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WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 lipca 2020 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSA Aleksandra Marszałek

          Sędziowie: SSA Lidia Mazurkiewicz-Morgut (spr.)  

        SSA Grażyna Matuszek

        Protokolant: Małgorzata Kurek

po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2020 r. we Wrocławiu na rozprawie 

sprawy z powództwa Getin Noble Bank S.A. we Wrocławiu 

przeciwko 

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Okręgowego w Opolu 

z dnia 31 stycznia 2019 r. sygn. akt I C 237/16

1. oddala apelację;

2. zasądza  od  strony  powodowej  na  rzecz  pozwanych  łącznie  8 100  zł

kosztów postępowania apelacyjnego;

3. nakazuje  uiścić  stronie  powodowej  na  rzecz  Skarbu  Państwa –  Sądu

Apelacyjnego we Wrocławiu 403,86 zł brakujących wydatków na opinię

biegłego. 

U Z A S A D N I E N I E
Zaskarżonym  wyrokiem  Sąd  Okręgowy  w  Opolu  oddalił  powództwo  Getin

Noble  Banku  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  przeciwko  pozwanemu  

 o  zapłatę  poszczególnych  kwot  z  tytułu

zaległości  w spłacie  łączącej  strony umowy kredytu  hipotecznego z  2  czerwca  
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2006 r. (punkt I); zasądził od powoda na rzecz pozwanych solidarnie kwotę 15 817 zł

tytułem  zwrotu  kosztów  procesu,  w  tym  kwotę  14.817  złotych  tytułem  kosztów

zastępstwa procesowego i opłaty od pełnomocnictwa (punkt II); polecił ściągnąć od

powoda na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Opolu kwotę 7 692,72 zł

tytułem kosztów opinii biegłej  wypłaconych tymczasowo z sum budżetowych Skarbu

Państwa (punkt III).

Wyrok ten zapadł na podstawie ustaleń faktycznych opisanych na karcie 502 -

507 akt sprawy. 

Na gruncie tak poczynionych ustaleń faktycznych Sąd Okręgowy uznał,  że

powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie.

 Sąd ten nie miał wątpliwości, że strony zawarły umowę na mocy której bank

udzielił  pozwanym kredytu w kwocie 274 775,51 zł,  która miała być indeksowana

kursem CHF. Analizując treść tej umowy Sąd ten doszedł do wniosku, że jedynym jej

negocjowanym elementem była wysokość kredytu. Pozwani nie mieli więc żadnego

wpływu  na  pozostałe  postanowienia  umowy. Nadto  pracownik  banku,  który

reprezentowała bank w rozmowach, bardziej skupił się na przedstawieniu pozwanym

korzyści  wynikającej  z  przedstawianej  oferty,  aniżeli  na  wyjaśnieniu  mechanizmu

indeksacji  kredytu  i  ewentualnych  niebezpieczeństw  związanych  z  taką  klauzulą.

Zdaniem  Sądu  Okręgowego  przebieg  rozmów  poprzedzających  zawarcie  umowy

prowadzi do wniosku, że pozwani nie mieli także świadomości ryzyka wiążącego się

z  zawarciem  tego  rodzaju  umowy.  Sąd  ten  podkreślił  przy  tym,  że  obowiązek

dokładnego wyjaśnienia pełnego ryzyka związanego z waloryzacją do obcej waluty

spoczywał na banku, który powinien zadbać, by klient w pełni zrozumiał przyjęte na

siebie ryzyko. Ponadto, bank powinien był wyjaśnić na czym polegał spread, czyli

różnica w kursie kupna i sprzedaży, które bank ustalał  dowolnie w tym sensie, w

jakim dowolne są ceny każdego przedsiębiorcy handlującego jakimkolwiek dobrem, a

czynniki wpływające na ich kurs to typowe czynniki wpływające na wysokość ceny.

Odwołanie  do  bankowej  tabeli  kursów  nie  pozwalało  określić  sposobu  ustalania

kursów  walut  obcych,  wobec  czego  bank  mógł  tak  naprawdę  wybrać  dowolne

kryteria  ustalania  kursów,  niekoniecznie  związane  z  aktualnym  kursem

ukształtowanym  przez  rynek  walutowy  i  miał  możliwość  uzyskania  korzyści

finansowych  stanowiących  dla  kredytobiorców dodatkowe koszty  kredytu,  których

oszacowanie nie jest możliwe ze względu na brak oparcia zasad ustalania kursów
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wymiany o obiektywne i przejrzyste kryteria. Klauzule spreadu stosowane przez bank

doprowadziły  do  nierównego  traktowania  stron,  gdyż  nie  były  indywidualnie

uzgadniane z kredytobiorcami, szczególnie, że są rozrzucone po całej umowie, tak,

że kredytobiorcy nie mieli żadnego wpływu na treść tych postanowień. Trudno zatem

uznać, że oświadczenie pozwanych z §4.3 umowy wskazuje, że godzili się by spread

stanowił dodatkowe wynagrodzenie banku (tzw. ekonomiczną cenę kredytu), które w

ich  rozumieniu  stanowiła  jedynie  marża  i  oprocentowanie. W  tym  zakresie

kredytobiorcy, jako nieprofesjonalna strona umowy, bez przygotowania bankowego

czy z zakresu finansów, nie mieli wystarczającej wiedzy i doświadczenia, by w pełni

zrozumieć  i  ocenić  skutki  postanowień  regulujących  spread.  Był  to  zatem

jednostronnie  ustalony  i  pobierany  zysk  banku,  który  to  zysk  w  istocie  w  żaden

sposób nie jest powiązany z istotą i funkcją klauzul waloryzacyjnych w rozumieniu

art.  3581 §2  k.c.  Jest  to  jednak  wiedza,  którą  kredytobiorcy  nabyli  po  zawarciu

umowy, kiedy, z uwagi na coraz wyższy kurs franka, temat ten został podjęty przez

media.  Stosowane  klauzule  prowadziły  do  pokrzywdzenia  kredytobiorców,  gdyż

wprowadzały jednostronny sposób ustalania przez banki  kursów kupna/sprzedaży

walut,  a  wyliczony  spread  ma  charakter  czysto  rachunkowy  i  jest  całkowicie

oderwany od waloryzacji świadczenia rozumianej, tak w ujęciu ekonomicznym, jak i

prawnym. 

