawę jako profesjonalista, że umowa taka może zostać
łatwo  oceniona  jako  nieuczciwa.  (vide  wyrok  Sądu  Najwyższego  z  dnia  29
października 2019r., sygn. IV CSK 309/18). 

Dodatkowo  w  tym  kontekście  należy  podkreślić,  że  bank  poprzez
wprowadzenie mechanizmu indeksacji, w którym stosowane były dwa kursy – kurs
kupna i kurs sprzedaży, zapewnił sobie możliwość pobierania ukrytej opłaty. Taką
opłatę stanowił spread, któremu nie odpowiadała żadna usługa świadczona przez
bank. Co więcej, ta opłata była nieznana konsumentowi w dacie zawarcia umowy i
niemożliwa do oszacowania.  Bank swoimi  decyzjami  mógł  wpływać na wysokość
tego dodatkowego kosztu kredytu i nie miał w tym względzie żadnych umownych,
jak  również  ustawowych  ograniczeń.  O  niedozwolonym  charakterze  klauzul
indeksacyjnych świadczy również to, że nie zawierają w sobie żadnych ograniczeń co
do możliwego wzrostu kursu franka szwajcarskiego. W związku z tym w przypadku
znacznego wzrostu kursu tej waluty w stosunku do złotego polskiego kredytobiorca
może być zobowiązany do zwrotu kwoty nieporównywalnej do kwoty otrzymanych
środków,  co  z  oczywistych  względów jest  dla  niego  niekorzystne  i  narusza  jego
interesy. 

Podsumowując  zatem  powyższe  rozważania  wskazać  należy,  że  ww.
postanowienia  umowy  łączącej  strony  oraz  regulaminu  nieuzgodnione
indywidualnie,  kształtujące  istotne,  główne  prawa  i  obowiązki  konsumenta,
polegające  na   wykorzystaniu  przez  Bank  swojej  silniejszej  pozycji  w  celu
zapewnienia sobie możliwości ustalenia wysokości kursu przeliczeniowego waluty, a
w konsekwencji także wysokości zadłużenia i rat kredytowych, w sposób arbitralny i
nieprzewidywalny  dla  konsumentów,  a  przy  tym  umożliwiający  pozwanemu
uzyskanie  dodatkowego  wynagrodzenia,  zaś  kredytobiorców  stawiające  wobec
nieprzewidzianego  ryzyka  dowolnego  kształtowania  kursów  wymiany  przez
kredytodawcę,  należy  zaliczyć  do  niedozwolonych  klauzul  spełniających  obydwa
kryteria z art. 358(1) § 1 zd. pierwsze k.c.

