
Sygn. akt I C 215/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 Dnia 11 września 2020 r.

Sąd Okręgowy w Legnicy I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Adam Mika

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

 w dniu 11 września  2020 r. w Legnicy

sprawy z powództwa  

przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie  

o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

I  .  pozbawia  wykonalności  w  całości  w  stosunku  do  powoda  

bankowy tytuł  egzekucyjny z dnia 02.06.2014 r.  ,  nr /2014 ,  wystawiony przez

Nordea Bank Polska z siedzibą w Gdyni , opatrzony klauzula wykonalności przez Sąd

Rejonowy w Lubinie,  postanowieniem z dnia 08.01.2015 r. wydanym w sprawie o

sygn. akt I Co 2600/14,  

II.  zasądza od strony pozwanej Powszechnej Kasy  Oszczędności  Bank Polski  S.A. z

siedzibą w Warszawie  na rzecz powoda  kwotę 15.417 zł tytułem

zwrotu kosztów procesu, w tym 14.417 zł kosztów zastępstwa procesowego, wraz z



odsetkami ustawowymi za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego, za czas

od uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty, 

III. nakazuje stronie pozwanej , aby uiściła na rzecz Skarbu Państwa (Sąd Okręgowy w

Legnicy)  kwotę  5.484,17  zł  tytułem nieuiszczonych  w sprawie  kosztów sądowych

tymczasowo pokrytych ze środków Skarbu Państwa.  



Sygn. akt I C 215/16

                                      Uzasadnienie

Powód    w  pozwie  skierowanym  przeciwko  stronie
pozwanej  Powszechnej  Kasie  Oszczędności  Bank  Polski  S.A.  w  Warszawie
wniósł  o  pozbawienie  w  całości  w  stosunku  do  w  niego  wykonalności
bankowego  tytułu  egzekucyjnego  z  dnia  2  czerwca  2014  roku  nr  /2014,
zaopatrzonego  w  klauzulę  wykonalności,  nadaną  postanowieniem  Sądu
Rejonowego w Lubinie z dnia 8 stycznia 2015 roku, sygn. akt 1 Co 2600/14. W
piśmie  procesowym  z  dnia  05.12.2016  r.  doprecyzował  żądanie  wnosząc
ewentualnie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w części.  

W uzasadnieniu swojego żądania podał, że w dniu 07 sierpnia 2008 roku
zawarł z poprzednikiem prawnym strony pozwanej - Nordea Bank Polska S.A. z
siedzibą w Gdyni umową o kredyt mieszkaniowy udzielony w złotych w kwocie
stanowiącej równowartość 152 934,51 franków szwajcarskich. Kredyt miał być
spłacany  w  równych  miesięcznych  ratach.  Został  wypłacony  powodowi  w
dwóch transzach: - pierwsza transza uruchomiona w dniu 22 sierpnia 2008 roku
w wysokości 228 772 zł 60 gr i druga transza uruchomiona w dniu 10 września
2008 roku w wysokości  68 027 zł 40 gr.  W związku ze znacznym wzrostem
kursu franka szwajcarskiego oraz problemami osobistymi powód kilkakrotnie
zwracał  się  do  pozwanego  z  prośbą  o  restrukturyzację  zadłużenia,  w
szczególności  poprzez  odroczenie  płatności  kolejnych  rat  kredytowych.
Ostatecznie  z  uwagi  na  brak  płatności  rat  kredytowych  zgodnie  z
harmonogramem ustalonym przez  pozwanego,  bank wypowiedział  powodowi
umowę. W konsekwencji doszło do wystawienia przez bank bankowego tytułu
egzekucyjnego  i  wszczęciu  w  oparciu  o  niego  przeciwko  powodowi
postępowania egzekucyjnego .

W jako podstawę swojego roszczenia powód wskazał w art. 840 § 1 pkt 1
k.p.c.  zaprzeczając,  jakoby  doszło  do  skutecznego  wypowiedzenia  umowy
kredytowej przez stronę pozwaną. W szczególności powód wskazał, iż pozwany
bezpodstawnie naliczał mu zbyt wysokie raty, w konsekwencji czego do dnia
złożenia  pozwu  powód  nigdy  nie  zalegał  z  płatnościami  rat  kredytowych.
Twierdzenie  swoje  powód  oparł  na  abuzywności   postanowień  umowy,  w
szczególności postanowień odnoszących się do zasad waloryzacji udzielonego
kredytu. Powód wskazał, iż jego zdaniem postanowienia zawarte  w § 1 punkt 1
i 10, § 3 pkt 3 i w 5, § 5 pkt 10, § 4 pkt 8 Umowy oraz § 1 punkcie 2 i 3, § 3 pkt
2, § 11 pkt 2 ,3 i 4, § 13 pkt 7 COU ( Części Ogólnej Umowy) są sprzeczne z
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art.385¹§  k.c.  ,  bowiem  sformułowane  zostały  w  sposób  niejednoznaczny,
ukształtowały  prawa  i  obowiązki  powoda  w  sposób  sprzeczny  z  dobrymi
obyczajami oraz rażąco naruszają interesy powoda. Tym samym powód nie był
związany  klauzulami  umownymi  przewidującymi  waloryzację  udzielonego
kredytu według kursu franka szwajcarskiego , ustalanego zgodnie z tabela walut
ustaloną  przez  stronę  pozwaną.  W  konsekwencji  nie  był  on  również
zobowiązany  do  zwrotu  stronie  pozwanej  kwot  określnych  w  tytule
egzekucyjnym wystawionym przez bank. 