W ocenie Sądu Okręgowego klauzule te należało zatem uznać za klauzule

abuzywne, które powinny podlegać wyeliminowaniu z umowy zawartej przez strony.

Zdaniem Sądu Okręgowego wyeliminowanie wskazanych klauzul nie stoi jednak na

przeszkodzie dalszemu stosowaniu umowy zawartej przez strony, w takim zakresie,

w jakim nie narusza ona prawa, albowiem strony umówiły się o kredyt w złotówkach,

bank  jest  nadal  uprawiony  do  pobierania  marży  i  oprocentowania,  przez  co  

zostaje  zachowany  odpłatny  charakter  umowy,  wobec  czego,  po  usunięciu

zakwestionowanych  klauzul,  umowa  zawarta  między  stornami,  może  być  nadal

stosowana. Dlatego też Sąd ten nie uznał za nieważną w całości umowę z dnia  

2 czerwca 2006 r. z późniejszymi aneksami, a jedynie uznał iż nieważne są te jej

postanowienia, które zawierają klauzule abuzywne opisane powyżej. Zdaniem Sądu

Okręgowego należy  więc  przyjąć,  iż  strony  zawarły  umowę o  kredyt  złotówkowy

oprocentowany zgodnie z postanowieniem umownymi w oparciu o stawkę Libor 3M,

gdyż do samej indeksacji nigdy nie doszło, i  jako taki należy go rozliczyć. W tym

zakresie Sąd pierwszej instancji powołał w sprawie biegłą, która po przeanalizowaniu
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dokumentacji banku, w szczególności wpłat dokonanych przez pozwanych, jak też

sposobu  rozliczenia  tych  rat  przez  stronę  powodową,  iż  na  datę  wypowiedzenia

przez bank umowy kredytu, pozwani nie zalegali w płatności rat. Jak wynika zaś  

z opinii  biegłej,  pozwani  w dacie wypowiedzenia kredytu, tj.  na dzień 31 sierpnia

2015 r. mieli nadpłatę w kwocie 10.355,03 zł a w dacie 30 września 2015 r. nadpłatę

w kwocie 8.241,38 zł, zatem wypowiedzenie przez stronę powodową umowy kredytu

z  dnia  2  czerwca  2006  r.  było  niesłuszne  i  bezpodstawne,  a  wobec  tego

bezskuteczne  i  nie  wywołujące  skutków  prawnych.  Tym  samym  Sąd  ten  ocenił

powództwo  jako  przedwczesne,  a  tym  samym  bezzasadne.  Na  marginesie  Sąd

Okręgowy uznał za słuszny zarzut pozwanych, że strona powodowa nie wykazała, iż

wypowiedzenie umowy zostało dokonane przez osobę, która była umocowana do

jednoosobowego  składania  tego  rodzaju  oświadczeń  woli  w  imieniu  banku.

Wypowiedzenie to było więc bezskuteczne także z przyczyn formalnych. 

W  związku  z  powyższym  Sąd  Okręgowy  oddalił  powództwo,  orzekając  o

kosztach postępowania na zasadzie art. 98 k.p.c. w zw. z art. 108 § 1 k.p.c. 

Strona powodowa wniosła apelację od powyższego wyroku zaskarżając go w

całości. Wyrokowi temu zarzuciła naruszenie:

1. art. 3851 § 1, 2 i 3 k.c. przez jego błędną wykładnię polegającą na przyjęciu

niewłaściwego skutku hipotetycznej abuzywności, polegającego na uznaniu całego 1

ust.  1,  §  2  ust.  2,  §  4  ust.  2  i  §  6  ust.  2  Umowy  kredytu  oraz  

§ 15 i § 19 ust. 5 Regulaminu za abuzywny podczas gdy za hipotetycznie abuzywne

może zostać uznane wyłącznie odesłanie do czynnika kompetencyjnego w postaci

Tabeli Kursów powoda (…);

2. art. 233 § 1 k.p.c. przez błędną ocenę oświadczenia zawartego w § 4 ust. 3

umowy kredytu z którego wynika fakt zrozumienia i  akceptacji  zasad przeliczania

należności według kursów publikowanych w tabelach kursowych (…);

3. art. 227 k.p.c. oraz art. 233 k.p.c. poprzez:

- nieuprawnione przyjęcie, że doszło do naruszenia równowagi stron w sposób

rażący, podczas gdy wziąć pod uwagę wniosek o udzielenie umowy kredytu,

treść  umowy kredytowej  z  której  wynika,  że  pozwani  byli  świadomi  ryzyka

kursowego związanego ze zmianą kursu waluty indeksacyjnej w stosunku do

złotego i  byli  o  tym informowani  przez  bank,  co  dorowadziło  do  błędnego

rozstrzygnięcia i odmiennych wniosków;
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-  uznanie,  że  wskutek  wyeliminowania  abuzywności  postanowień

indeksacyjnych umowa jest kredytem złotowym oprocentowanym w oparciu o

LIBOR, a zatem indeksem właściwym dla kredytów walutowych (…);

4. art. 232 k.p.c. w zw. z art. 286 k.p.c. poprzez przeprowadzenie uzupełniającej

opinii  biegłego  z  zakresu  bankowości  i  finansów,  nieuwzględniającej  zarzutów

powoda (…);

5. art. 233 § 1 k.p.c. poprzez brak przeprowadzenia oceny dowodów w sposób

wszechstronny, bo polegający jedynie na twierdzeniach strony przeciwnej  i  w ten

sposób  pozbawiając  powoda  możności  obrony  w  przedmiocie  wykazania  by

pracownik  Robert  Zachajski  był  umocowany  do  jednoosobowego  podpisania

wypowiedzenia umowy kredytu w imieniu powoda;