Wobec  tego,  że  zgodnie  z  art.  385(1)  §1  k.c.  skutkiem  niedozwolonego
charakteru  klauzul  umownych  jest  ich  bezskuteczność,  należało  rozważyć  jakie
konsekwencje dla umowy niesie ich eliminacja. W świetle § 2 powołanego przepisu
jeżeli postanowienie umowy zgodnie z § 1 nie wiąże konsumenta, strony są związane
umową w pozostałym zakresie. Zgodnie z treścią umowy kredytu z dnia 03 lipca
2008  r.  po  usunięciu  z  niej  wadliwych  postanowień  kredytodawca  udzielił
kredytobiorcy kredytu w złotych polskich, a kredytobiorca zobowiązał się do zwrotu
kwoty  otrzymanych  środków  wraz  z  odsetkami  ustalonym  w  oparciu  o  stawkę
LIBOR.  Taką  umowę  należało  ocenić  pod  kątem  przesłanek  z  art.  58  k.c.  Jak
wskazano we wcześniejszej części uzasadnienia, przepisy art. 385(1) k.c. i następne
nie  stanowią  normy  szczególnej  względem  przepisów  części  ogólnej  kodeksu
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cywilnego dotyczących czynności prawnych i części ogólnej tego kodeksu dotyczącej
zobowiązań.  Nie  wyłączają  stosowania  tych  przepisów.  Ich  celem  jest  bowiem
naprawianie wadliwych, ale ważnych umów i usuwania z nich postanowień, które w
sposób nieuczciwy wobec konsumenta mają gwarantować jak największe zyski po
stronie przedsiębiorcy. Wskazuje na to art. 6 dyrektywy Rady 93/13/EWG, którego
treść  nie  znalazła  pełnego  odzwierciedla  w regulacji  zawartej  w  art.  385(1)  k.c.,
stanowiącego  jego  implementację.  Zgodnie  z  powołanym  przepisem  dyrektywy
państwa członkowskie stanowią, że na mocy prawa krajowego nieuczciwe warunki
w umowach zawieranych przez sprzedawców lub dostawców z konsumentami nie
będą  wiążące  dla  konsumenta,  a  umowa  w  pozostałej  części  będzie  nadal
obowiązywała  strony,  jeżeli  jest  to  możliwe  po  wyłączeniu  z  niej  nieuczciwych
warunków. Ostatnia część przytoczonej normy była niejednokrotnie przedmiotem
interpretacji  przez  Trybunał  Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej,  co  zostało
zasygnalizowane we wcześniejszej części uzasadnienia. Trybunał podkreślał, że po
wyeliminowaniu nieuczciwych klauzul umowa powinna dalej obowiązywać, o ile jest
to  zgodne z  prawem krajowym, przy czym do tej  oceny powinny być brane pod
uwagę  czynniki  obiektywne  (tak  TSUE w:  wyroku  z  dnia  14  marca  2019  r.  w
sprawie o sygn. akt  C - 118/17 Dunai przeciwko Erste Bank Hungary Zrt; wyroku
z  dnia  3  kwietnia  2017  r.  sygn..  akt  C  –  421/14  Banco  Primus  S.A.  -  Jesús
Gutiérrez  García, wyroku z  dnia 15 marca 2012 r.  sygn.  akt  C – 453/10  Jana
Pereničová i Vladislav Perenič przeciwko SOS financ spol. s r. o; w wyroku z dnia 3
października 2019 r., sygn. akt C - 260 Kamil Dziubak i Justyna Dziubak przeciwko
Raiffeisen Bank International AG). Możliwość dalszego obowiązywania umowy musi
mieć więc charakter prawny, a nie wyłącznie faktyczny. W powołanym wyroku z
dnia  15  marca  2012  r.,  wydanym  w  sprawie  C  -  453/10  Trybunał  rozwinął
stanowisko  dotyczące  kwestii  obowiązywania  umowy  po  usunięciu  z  niej
niedozwolonych klauzul i wskazał, że zarówno brzmienie art. 6 ust. 1 dyrektywy
93/13/EWG,  jak  i  wymogi  pewności  prawa  przy  prowadzeniu  działalności
gospodarczej  przemawiają  za  przyjęciem  przy  wykładni  tego  przepisu  podejścia
obiektywnego, w ramach którego,  sytuacja jednej  ze stron umowy, w niniejszym
przypadku  konsumenta,  nie  może  zostać  uznana  za  decydujące  kryterium
rozstrzygające o dalszym losie tej umowy. Należy po raz kolejny podkreślić, że celem
dyrektywy 93/13/EWG jest  przywrócenie  równowagi  pomiędzy stronami,  nie zaś
postawienie  konsumenta  w  uprzywilejowanej  pozycji.  Dokonując  oceny  spornej
umowy po usunięciu z niej abuzywnych postanowień Sąd stwierdził, że taka umowa
spełniałaby wymogi określone w art. 69 ust. 1 prawa bankowego. Określałaby kwotę
i  cel  kredytu,  okres  jego  spłaty,  jak  również  wynagrodzenie  banku  w  postaci
odsetek. Byłaby więc możliwa do wykonania w sensie faktycznym, gdyż zostałyby
ustalone wszelkie elementy kluczowe dla tego rodzaju kontraktu.  Jednakże taka
umowa nie może dalej obowiązywać z przyczyn prawnych, gdyż jest ona sprzeczna z
naturą stosunku prawnego, który strony miały zamiar nawiązać podpisując umowę
z  dnia  03  lipca  2008  r.  Jak  zostało  wyżej  podkreślone  –  dla  oceny  możliwości
obowiązywania  umowy  w  zakresie  pozostałym  po  usunięciu  jej  wadliwości,
decydujące  jest  kryterium  zgodności  z  prawem,  a  nie  faktyczna/techniczna
możliwość jej wykonania. Zawierając umowę z dnia 03 lipca 2008 r. intencją stron
było  nawiązanie  konkretnego  stosunku  prawnego  tj.  zawarcie  umowy  kredytu
indeksowanego do franka szwajcarskiego. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się,
że tego rodzaju umowa stanowi podtyp umowy kredytu, a jej odrębność wynika z
wbudowanego  w  nią  mechanizmu  indeksacji,  który  jest  powiązany  ze  stawką
oprocentowania, właściwą dla danej waluty obcej. Oznacza to, że w tego rodzaju
umowie wysokość zobowiązania kredytobiorców jest ustalana w walucie obcej i do
tak  ustalonej  wartości  stosowana  jest  odpowiednia  stawka  oprocentowania.  W
przypadku umów kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego wysokość salda
zadłużenia i poszczególnych rat wyrażana jest w walucie CHF, dla której właściwą
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stawką jest LIBOR. Nie było kontrowersji  między stronami, co do tego, że celem
zastosowania  indeksacji  w  umowie  kredytu  do  waluty  CHF  było  skorzystanie  z
oprocentowania adekwatnego do tej waluty, które z reguły kształtuje się na niższym
poziomie niż oprocentowanie kredytów stricte złotówkowych, ustalane w oparciu o
stawkę  właściwą  dla  tej  waluty,  czyli  WIBOR.  Oznacza  to,  że  umowę  kredytu
indeksowanego do waluty obcej jako podtyp umowy kredytu charakteryzują dwa
elementy,  które  wyodrębniają  ją  od  klasycznego  kredytu  w  złotych  polskich.
Pierwszym elementem jest mechanizm przeliczenia zobowiązania kredytobiorców i
wyrażenie  go  w  walucie  obecnej,  zaś  drugim  zastosowanie  oprocentowania
adekwatnego do tej waluty. Treść umowy z dnia 03 lipca 2008 r., która pozostałaby
po  wyeliminowaniu  z  niej  nieuczciwych  klauzul  indeksacyjnych,  byłaby  więc
pozbawiona elementu charakteryzującego tę umowę. W związku z tym umowa ta
byłaby sprzeczna z naturą stosunku prawnego, który strony chciały nawiązać. Nie
można następczo przyjąć,  że wolą stron było zawarcie umowy innego rodzaju tj.
kredytu  stricte  złotowego,  tylko  dlatego,  że  eliminacja  niedozwolonych  klauzul
umownych prowadziłaby do upadku umowy. Wola stron przy zawarciu umowy z
dnia 03 lipca 2008 r. była jasno wyrażona i było nią związanie się stron umową
kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego. 