6. art.  3851 § 1 k.c.  przez jego błędną wykładnię polegającą na przyjęciu,  że

pozostawienie jednej ze stron możliwości ustalenia pewnych parametrów od których

zależy wysokość zobowiązania, w każdej sytuacji narusza interes konsumenta;

7. art.  3851 §  1,  2  i  3  k.c.  poprzez  przyjęcie,  że  niezwiązanie  konsumenta

klauzulami  dającymi  bankowi  swobodę w  ustalaniu  kursów walut  obcych  ma ten

skutek,  że  kredyt  indeksowany  walutą  obcą  ,,przekształca  się”  w  niepodlegający

żadnej indeksacji (waloryzacji);

8. art. 3852 k.c. przez jego niezastosowanie i pominięcie przy ocenie zgodności

postanowień  umowy  kredytowej  z  dobrymi  obyczajami  według  stanu  z  chwili

zawarcia umowy, przy uwzględnieniu okoliczności jej zawarcia;

9. art.  3852 k.c.  przez  jego błędną  wykładnię  polegającą  na przyjęciu,  że  na

ocenę  zgodności  postanowień  umowy  z  dobrymi  obyczajami  nie  mają  wpływu

korzyści osiągnięte przez konsumenta a wynikające z zawarcia spornej umowy i w

konsekwencji  zaniechanie  ich  ustalenia,  a  także  okoliczność,  że  pozwani  byli

świadomi ryzyka walutowego związanego z zaciągnięciem kredytu indeksowanego

do waluty obcej;

10. art.  65  §  1  i  2  k.c.  poprzez  nieprawidłowe zinterpretowanie  postanowienia

umowy kredytowej łączącej strony i błędne przyjęcie, że prawo banku do określenia

wysokości kredytu walut obcych nie doznawało żadnych ograniczeń, podczas gdy

zgodnie  z  §  2  Regulaminu  definiującego  Bankową  Tabelę  Kursów,  bank  był

zobowiązany  ustalać  kursy  na  podstawie  zewnętrznych  i  niezależnych  od  niego

źródeł (…);
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11. art. 65 § 1 i 2 k.c. w zw. z art. 56 k.c. i 354 k.c. przez zaniechanie ustalenia

treści łączącego strony stosunku zobowiązaniowego w zakresie w jakim Sad uznał

rzekomą abuzywność  postanowień  indeksacyjnych  ,  pominięcie  treści  §  4  ust.  3

Umowy kredytowej i w konsekwencji rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy

przy  jednoczesnym  nieustaleniu  prawidłowej  treści  łączącego  strony  stosunku

zobowiązaniowego (…);

12. art. 69 ust. 2 pkt 4a w zw. z art. 69 ust. 3 i w zw. z art. 75b ustawy Prawo

bankowego w zw. z  art.  4  ustawy z 29 lipca 2011 r.  o zmianie ustawy – Prawo

bankowe  oraz  niektórych  innych  ustaw,  poprzez  ich  błędną  wykładnię,  wskutek

czego, pomimo wejścia w życie powyższych przepisów, postanowienia indeksacyjne

utraciły abuzywny charakter w rozumieniu art. 3851 § 1 k.c., gdyż od wejścia w życie

powyższej  nowelizacji  Prawa  bankowego  pozwani  mogli  spłacać  raty  kredytu

bezpośrednio w walucie indeksacji, pozyskując ją na rynku na akceptowalnych przez

siebie zasadach i bez konieczności korzystania z pośrednictwa banku i oferowanych

przezeń kursów wymiany.

Powyższe zarzuty zostały szerzej opisane w apelacji, na karcie 517 – 518 akt

sprawy. 

W związku z powyższym apelująca wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku

w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu z

pozostawieniem  temu  sądowi  rozstrzygnięcia  o  kosztach  postępowania

apelacyjnego.

Ewentualnie wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez uwzględnienie

powództwa  w  całości  oraz  zasądzenie  solidarnie  od  pozwanych  na  rzecz

powodowego  banku  kosztów  postępowania  według  norm  przepisanych  wraz  z

uiszczonymi opłatami od pełnomocnictwa. 

Wniosła także o dopuszczenie i przeprowadzenie poszczególnych dowodów

wskazanych w apelacji, na wymienione w niej okoliczności. 

W odpowiedzi na apelację pozwani wnieśli  o jej  oddalenie i zasądzenie od

powoda na rzecz pozwanych kosztów zastępstwa procesowego w II instancji, według

norm przepisanych. 

Sąd Apelacyjny ustalił dodatkowo.
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Na  28  września  2015  r.  zadłużenie  pozwanych  z  umowy  kredytowej

przeliczone według średniego kursu NBP i godziwej marży banku w całym okresie

trwania  umowy  wykazuje  niedopłatę  w  wysokości  5 552,56  CHF,  zadłużenie  w

wysokości 102 442,94 CHF, łączne zadłużenie 107 995,51 CHF.

Na dzień 3 sierpnia 2018 r. łączne zadłużenie wyniosło 114 694,19 CHF. 

Dowód: uzupełniająca opinia biegłej Izabeli Bryniarskiej z 27 stycznia 2020 r., k. 629

– 636.

Sąd Apelacyjny zważył co następuje.

Apelacja nie zasługiwała na uwzględnienie. 

Sąd  Okręgowy  przeprowadził  prawidłowe  postępowanie  dowodowe,

dokonując  trafnych  ustaleń  faktycznych,  które  Sąd  Apelacyjny  przyjął  za  własne,

opierając  na  nich,  jak  i  na  uzupełniających  ustaleniach  poczynionych  w

postępowaniu odwoławczym, swe rozstrzygnięcie. Na aprobatę zasługiwały również

rozważania prawne Sądu pierwszej instancji.

W  tym  zakresie  zarzuty  apelacji  wielokrotnie  wskazywały  na  naruszenie  

art. 233 § 1 k.p.c. W ocenie Sądu Apelacyjnego zarzuty te nie były jednak trafne.