Na  marginesie  Sąd  zauważa,  że  nie  jest  możliwe  utrzymanie  w  mocy
obowiązującej  umowy  poprzez  zastąpienie  zapisów  dotyczących  ustalenia  kursu
waluty  poprzez  zastosowanie  art.  358  §  2  k.c.,  wskazującego  na  możliwość
dokonywani przeliczeń walutowych przy użyciu średniego kursu NBP. Co do zasady,
Sąd orzekający nie kwestionuje samej możliwości zastosowania ww. normy, pomimo
jej wejścia w życie po zawarciu przedmiotowej umowy. Niewątpliwe jest bowiem, że
rozważana umowa kredytu hipotecznego jest stosunkiem o charakterze ciągłym, do
którego  zastosowanie  znajduje  zasada  –  określona  w  art.  L  przepisów
wprowadzających kodeks  cywilny  –  bezpośredniego  działania  ustawy nowej  (vide
wyrok Sądu Najwyższego  z dnia 14 grudnia 2014 r., sygn. II CK 235/04). Powyższe
jednakże  nie  przesądza  o  możliwości  zastosowania  ww.  przepisu  w  niniejszej
sprawie,  albowiem  zdaniem  Sądu  orzekającego  norma  ta  nie  stanowi  przepisu
dyspozytywnego, na który wskazuje Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W
pkt  48   wyroku  z  dnia  3  października  2019  r.  w  sprawie  C  260/18,  TSUE  z
powołaniem na wcześniejsze orzecznictwo Trybunał wskazał, iż rzeczony art. 6 ust.
1  nie  stoi  na  przeszkodzie  temu,  by  sąd  krajowy  miał  możliwość  zastąpienia
nieuczciwego postanowienia umownego przepisem prawa krajowego o charakterze
dyspozytywnym albo przepisem mającym zastosowanie,  gdy strony danej umowy
wyrażą na to zgodę,  przy czym możliwość ta jest ograniczona do przypadków, w
których usunięcie nieuczciwego postanowienia umownego zobowiązywałoby sąd do
unieważnienia  umowy  jako  całości,  narażając  tym  samym  konsumenta  na
szczególnie szkodliwe skutki, tak że ten ostatni zostałby tym ukarany. Dalej w pkt
59 i  60 ww. orzeczenia podkreślono,  że ta możliwość zastąpienia,  która stanowi
wyjątek od ogólnej zasady, zgodnie z którą dana umowa pozostaje wiążąca dla stron
tylko wtedy, gdy może ona nadal obowiązywać bez zawartych w niej nieuczciwych
warunków,  jest  ograniczona  do  przepisów  prawa  krajowego  o  charakterze
dyspozytywnym lub mających  zastosowanie,  jeżeli  strony  wyrażą  na  to  zgodę,  i
opiera się w szczególności na tym, że takie przepisy nie mają zawierać nieuczciwych
warunków (vide podobnie wyroki:  z  dnia 30 kwietnia 2014 r.,  Kásler  i  Káslerné
Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, pkt 81; a także z dnia 26 marca 2019 r., Abanca
Corporación  Bancaria  i  Bankia,  C-70/17  i  C-179/17,  EU:C:2019:250,  pkt  59).
Przepisy  te  mają  bowiem odzwierciedlać  równowagę,  którą  prawodawca  krajowy
starał się ustanowić między całością praw i obowiązków stron określonych umów na
wypadek,  gdyby  strony  albo  nie  odstąpiły  od  standardowej  normy ustanowionej
przez ustawodawcę krajowego dla danych umów, albo wyraźnie wybrały możliwość
zastosowania normy wprowadzonej w tym celu przez ustawodawcę krajowego.

25



Przepis art. 358 § 2 k.c. zakłada natomiast, że wartość waluty obcej określa
się  według  kursu  średniego  ogłaszanego  przez  Narodowy  Bank  Polski  z  dnia
wymagalności roszczenia, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe lub czynność prawna
zastrzega inaczej. Z treści ww. przepisu zdaniem Sądu można wywieść, iż celem jego
wprowadzenia  do  polskiego  porządku prawnego nie  było  zapewnienie  równowagi
między całością praw i obowiązków stron określonych umów, na wypadek uznania
postanowień umownych za niedozwolone. Na powyższe wskazuje chociażby redakcja
przepisu, wskazująca na to, iż chociażby czynność prawna może zastrzec inaczej. Co
oznacza,  iż  strony  stosunku  zobowiązaniowego  mogą  wyłączyć  działanie
rozważanego przepisu, co jednoznacznie wskazuje, iż przepis ten nie jest przepisem
dyspozytywnym, na który wskazuje TSUE w swoich orzeczeniach. Do podobnych
wniosków można również dojść zapoznając się z uzasadnieniem do projektu  ustawy
z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy -
Prawo  dewizowe,  którą  wprowadzono  art.  358  §  2  k.c.  do  porządku  prawnego.
Celem  wprowadzenia  ustawy  była  bowiem  rezygnacja  z  zasady  walutowości  i
zapewnienie  swobody  w  zakresie  zaciągania  oraz  wykonywania  zobowiązań  w
walutach  obcych  w  stosunkach  między  krajowymi  podmiotami,  w  miejsce
dotychczasowych przepisów, z których wynikała z jednej strony zasada walutowości
(art. 358 K.c.), a z drugiej strony liczne wyjątki od tej zasady określone w prawie
dewizowym.

Podsumowując  zatem  powyższe  wywody  w  ocenie  Sądu  orzekającego  w
niniejszej  sprawie,  brak  jest  podstaw  do  zastosowania  art.  358  §  2  k.c.  do
przedmiotowej  umowy,  w  miejsce  postanowień,  które  Sąd  uznał  za  abuzywne.
Wskazanego przepisu nie można bowiem uznać za przepis dyspozytywny, na który
wskazuje TSUE, jak również na jego zastosowanie nie wyraziła zgody powódka.