Podkreślić  bowiem  należy,  że  powyższy  przepis  nakazuje  dokonanie  oceny

wiarygodności  i  mocy  dowodów  według  własnego  przekonania,  na  podstawie

wszechstronnego  rozważenia  zebranego  materiału.  Przyznaną  sądowi  swobodę

oceny  wyznaczają  wymagania  prawa  procesowego,  doświadczenia  życiowego,

reguły logicznego myślenia, według których sąd kwalifikuje poszczególne dowody,

zestawiając  je  z  pozostałym  materiałem  procesowym,  uwzględniając  także

okoliczności  towarzyszące  przeprowadzaniu  dowodów.  Jak  w  konsekwencji

przyjmuje się w judykaturze, do naruszenia cytowanego przepisu może dojść tylko

wówczas, gdyby zostanie wykazane uchybienie ww. kryteriom (por. postanowienie

Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2001 r., IV CKN 970/00, Lex nr 52753 czy wyrok z

6 lipca 2005 r., III CK 3/05, Lex nr 180925).

Ponowna  analiza  zgromadzonego  w  sprawie  materiału  dowodowego  nie

wskazuje  zaś  na  dopuszczenie  się  przez  Sąd  pierwszej  instancji  tego  rodzaju

uchybień w jakimkolwiek aspekcie niniejszej sprawy. Z uzasadnienia zaskarżonego

wyroku nie wynika takie rozumowanie Sądu Okręgowego, które ignorowałoby zasady

logiki, doświadczenia życiowego, czy też prowadziłoby do wniosków niewynikających
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z powyższego materiału. Przeciwnie, rozważania te były poparte wnikliwą, trafną i

przekonującą oceną dowodów, prowadzącą do ustalenia prawidłowej i niebudzącej

wątpliwości podstawy faktycznej rozstrzygnięcia.

W  związku  z  powyższym  nie  był  trafny  zarzut  naruszenia  powyższego

przepisu (jak i korespondujący z nim zarzut naruszenia art. 65 § 1 i 2 k.c. w zw. z art.

56 k.c. i art. 353 k.c.) poprzez błędną ocenę oświadczenia pozwanych zawartego  

w § 4 ust. 3 umowy stron, z którego miałby wynikać fakt zrozumienia i akceptacji

zasad przeliczania należności według kursów publikowanych w tabelach kursowych.

Zgodzić należało się z Sądem Okręgowym, że samo złożenie takiego oświadczenia

nie  oznacza,  iż  pozwani  taką  wiedzę  faktycznie  mieli.  W  istocie  przeczą  temu

okoliczności sprawy, które zostały trafnie przeanalizowane w tym kontekście przez

Sąd pierwszej  instancji.  Pozwani  nie  mogli  być zresztą bliżej  zorientowani  w tym

zakresie, skoro nie udzielono im żadnych szczegółowych informacji na ten temat.  

Z  materiału  sprawy  wynika  bowiem,  że  pracownik  banku  bardziej  skupił  się  na

przedstawieniu pozwanym korzyści wynikającej z przedstawianej oferty, aniżeli  na

wyjaśnieniu  mechanizmu  indeksacji  kredytu  i  ewentualnych  niebezpieczeństw

związanych  z  taką  klauzulą.  Ponadto  kredytobiorcy,  jako  nieprofesjonalna  strona

umowy,  bez  przygotowania  z  zakresu  bankowości  czy  finansów,  nie  mieli

wystarczającej  wiedzy i  doświadczenia, by w pełni  zrozumieć i  ocenić skutki  tych

postanowień. 

Nadto,  rzeczywistość  pokazała,  że  określenie  nawet  w  przybliżeniu  skali

ryzyka  walutowego  związanego  z  tego  rodzaju  kredytami  okazało  się  całkowicie

nietrafione.  W  zaleceniach  Europejskiej  Rady  ds.  Ryzyka  Systemowego  

z  21  września  2011  r.  dotyczących  kredytów  walutowych  wskazano,  że  nawet

najbardziej  staranny  konsument  nie  był  w  stanie  przewidzieć  konsekwencji

ekonomicznych  kredytu  hipotecznego  we  frankach  szwajcarskich,  który  był

proponowany przez banki, jako bezpieczny, bo oferowany „w najbardziej  stabilnej

walucie świata" (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 27 listopada 2019 r., II CSK 483/18).

W związku z powyższym nie można było podzielić również zarzutu naruszenia

art. 233 § 1 k.p.c. w aspekcie  w jakim Sąd Okręgowy miał błędnie przyjąć, że doszło

do  rażącego  naruszenia  równowagi  stron.  Wprowadzenie  bowiem  do  umowy

kredytowej  zawieranej  na  wiele  lat,  stanowiącej  istotne  obciążenie  finansowe

przeciętnego  konsumenta,  mechanizmu  działania  ryzyka  kursowego,  wymagało
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szczególnej  staranności  pozwanego  Banku  w  zakresie  wyraźnego  wskazania

zagrożeń  wiążących  się  z  oferowanym  kredytem,  tak  by  konsument  miał  pełne

rozeznanie konsekwencji ekonomicznych zawieranej umowy. Powyższy obowiązek

powinien  zatem  zostać  wykonany  poprzez  jednoznaczne  i  zrozumiałe

poinformowanie  konsumenta,  że  zaciągnięcie  tego  rodzaju  kredytu  jest  bardzo

ryzykowne, a efektem może być obowiązek zwrotu kwoty wielokrotnie wyższej od

pożyczonej, mimo dokonywania regularnych spłat. 

Na  gruncie  niniejszej  sprawy  pozwany  Bank  nie  określił  zaś  w  sposób

precyzyjny i kompleksowy na czym polegał kwestionowany mechanizm i ryzyko jakie

za  sobą  niesie.  Nie  wykonał  więc  powyższego  obowiązku  w  sposób  dający

pozwanym pełne rozeznanie co do istoty ich transakcji. Zważyć należy, że wymóg

informacyjny  musi  być  wykonany  w  sposób  umożliwiający  przeciętnemu

konsumentowi  uzyskanie  wiadomości  o  możliwości  wzrostu  lub  spadku  wartości

waluty  obcej,  w  której  kredyt  został  zaciągnięty,  lecz  także  pozwalający  na

oszacowanie istotnych konsekwencji warunku umownego dotyczącego indeksacji dla

przyszłych  zobowiązań  finansowych  związanych  ze  spłatą  kredytu  (zob.  wyrok

Trybunału Sprawiedliwości z 14 marca 2019 r., C-118/17). 

Niewątpliwie  brak  wywiązania  się  z  powyższego  obowiązku  przez  Bank

powoduje swoistą nierówność informacyjną stron, w której konsument dowiaduje się

o  poziomie  zadłużenia  ratalnego,  już  spłaconego  w  związku  z  podjęciem

odpowiedniej  sumy z jego rachunku, co jest nie do zaakceptowania w świetle art.

3851 k.c. (por.m.in. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 30 kwietnia

2014 r., nr C - 26/13, sprawa Árpad Kásler, Hajnalka Káslernè Rábai przeciwko OTP

Jelzálogbank  Zrt,  C  -  26/13,  pkt  75,  z  20  września  2017  r.,  RP  Andriciuc  i

in.przeciwko Banca Româneascǎ SA,  C 186/16 oraz  wyroki  Sądu Najwyższego  

z 22 stycznia 2016 r., I CSK 1049/14 i z 4 kwietnia 2019 r., III CSK 159/17).

W tym stanie rzeczy Sąd Apelacyjny nie podzielił zarzutów naruszenia prawa

materialnego (w szczególności art. 65 § 1 i 2 k.c., art. 3851 § 1 k.c. i art. 3852 k.c.) i

korespondujących z nimi zarzutów naruszenia prawa procesowego, odnoszących się

do oceny postanowień umowy stron w zakresie zakwestionowanego mechanizmu

indeksacyjnego.

Rację miał Sąd Okręgowy, że istotna w tym świetle była po pierwsze ocena

czy klauzula ta  może być oceniana na gruncie art.  3851 k.c.  jako postanowienie
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abuzywne, a w dalszej kolejności, w razie eliminacji tej klauzuli, czy umowa może

być uznana za ważną. 

Szeroko  akceptowane  przez  judykaturę  jest  stanowisko,  że  zgodnie  

z  powołanym  przepisem  postanowienia  umowy  zawieranej  z  konsumentem

nieuzgodnione indywidualnie  nie  wiążą go,  jeżeli  kształtują  jego prawa w sposób

sprzeczny z dobrymi obyczajami,  rażąco naruszając jego interesy. Nie dotyczy to

jednak  postanowień  określających  główne  świadczenia  stron,  w  tym  cenę  lub

wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny. 

Jak  trafnie  ustalił  Sąd  Okręgowy,  powodowie  nie  mieli  możliwości

negocjowania  indywidualnie  postanowień  umowy,  a  tym  samym  także  klauzula

indeksacyjna nie była uzgodniona przez nich indywidualnie.

Zważyć przy tym należy, że orzecznictwie przeważa pogląd, że tego rodzaju

klauzula  spełnia  jedynie  rolę  wprowadzonego dodatkowo do umowy mechanizmu

przeliczeniowego  świadczeń  pieniężnych  stron  (zob.  wyroki  Sądu Najwyższego z

dnia 22 stycznia 2016 r. I CSK 1049/14, OSNC 2016, Nr 11, poz. 134 oraz z dnia 

14 lipca 2017 r. II CSK 803/16, OSNC 2018, nr 7-8, poz. 79). 

Niezależnie  od  powyższego  podzielić  należało  również  ocenę  Sądu

Okręgowego, że klauzula ta nie była jednoznaczna. Na jej podstawie powodowie nie

byli w stanie oszacować kwoty, którą mieli faktycznie otrzymać, ani też kwoty jaką

mieli  obowiązek  w  przyszłości  świadczyć,  a  zasady  przewalutowania  określał

jednostronnie Bank (por.  m.in.  wyrok Sądu Najwyższego z 27 listopada 2019 r.).

Należy  też  zwrócić  uwagę  na  stanowisko  Trybunału  Sprawiedliwości  Unii

Europejskiej,  który wypowiadał  się  na temat wymogów skonstruowania warunków

umowy  przewidujących  mechanizm  przeliczenia  wypłaconej  kwoty  (zob.  wyrok  

z  30  kwietnia  2014  r.  C-26/13;  wyrok  z  20  września  2017  r.,  C-186/16).  

Warunki  związane  z  mechanizmem  indeksacyjnym  nie  zostały  zaś  powodom

zakomunikowane w sposób prosty i  zrozumiały,  tak aby byli  w stanie oszacować

wypływające z umowy konsekwencje ekonomiczne. 

W tym stanie rzeczy brak jest,  zdaniem Sądu Apelacyjnego, przeszkód do

oceny powyższej klauzuli przez pryzmat art. 3851 k.c.

Następnie  należało  ocenić  czy  klauzula  ta  jest  sprzeczna  z  dobrymi

obyczajami.  Przyjmuje  się,  że  postanowienie  umowne  jest  sprzeczne  z  dobrymi

obyczajami,  jeżeli  kontrahent  konsumenta,  traktujący  go  w  sposób  sprawiedliwy,
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słuszny  i  uwzględniający  jego  prawnie  uzasadnione  roszczenia,  nie  mógłby

racjonalnie spodziewać się, iż konsument ten przyjąłby takie postanowienie w drodze

negocjacji indywidualnych (zob. wśród wielu, niedawny wyrok Sądu Najwyższego z

27  lutego 2019 r., II  CSK 19/18,  nie  publ.).  Za  sprzeczne  z  dobrymi  obyczajami

rozumie się takie działania, które wykorzystują brak doświadczenia konsumenta lub

nie  zapewniają  rzetelnej  i  pełnej  informacji,  a  w  konsekwencji  wprowadzają  do

umowy  zapisy  kształtujące  prawa  i  obowiązki  konsumenta  z  pominięciem  jego

słusznych interesów. W ocenie Sądu Apelacyjnego taka sytuacja miała miejsce na

gruncie niniejszej sprawy. 