Wobec tego, że Sąd uznał, że po wyeliminowaniu abuzywnych postanowień z
umowy  zawartej  przez  strony  jej  treść  wykracza  poza  granice  swobody  umów,
należało na podstawie art. 353(1) k.c. w zw. z art. 58 k.c. uznać ją za nieważną.
Takiej  ocenie  nie  sprzeciwia  się  art.  6  dyrektywy  Rady  93/13/EWG w sprawie
nieuczciwych  warunków  w  umowach  konsumenckich.  W  wyroku  z  dnia  3
października 2019 r.,  wydanym w sprawie C – 260/19  Kamil Dziubak i Justyna
Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank International AG Trybunał Sprawiedliwości Unii
Europejskiej wskazał, że powołany przepis należy interpretować w ten sposób, że
nie stoi on na przeszkodzie temu, aby sąd krajowy, po stwierdzeniu nieuczciwego
charakteru niektórych warunków umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej i
oprocentowanego  według  stopy  procentowej  bezpośrednio  powiązanej  ze  stopą
międzybankową danej waluty, przyjął, zgodnie z prawem krajowym, że ta umowa
nie może nadal obowiązywać bez takich warunków z tego powodu, że ich usunięcie
spowodowałoby  zmianę  charakteru  głównego  przedmiotu  umowy.  Stwierdzenie
przez sąd nieważności danej umowy może mieć niekiedy niekorzystne ekonomicznie
skutki dla konsumenta. Trybunał w wyroku w sprawie C -260/19 podał, że ocena
tych  skutków  powinna  być  dokonana  w  świetle  okoliczności  istniejących  lub
możliwych do przewidzenia w chwili zaistnienia sporu, a z drugiej strony, do celów
tej  oceny  decydująca  jest  wola  wyrażona  przez  konsumenta  w  tym  względzie,
wskazując,  że  dyrektywa  93/13?EWG  nie  zmierza  tak  daleko,  że  ustanawia
obowiązkowy system ochrony przed stosowaniem nieuczciwych warunków umowy
przez  przedsiębiorców,  który  wprowadziła  na  korzyść  konsumentów.  W
konsekwencji  w wypadku gdy konsument woli  nie powoływać się na ten system
ochrony,  nie  jest  on  stosowany.  W ocenie  sądu z  tez  zawartych  w omawianym
wyroku nie wynika jednak, że z uwagi na sprzeciw konsumenta co do unieważnienia
umowy sąd może uznać, że obowiązuje ona dalej z pominięciem spornych klauzul,
nawet  jeżeli  taka  umowa  byłaby  niezgodna  z  prawem  krajowym.  Trybunał  nie
wycofał się i nie zmodyfikował prezentowanego dotychczas w orzecznictwie poglądu,
że możliwość utrzymania umowy po jej  oczyszczeniu z nieuczciwych klauzul jest
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uzależniona od jej zgodności z prawem krajowym. Wskazał jedynie, że to konsument
decyduje,  czy  chce  korzystać  z  ochrony  przewidzianej  dyrektywą  93/13/EWG  i
godzi  się  na  możliwe  skutki  tej  ochrony  czy  rezygnuje  z  niej,  chcąc  uniknąć
konsekwencji nieważności kontraktu i zgadza się na dalsze wykonywanie umowy
zgodnie  treścią  uwzględniającą abuzywne postanowienia.  W ocenie sądu z  treści
omawianego  orzeczenia  nie  wynika,  aby  konsument  mógł  wybrać  samodzielnie
skutek eliminacji spornych klauzul indeksacyjnych tj. wskazać, że chce, aby umowa
trwała  dalej  z  pominięciem  nieuczciwych  klauzul,  pomimo  że  taka  umowa  jest
niezgodna  z  prawem  krajowym,  czy  też  chce  jej  unieważnienia.  Zdaniem  sądu
ochrona przewidziana dyrektywą 93/13/EWG nie sięga tak daleko.  

Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że nawet gdyby uznać, że umowa
nie  jest  pierwotnie  nieważna,  to  jej  nieważność  wynika  z  usunięcia  klauzul
abuzywnych, których miejsca w umowie nie da się wypełnić. Umowa o treści, która
pozostałaby po wyeliminowaniu z niej nieuczciwych postanowień byłaby sprzeczna z
naturą stosunku prawnego, który strony chciały nawiązać. Nie zawierałaby bowiem
elementów, które charakteryzują umowę kredytu indeksowanego do waluty obecnej
i  decydują  o  tym,  że  stanowi  ona  podtyp  umowy  kredytu.   Niemniej  jednak
przesłanką  rozstrzygnięcia  w  niniejszej  sprawie  było  stwierdzenie  pierwotnej
nieważności umowy z przyczyn opisanych we wcześniejszej części uzasadnienia. 

Ponadto, zaznaczyć należy, że wbrew twierdzeniom pozwanego, bez znaczenia
dla kwestii ważności umowy jest fakt zawarcia przez strony w 2013 r. aneksu do
umowy, zgodnie z którym strony dokonały zmiany sposobu spłaty kredytu i ustaliły,
że począwszy od dnia wejścia w życie aneksu spłata kredytu będzie następowała w
walucie indeksacyjnej. Takie oświadczenie z uwagi na pierwotną nieważność umowy
nie ma żadnego znaczenia prawnego. Owa nieważność bowiem powoduje, iż dana
czynność  prawna  od  chwili  jej  dokonania  nie  wywołuje  zamierzonych  skutków
prawnych.  Nie  jest  zatem  również  możliwe  następcze  modyfikowanie  treści  jej
postanowień,  skoro  umowa  już  pierwotnie  jest  nieważna.  Nieważność  czynności
prawnej charakteryzuje się następującymi cechami: czynność prawna jest nieważna
od  początku  i  od  chwili  jej  dokonania  nie  wywołuje  zamierzonych  skutków
prawnych; w związku z tym nieważność ma charakter pierwotny,  nie następczy,
nieważność  następuje  z  mocy  samego  prawa  bez  potrzeby  zajścia  jakichkolwiek
dalszych  zdarzeń,  a  w  szczególności  nie  jest  konieczne  ani  oświadczenie  strony
czynności, ani konstytutywne orzeczenie sądu. Nieważność działa erga omnes, tj.
każdy może się na nią powołać, a więc zarówno strony nieważnej czynności prawnej,
jak  i  ich  następcy  prawni,  wierzyciele  i  inne  osoby,  które  mają  w  tym interes
prawny. Nieważność ma charakter definitywny, czyli czynność prawna nie staje się
ważna,  gdy  przyczyny  nieważności  odpadną,  bezwzględnie  nieważna  czynność
prawna nie podlega również konwalidacji. Należy też dodać, że zawarty przez strony
aneks do umowy regulował wyłącznie kwestię spłaty kredytu i usuwał – bez mocy
wstecznej- wadliwość umowy polegającą na przyznaniu stronie pozwanej prawa do
kształtowania  wysokości  poszczególnych  rat  poprzez  ustalanie  kursu  sprzedaży,
stanowiącego  podstawę  do  ich  wyliczenia.  Nie  rozwiązywał  jednak  problemu
dowolnie ustalonego przez bank w dniu uruchomienia kredytu salda zadłużenia we
frankach  szwajcarskich,  które  nastąpiło  po  kursie  kupna,  określonego  w  tabeli
kursowej banku w dacie wypłaty środków. 

Wobec  stwierdzenia,  że  zawarta  przez  strony  umowa  była  nieważna,
wszystkie  uiszczone  przez  powodów od chwili  podpisania  umowy raty  stanowiły
nienależne świadczenia w rozumieniu art.  410 k.c.  W świetle  §  2  tego przepisu
świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany
lub nie  był  zobowiązany względem osoby,  której  świadczył,  albo  jeżeli  podstawa
świadczenia  odpadła  lub  zamierzony  cel  świadczenia  nie  został  osiągnięty,  albo
jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się
ważna po spełnieniu świadczenia.  Zgodnie zaś z  art.  405 k.c.  kto bez podstawy
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prawnej  uzyskał  korzyść  majątkową  kosztem  innej  osoby,  obowiązany  jest  do
wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.
Przepis  ten  ma  zgodnie  z  art.  410  §  1  k.c.  zastosowanie  do  świadczenia
nienależnego. 

W przedmiotowej sprawie strona powodowa domagała się  zwrotu części rat
uiszczonych w okresie od dnia 03 lipca 2008 r.  do dnia 02 kwietnia 2013 r.  w
wysokości 27.307,59 zł oraz w okresie od 03 kwietnia 2013 r. do dnia 31 sierpnia
2015 r. w wysokości 11.925,60 CHF. W związku z tym sąd zasądził od pozwanego
na rzecz powodów wyłącznie powyższe kwoty.  

W ocenie sądu nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia w przedmiocie roszczenia
strony powodowej to czy suma uiszczonych przez nią rat na rzecz banku osiągnęła
już  wartość  wypłaconego  jej  kredytu.  Nie  znajduje  bowiem  uzasadnienia  w
przepisach kodeksu cywilnego pojawiająca się niekiedy w orzecznictwie tzw. teoria
salda.  Z  treści  art.  410 k.c.  wynika,  że  każde  świadczenie  spełnione  w ramach
wykonywania  nieważnej  czynności  prawnej  (np.  umowy)  jest  świadczeniem
nienależnym i co do każdego z tych świadczeń powstaje odrębne zobowiązanie do
jego zwrotu. Przepisy prawa nie nakazują w przypadku stwierdzenia nieważności
umowy  już  po  tym  jak  strony  spełniły  swoje  świadczenia  w  całości  lub  części
sporządzenia swoistego bilansu i ustalenia, która strona stała się wzbogacona na
skutek  wykonywania  nieważnej  umowy.  Należy  podkreślić,  że  nienależne
świadczenie  jest  szczególnym  przypadkiem  bezpodstawnego  wzbogacenia,  gdzie
wzbogacenie  uzyskiwane  jest  na  drodze  świadczenia  zubożonego.  Przesłanki
bezpodstawnego  wzbogacenia  w  przypadku  nienależnego  świadczenia  należy
rozumieć  specyficznie.  Sam  fakt  spełnienia  nienależnego  świadczenia  uzasadnia
roszczenie kondykcyjne. W takim też przypadku nie zachodzi potrzeba badania, czy
i  w  jakim  zakresie  spełnione  świadczenie  wzbogaciło  osobę,  na  rzecz  której
świadczenie zostało spełnione (accipiensa), jak również, czy majątek spełniającego
świadczenie  (solvensa)  uległ  zmniejszeniu.  Uzyskanie  nienależnego  świadczenia
wypełnia bowiem przesłankę powstania wzbogacenia, a spełnienie tego świadczenia
przesłankę zubożenia (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 listopada 2011 roku,
sygn. akt I CSK 66/11 i z dnia 26 listopada 2016 roku, sygn. akt I CSK 798/15,
Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 12 lutego 2018 roku, sygn. akt VII
AGa  68/18).  Ponadto,  na  istnienie  dwóch  odrębnych  roszczeń  kondycyjnych  w
przypadku  stwierdzenia  nieważności  umowy  po  jej  wykonaniu  wskazują  inne
rozwiązania przewidziane przez ustawodawcę w przepisach kodeksu cywilnego, w
szczególności art. 496 k.c. regulujący tzw. prawo zatrzymania, który na podstawie
art. 497 k.c. stosuje się do nieważnych  czynności prawnych. Przepis ten mówi o
obowiązku zwrotu dwóch odrębnych, niezależnych świadczeń. Ponadto tzw. teoria
salda jest nie do pogodzenia z treścią art. 407 k.c., zgodnie z którym jeżeli ten, kto
bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, rozporządził
korzyścią na rzecz osoby trzeciej bezpłatnie, obowiązek wydania korzyści przechodzi
na tę osobę trzecią.   W sytuacji  opisanej  w tym przepisie podmioty wzbogacone
nienależnym świadczeniem są różne, a zatem brak jest podstaw do dokonywania
jakichkolwiek potrąceń.