W  orzecznictwie  Sądu  Najwyższego  wielokrotnie  bowiem  stwierdzano,

że mechanizm ustalania kursów waluty, który pozostawia bankowi swobodę, jest w

sposób  oczywisty  sprzeczny  z  dobrymi  obyczajami  i  rażąco  narusza  interesy

konsumenta, a klauzula która nie zawiera jednoznacznej treści, a przez to pozwala

na pełną swobodę decyzyjną banku jest  klauzulą niedozwoloną w rozumieniu art.

3851 § 1 k.c. (tak np. wyrok SN z 22 stycznia 2016 r., I CSK 1049/14, OSNC 2016, 

Nr  11,  poz.  34).  Tak  niejasne  i  niepoddające  się  weryfikacji  określenie  sposobu

ustalania kursów wymiany walut stanowi dodatkowe, ukryte wynagrodzenie banku,

które może mieć niebagatelne znaczenie dla kontrahenta, a którego wysokość jest

dowolnie określana przez bank (por. m.in.  wyrok Sądu Najwyższego z 4 kwietnia

2019 r., III CSK 159/17). 

Wbrew zaś zarzutom strony apelującej niniejsza klauzula kształtuje prawa i

obowiązki konsumenta - kredytobiorcy w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami

przez  uzależnienie  warunków  waloryzacji  świadczenia  od  kompetencji  silniejszej

strony umowy, tj. Banku. Powyższe uprawnienia Banku do ustalania kursu waluty nie

doznają  bowiem  żadnych  umownych  ograniczeń  w  postaci  skonkretyzowanych,

obiektywnych  kryteriów  zmian  stosowanych  kursów  walutowych.  Wskazana

konstrukcja  daje  więc  bankowi  możliwość  uzyskania  korzyści  finansowych

stanowiących dla kredytobiorcy dodatkowe koszty kredytu, a których oszacowanie

jest  niemożliwe  ze  względu  na  brak  oparcia  zasad  ustalania  kursów  wymiany  

o obiektywne i przejrzyste kryteria. Przy takich zapisach umowy, pozwani nie byli  

w stanie określić rzeczywistej wysokości zadłużenia, w tym zakresie byli uzależnieni

od  jednostronnych  decyzji  pozwanego  banku,  co  przeczy  dobrym  obyczajom  i

narusza  równowagę stron  stosunku  zobowiązaniowego.  Ocenę  tę  pieczętuje  fakt
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niezrealizowania  względem  powodów  powyższych  obowiązków  informacyjnych  

w  zakresie  ciążącego  na  nich  ryzyka  kursowego,  co  prowadzi  do  rażącego

pokrzywdzenia pozwanych.

Oceny tej nie zmienia nowelizacja ustawy – Prawo bankowe, która pozwalała

spłacać pozwanym raty kredytu bezpośrednio w walucie indeksacji, „pozyskując ją

na rynku na akceptowalnych przez siebie zasadach” (zarzut naruszenia art. 68 ust. 2

pkt 4a w zw. z art. 69 ust. 3 i w zw. z art. 75b ww. ustawy jak i art. 4 nowelizującej ją

ustawy z 29 lipca 2011 r.). Ukształtowanie przez przedsiębiorcę praw i obowiązków

konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi  obyczajami  oraz rażące naruszenie  

interesów konsumenta bada się na moment zawierania umowy. W takiej sytuacji, nie

ma znaczenia  w jaki  sposób  przedsiębiorca  wykonywał  umowę. Moment  badania

abuzywności  potwierdza  również sprostowanie  do dyrektywy  Rady  93/13/EWG  

z 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich

(por. uchwała Sądu Najwyższego 7 sędziów z 20 czerwca 2018 r., sygn. akt III CZP

29/17, LEX nr 2504739).

W  związku  z  powyższym,  przyjęty  w  umowie  mechanizm  indeksacyjny

skutkuje  nieusprawiedliwioną  dysproporcją  praw  i  obowiązków  stron  umowy  

na  niekorzyść  pozwanych,  powodującą  niekorzystne  ukształtowanie  ich  sytuacji

ekonomicznej  oraz  ich  nierzetelne  traktowanie  (por.  wyroki  Sądu  Najwyższego  

z 3 lutego 2006 r., I CK 297/05, z 15 stycznia 2016 r., I CSK 125/15, OSNC - ZD

2017, Nr 1, poz. 9; z 27 listopada 2015 r., I  CSK 945/14, z 30 września 2015 r.,

I CSK 800/14 i z 29 sierpnia 2013 r. I CSK 660/12). 

Potwierdza  to  przeprowadzona  w  postępowaniu  odwoławczym  opinia

biegłego, która podkreśla rażąco niekorzystne dla pozwanych dysproporcje w spłacie

różnych  wariantów  powyższego  kredytu,  przy  uwzględnieniu  łącznej  wartości

dokonanych przez nich do tej pory wpłat. 

Tym  samym  przesłanka  uznania  powyższej  klauzuli  za  abuzywną  została

spełniona, przez co zasadnie Sąd Okręgowy uznał ją za nieobowiązującą względem

pozwanych podstawie art. 3851 k.c. 

Prawidłowe były również dalsze rozważania Sądu pierwszej  instancji  co do

wpływu tego stanu rzeczy na byt i charakter powyższej umowy. W dotychczasowym

orzecznictwie  Sądu  Najwyższego  przyjmowano,  że konsekwencją  stwierdzenia,

niedozwolonej  klauzuli  umownej,  spełniającej  wymagania  art.  3851 §  1  k.c.  jest
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działająca  ex  lege  sankcja  bezskuteczności  niedozwolonego  postanowienia,

połączona  z  przewidzianą  w art.  3851 §  2 k.c.  zasadą  związania  stron  umową  w

pozostałym zakresie (por. m.in uchwała Sądu Najwyższego z 29 czerwca 2007 r., III

CZP 62/07, OSNC 2008, nr 7-8, poz. 87 oraz wyroki Sądu Najwyższego z 30 maja

2014 r., III CSK 204/13, z 1 marca 2017 r., IV CSK 285/16 i z 24 października 2018

r. II CSK 632/17). 

Sąd  Najwyższy  dopuszczał  wprawdzie  uzupełnianie  takiej  niekompletnej

umowy  przepisami  dyspozytywnymi  lub  stosowaniem  analogii  z art.  58  §  3 k.c.,

jednak uznawano, że ingerencje takie powinny mieć charakter wyjątkowy. 

Jednocześnie  Sąd Apelacyjny  zaaprobował  pogląd,  uznawany aktualnie  za

dominujący, że art. 3851 § 2 k.c. wyłącza stosowanie art. 58 § 3 k.c., co uzasadnia

stanowisko,  że  nieuczciwe  postanowienia  indeksacyjne  nie  powinny  być

zastępowane innym mechanizmem przeliczeniowym opartym na przepisach kodeksu

cywilnego  (por.  wyrok  Sądu  Najwyższego z  27  listopada  2019  r.,  sygn.  II  CSK

483/18).

Również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej co do zasady wyklucza,

aby  sąd  krajowy  mógł  zmieniać  treść  nieuczciwych  warunków  zawartych  

w umowach.  Zwraca się  uwagę,  że  działania  sądu w razie  stwierdzenia  klauzuli

abuzywnej  mają  mieć  charakter  sankcyjny,  co  oznacza  osiągnięcie  swoistego  

skutku  zniechęcającego  profesjonalnych  kontrahentów,  zawierających  umowy  

z konsumentami do przewidywania w umowach z nimi nieuczciwych postanowień

umownych.  Skutek ten nie mógłby zostać osiągnięty  gdyby umowa mogła zostać

uzupełniona  w  niezbędnym  zakresie  przez  sąd  krajowy  przez  wprowadzenie  do

umowy  warunków  uczciwych.  Kontrahent  konsumenta  niczym  by  bowiem  nie

ryzykował, narzucając nieuczciwe postanowienia umowne, skoro mógłby liczyć na to,

że sąd uzupełni umowę przez wprowadzenie uczciwych warunków, które powinny

być przez niego zaproponowane od razu. 

W konsekwencji  stanowisko apelującej  (reprezentowane w ramach  zarzutu

naruszenia  art.  227 k.p.c.  oraz  art.  233 k.p.c.)  zgodnie  z  którym Sąd winien  był

ewentualnie zastąpić klauzule abuzywne np. kursem średnim waluty obcej  z dnia

wymagalności roszczenia ogłaszanym przez NBP, nie zasługiwało na uwzględnienie,

jako sprzeczne z celem dyrektywy 93/13 (wyroki  Sądu Najwyższego z 13 grudnia

2018 r., V CSK 559/17,  nie publ.  i  z 27 lutego 2019 r., II  CSK 19/18,  nie  publ.).
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Ryzyko przedsiębiorcy stosującego abuzywne klauzule byłoby bowiem w razie ich

eliminacji ze stosunku umownego niewielkie i nie zniechęcałoby przedsiębiorców do

stosowania nieuczciwych klauzul w przyszłości. 

Należy  przy  tym  podkreślić,  że  przepisy  dotyczące  nieuczciwych  

postanowień  umownych  stanowią  implementację  do  krajowego  systemu

prawnego dyrektywy 93/13.  Analizując  zatem  zagadnienie  skutków  stwierdzenia

abuzywności  klauzuli  indeksacyjnej  dla  dalszych  losów  umowy  łączącej  strony

konieczna  jest  jej  ocena  także  w  kontekście  powyższej  regulacji  i  dorobku

orzeczniczego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tym zakresie.

Kluczowa  w  tej  mierze  jest  wykładnia art.  6  ust.  1 dyrektywy  93/13.  

W  orzecznictwie  Trybunału  Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej  wyjaśniono,  że  

art.  6  ust.  1 dyrektywy  93/13  należy  interpretować  w  ten  sposób,  że  warunek

umowny uznany za nieuczciwy należy co do zasady uznać za nigdy nieistniejący, tak

by  nie  wywoływał  on  skutku  wobec  konsumenta.  W  konsekwencji  sądowe

stwierdzenie nieuczciwego charakteru takiego warunku powinno mieć z reguły skutek

w  postaci  przywrócenia  sytuacji  prawnej  i  faktycznej  konsumenta,  w  jakiej

znajdowałby się on w braku tego warunku (por.m.in. wyrok z 21 grudnia 2016 r. w

połączonych sprawach C - 154/15, C 307/15 i C 308/15, Francisco Gutierrez Naranjo

i in. przeciwko Cajasur Banco SAU, pkt 61-62).

Istotnym  podsumowaniem  dotychczasowego  stanowiska  Trybunału

Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej  w  omawianym  zakresie  jest  wyrok  z  

3 października 2019 r.  w sprawie C-260/18.  Zgodnie  ze stanowiskiem Trybunału,

powołany art. 6 ust. 1 drugi człon zdania dyrektywy 93/13 sam w sobie nie określa

kryteriów dotyczących możliwości dalszego obowiązywania umowy bez nieuczciwych

warunków, lecz pozostawia ich ustalenie – zgodnie z prawem Unii  Europejskiej  –

krajowemu porządkowi prawnemu. Oznacza to, w świetle kryteriów przewidzianych 

w prawie krajowym, że w konkretnej sytuacji należy zbadać możliwość utrzymania 

w mocy umowy, której klauzule zostały uznane za nieważne. 

W kontekście  powyższego,  a  zwłaszcza wyroku Trybunału Sprawiedliwości

Unii  Europejskiej  z  3  października  2019  r.  w  sprawie C-260/18,  wyroku  Sądu

Najwyższego  z  29  października  2019  r.,  IV  CSK  309/18  (nie  publ.)  oraz  

z 27 listopada 2019 r., II CSK 483/18, należy podzielić stanowisko, że w razie sporu

o ważność umowy kredytu bankowego denominowanego (indeksowanego) do obcej
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waluty, w której treści znajduje się niedozwolona klauzula konsumencka dotycząca

sposobu tej denominacji, rozpatrzeć należy kilka możliwości rozstrzygnięcia. Jedną 

z nich jest przyjęcie,  że umowa pozostaje ważna, zaś w miejsce bezskutecznych

postanowień waloryzacyjnych nie wchodzą żadne dodatkowe postanowienia.