Mając powyższe na względzie należało stwierdzić, że do oddalenia powództwa
w  niniejszej  sprawie  konieczne  byłoby  podniesienie  przez  pozwanego  zarzutu
potrącenia  oraz  złożenie  materialnoprawnego  oświadczenia  o  potrąceniu  przed
procesem lub w jego toku.  Zgodnie z art. 498 k.c. w przypadku gdy dwie osoby są
jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami każda z nich może potrącić
swoją  wierzytelność  z  wierzytelności  drugiej  strony,  jeżeli  przedmiotem  obu
wierzytelności  są  pieniądze  lub  rzeczy  tej  samej  jakości  oznaczone  tylko  co  do
gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem
lub przed innym organem państwowym.  Wskutek potrącenia  obie  wierzytelności
umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Pozwany jednak w toku
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procesu nie zgłosił zarzutu potrącenia, jak również nie wykazał, że złożył opisane
powyżej  oświadczenie.  Sąd nie może zastępować oświadczeń materialnoprawnych
stron w tym zakresie i dokonywać samodzielnie tego rodzaju potrąceń, nawet jeżeli
materiał  dowodowy  pozwala  na  ustalenie  istnienia  wierzytelności  po  stronie
pozwanego.  Przepisy  prawa  nie  dają  sądowi  upoważnienia  do  decydowania  o
prawach majątkowych strony, która nie wyraża woli ich realizowania. Sąd powinien
rozstrzygnąć wyłącznie o roszczeniach zgłoszonych w toku postępowania, nie zaś
dokonywać  kompleksowego  rozliczenia  stosunków  prawnych  łączących  strony.
Takie działanie sądu byłoby orzeczeniem ponad żądanie, którym sąd jest związany.
Na koniec tej części rozważań należy dodać, że nie można uznać, że uiszczone przez
powodów raty, aż do osiągnięcia kwoty kredytu faktycznie otrzymanej od pozwanego
stanowiły świadczenie należne, gdyż z chwilą wypłaty kredytu powstało roszczenie
banku  o  zwrot  nienależnego  świadczenia.  Nie  można  następczo  przypisywać
świadczeniu  causy,  która  nie  występowała  w  chwili  jego  dokonania.  Causa
czynności  prawnej  jest  jej  prawnie  istotną  przyczyną.  Nie  ulega  wątpliwości,  że
strona  powodowa  dokonywała  wpłat  na  rzecz  pozwanego  w  ramach  wykonania
umowy, czyli spłacała raty kredytu, do czego była zobowiązana zgodnie z jej treścią,
a  nie  dokonywała  wpłat  z  zamiarem  zaspokojenia  roszczenia  kondykcyjnego
pozwanego  banku.  Strona  powodowa  dokonując  spłaty  raty  kredytu  nie  miała
świadomości  tego,  że  zawarta  przez  nią  umowa  jest  nieważna.  Nie  można  więc
uznać,  że  dokonując  wpłat  na  rzecz  banku  chciała  spłacić  dług  wynikający  z
nienależnego świadczenia banku na jego rzecz. Trzeba też mieć na względzie, że na
uiszczane przez powódkę raty składały się nie tylko kapitał odpowiadający części
faktycznie  otrzymanego  kredytu,  ale  również  oprocentowanie  i  tzw.  spread,  co
również przemawia przeciwko uznaniu, że jego świadczenia były należne.  