Sąd Apelacyjny zaaprobował powyższe rozwiązanie, a tym samym podzielił  

w  całości  stanowisko  Sądu  Okręgowego  co  do  możliwości  utrzymaniem

kwestionowanej umowy w mocy, pomimo eliminacji z niej postanowień odnoszących

się do zakwestionowanej klauzuli.  W ocenie Sądu Apelacyjnego takie rozwiązanie

uwzględnia  interesy  obu  stron,  waży  je  i  odpowiada  poczuciu  sprawiedliwości.

Podobny pogląd, w analogicznych stanach faktycznych, wyraził m.in. Sąd Najwyższy

wyroku z 4 kwietnia 2019 r.,  III CSK 159/17, (nie publ.),  z 9 maja 2019 r., I CSK

242/18, (nie publ.)  oraz z 29 października 2019 r.,  IV CSK 308/18. W związku z

powyższym należało zaakceptować pozostawienie oprocentowania kwestionowanej

umowy według stawki LIBOR. Nie ma tu znaczenia, że Bank nie ustaliłby wysokości

oprocentowania kredytu złotowego według powyższej stawki,  gdyby był świadomy

abuzywności  klauzuli  waloryzacyjnej.  Hipotetyczna  wola  stron  mogłaby  mieć

znaczenie  w  ramach  regulacji  art.  58  §  3  k.c.,  który  nie  może  znajdować

zastosowania  do  skutków  eliminacji  klauzul  abuzywnych.  Ponadto  wszelkie

wątpliwości  interpretacyjne  w  tym  zakresie  powinny  być  rozwiązane  zgodnie  

z utrwaloną w orzecznictwie dyrektywą interpretacyjną in dubio contra proferentem

nakazującą w razie powstania wątpliwości interpretacyjnych dokonywania wykładni

na  korzyść  konsumenta.  Kwestia  zapewnienia  Bankowi  opłacalności  z  umowy

kredytowej  jest  wtórna  w  stosunku  do  prewencyjnego  charakteru  

sankcji  bezskuteczności  klauzuli  abuzywnej  (por.  wyrok  Sądu  Najwyższego  

z 24 października 2018 r., II CSK 632/17, nie publ.). 

W  związku  z  powyższym  Sąd  Okręgowy  słusznie  doszedł  do  wniosku,  

że  powyższa  umowa  powinna  się  ostać,  a  udzielony  powodom  kredyt  powinien

zostać  uznany  za  kredyt  złotówkowy,  spłacany  przy  zastosowaniu  powyższego

oprocentowania.  Bezzasadne  było  zatem  kwestionowanie  w  tym  kontekście

przeprowadzonej w sprawie opinii biegłego z zakresu bankowości i finansów (zarzut

naruszenia art.  232 k.p.c.  w zw. z  art.  286 k.p.c.).  W ocenie Sadu Apelacyjnego

biegła w sposób rzetelny, jednoznaczny i klarowny wykazała zakres wykonania przez

pozwanych  spornej  umowy,  przy  uwzględnieniu  zmiany  jej  charakteru  na  skutek
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eliminacji spornej klauzuli. Z wyliczeń tych wynika zatem, że pozwani nie tylko spłacili

swe zobowiązanie, ale wręcz je nadpłacili. W tej sytuacji Sąd Okręgowy zasadnie

stwierdził, że wypowiedzenie umowy kredytu było nieuzasadnione. 

Zgodzić  należało  się  również  z  Sądem  pierwszej  instancji  co  do  braku

podstaw do przyjęcia,  że  wypowiedzenie  to  było  skuteczne także pod względem

formalnym. Jak słusznie zaznaczył Sąd Okręgowy strona powodowa nie wykazała

aby jej pracownik był umocowany do skutecznego jednoosobowego złożenia takiego

oświadczenia.  Co  istotne  strona  powodowa  nie  próbowała  nawet  wykazać  tej

okoliczności na etapie postępowania apelacyjnego. Z pewnością nic nie stało temu

na  przeszkodzie,  a  więc  niezrozumiałe  jest  stwierdzenie  skarżącej,  że  „została

pozbawiona  możliwości  obrony  w  przedmiocie  wykazania  by  pracownik  powoda

Robert  Zachajski  był  umocowany do jednoosobowego podpisania  wypowiedzenia

umowy kredytu w imieniu powoda”.

Mając  powyższe  na  uwadze,  Sąd  Apelacyjny  oddalił  apelację  strony

powodowej  bezzasadną,  orzekając na podstawie art.  385 k.p.c.,  jak w punkcie 1

sentencji wyroku. 

O kosztach postępowania apelacyjnego w punkcie 2 Sąd Apelacyjny orzekł  

na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. i § 2 pkt 7 w zw.  

z art.  10 ust.  1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października  

2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1804 ze

zm.), zasądzając je od strony powodowej, jako przegrywającej sprawę, łącznie na

rzecz pozwanych. Na koszty te złożyło się wynagrodzenie pełnomocnika pozwanych

w kwocie 8100 zł.

W  punkcie  3  Sąd  Apelacyjny  nakazał  uiścić  stronie  powodowej  na  rzecz

Skarbu  Państwa  –  Sądu  Apelacyjnego  we  Wrocławiu  403,86  zł  brakujących

wydatków na opinię biegłego, na podstawie art.  83 ust. 2 w zw. z art.  113 ust. 1

ustawy  z  dnia  28  lipca  2005  r.  o  kosztach  sądowych  w  sprawach  cywilnych

(Dz.U.2020.755 t.j.).

Lidia Mazurkiewicz-Morgut Aleksandra Marszałek       Grażyna Matuszek
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