W związku z tym powództwo co do należności głównej w całości podlegało
uwzględnieniu. 

Odnosząc się do roszczenia w zakresie odsetek należy wskazać, że roszczenie
o zwrot nienależnego świadczenia ma charakter bezterminowy. Jego wymagalność
zależy  zatem  od  wezwania  wzbogaconego  do  zwrotu  nienależnego  świadczenia
zgodnie  z  art.  455  k.c.  Zgodnie  z  treścią  tego  przepisu  jeżeli  termin  spełnienia
świadczenia  nie  jest  oznaczony  ani  nie  wynika  z  właściwości  zobowiązania,
świadczenie  powinno  być  spełnione  niezwłocznie  po  wezwaniu  dłużnika  do
wykonania. Strona powodowa wezwała pozwanego do zapłaty kwoty dochodzonej w
sprawie  w terminie  14  dni.  Wezwanie  zostało  doręczone pozwanemu w dniu 06
listopada  2017  r.  W  związku  z  tym  należało  przyjąć,  że  pozwany  pozostaje  w
opóźnieniu ze spełnieniem świadczenia od dnia 21 listopada 2017 r.  Stosownie do
treści art. 481 § 1 k.c. od tej daty należą się powodom odsetki. 

Nie zasługiwało natomiast na uwzględnienie żądanie solidarnego zasądzenia
na rzecz  powodów kwoty objętej  pozwem.  Otóż,  powodowie  pozostają w związku
małżeńskim,  a  zatem  po  stronie  powodów  nie  zachodziła  solidarność  czynna
wierzycieli. O solidarnym charakterze zobowiązania decyduje formalne ustanowienie
solidarności,  nie  wystarczy  zaś  stwierdzenie  wspólnego  celu  zobowiązania.
Ustawodawca  wyraził  to  bardzo  dosadnie,  postanawiając,  że  zobowiązanie  jest
solidarne, jeżeli to wynika z ustawy lub z czynności prawnej (art. 369 k.c.). Obecnie
żaden przepis ustawy nie przewiduje solidarności czynnej wierzycieli.  Na gruncie
niniejszej sprawy  strony nie zastrzegły solidarności czynnej wierzycieli w umowie
kredytu,  ani  w  późniejszym  okresie.  Nadto,  co  istotne,  solidarności  nie  można
domniemywać,  a  jej  źródłem  może  być  jedynie  przepis  ustawy  lub  zastrzeżenie
umowne (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 1998 r., I CKN 757/97) Sąd
orzekający stoi  na stanowisku, że przy wspólności  majątkowej  bezudziałowej,  do
tzw. niepodzielnej ręki,  nie ma podstaw do zasądzania świadczenia solidarnie na
rzecz  powodów  ani  do  jego  zasądzenia  w  częściach  równych,  pomimo  istnienia
domniemania  równych udziałów w majątku  wspólnym (tak  też  prof.  dr  hab.  E.
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Gniewek, O wadliwościach stosowania zasad solidarności czynnej w postępowaniu
sądowym – uwag kilka [w:] Monitor Prawniczy 2009, nr 3). Z powyższych względów
Sąd orzekł, że świadczenie pozwanej winno być spełnione na rzecz powodów, bez
wskazania w jaki sposób, z uwagi na charakter łączącej ich wspólności.  Nie ma
przeszkód do wykonania takiego orzeczenia w drodze egzekucji (zob. uzasadnienie
wyroku Sądu Okręgowego  w Bydgoszczy  z  dnia  16.10.2014  r.  VIII  Ga 113/14).
Jednakże  przez  przeoczenie  Sąd  w  sposób  wyraźny  nie  oddalił  powództwa  w
zakresie żądania solidarnego zasądzenia roszczenia na rzecz powodów. 

O kosztach procesu orzeczono w oparciu o art. 98 k.p.c. obciążając całością
kosztów  procesu  pozwanego  jako  przegrywającego  proces.  Na  zasądzoną  kwotę
6.417,00 zł,  składają się:  opłata od pozwu w kwocie 1.000,00 zł,  wynagrodzenie
pełnomocnika będącego adwokatem w kwocie 5.400,00 zł (§ 2 pkt 6 rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności
adwokackie, Dz. U. z 2015 roku, poz. 1803) i opłata skarbowa od pełnomocnictwa w
kwocie 17,00 zł. 

SSR Monika Borowska

Zarządzenie:
- odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć pełn. stron

SSR Monika Borowska
Warszawa, 18.08.2020 r.
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