Wyeliminowanie  z  umowy  klauzul  waloryzacyjnych  spowodowało  ,
zdaniem  powoda,   że  bank  w  rzeczywistości  udzielił  powodowi  kredytu
złotowego  oprocentowanego  według  zasad  określonych  w  pozostałych
postanowieniach umowy. Tym samym powód nie posiadał żadnego zadłużenia
wobec  strony  pozwanej  na  żadnym  etapie  obowiązywania  umowy  do  czasu
wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego , jak również nie posiadał go na
dzień złożenia pozwu. 

Ponadto powód podniósł, że dochodzone pozwem roszczenie winno być
również rozpatrywane z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 23.08.2007 r.
o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom . Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 1
tejże  ustawy,  w razie  dokonania  nieuczciwej  praktyki  rynkowej  konsument  ,
którego interes został  zagrożony lub naruszony ,  może żądać między innymi
naprawienia  wyrządzonej  szkody  na  zasadach  ogólnych  lub  unieważnienia
umowy  z  obowiązkiem  wzajemnego  zwrotu  świadczeń.  Zdaniem  powoda
nieuczciwa praktyka banku wobec niego polegała na przedstawianiu mu przez
pracowników  banku  korzyści   wynikających  z  zawarcia  takiej  umowy
kredytowej  ,  przy  marginalnym  traktowaniu  ryzyka  walutowego  i  braku
informacji  o  przeliczaniu  zadłużenia  według  kursu  franka  szwajcarskiego
swobodnie określanego przez bank. 

Strona  pozwana  Powszechna  Kasa  Oszczędności  Bank  Polski  S.A.  z
siedzibą w Warszawie w odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie powództwa
w całości. Strona pozwana stanowczo zaprzeczyła twierdzeniom powoda, jakoby
umowa kredytu zawierała  klauzule niedozwolone oraz jakoby pozwany Bank
nie był uprawniony do wypowiedzenia umowy kredytu, zaś kwota zadłużenia
powoda z tytułu umowy kredytu została określona przez pozwanego w sposób
nieprawidłowy. Zdaniem strony pozwanej kredyt udzielony powodowi - wbrew
twierdzeniom powoda-  nie stanowi kredytu  złotówkowy , a pozwany nie mógł
ustalać  i  nie  ustalał  zobowiązania  powoda  w  sposób  nieprawidłowy.  Powód
składając  wniosek  kredytowy  miał  możliwość  dokonania  wyboru  różnych
kredytów oferowanych przez poprzednika prawnego pozwanego Banku, w tym
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również  kredytu  złotówkowego.  Powód  dobrowolnie   zrezygnował  z  oferty
kredytu w złotówkach i zdecydował się na zaciągnięcie swojego zobowiązania
we  frankach  szwajcarskich.  Ponadto  w  samym  wniosku  kredytowym powód
oświadczył,  że  został  poinformowany  przez  bank  o  ryzyku  wynikającym  ze
stosowania przy spłacie kredytu zmiennej stopy ,  i  że ryzyko to akceptuje,  a
także że został poinformowany przez bank o ponoszeniu ryzyka wynikającego
ze zmiany kursu waluty, w której kredyt jest denominowany, i że  ryzyko to
również  akceptuje.  Powód oświadczył  jednocześnie,  że  odrzuca  oferty banku
udzielenia mu kredytu w walucie polskiej.  Ponadto we wniosku kredytowym
powód przekazał  pozwanemu szereg informacji na temat swoich zobowiązań,
także w zakresie zobowiązań kredytowych we frankach szwajcarskich. Powód
ponadto oświadczył, że przed zawarciem umowy kredytu otrzymał i zapoznał się
z treścią wzoru umowy , treścią „Ogólnych warunków udzielania przez Nordea
Bank Polska S.A. kredytu mieszkaniowy Nordea-Habitat” oraz treścią „Tabeli
opłat i prowizji dla klientów indywidualnych w Nordea Bank Polska S.A.”

 W ogólnych warunkach umów zdefiniowano podstawowe terminy użyte
w treści umowy kredytu ,w tym pojęcie tabeli kursów. Zdaniem strony pozwanej
świadczy  to  o  tym,  że  powód  jeszcze  przed  podpisaniem  umowy  kredytu
faktycznie zapoznał się ze szczegółowymi warunkami umowy kredytu. Ponadto
pomimo braku  prawnego obowiązku świadczenia usług doradczych na rzecz
klientów, pracownicy Nordea Bank Polska S.A.  zobligowani byli -zgodnie z
„Rekomendacją  S  z  2006  r.”  -  do  informowania  klientów zainteresowanych
kredytem denominowanym w walucie obcej m.in. o ryzykach związanych tego
rodzaju kredytem, informowania  klientów o poziomie kosztów obsługi kredytu ,
przedstawiania  klientowi  stymulacji  wzrostu  kosztów  obsługi  kredytu  w
zależności  od wzrostu kursu waluty w jakiej  kredyt jest  denominowany oraz
wzrostu  stopy  procentowej,  a  także  do  zaoferowania  klientom  w  pierwszej
kolejności kredytu złotówkowego. Wbrew zarzutom powoda w dniu zawierania
umowy kredytu pozwany zrealizował wytyczne zawarte w „Rekomendacji  S”
mimo, iż nie ma obowiązku w tym względzie.

Strona  pozwana  podkreśliła,  że  umowa  kredytu  łącząca  strony  nie
stanowiła pierwszego kontaktu powoda z kredytem walutowym, w tym także
kredytem  denominowanym  we  frankach  szwajcarskich,  bowiem  wcześniej
również w banku Nordea  powód miał kredyt mieszkaniowy na kwotę 86 193,50
franków  szwajcarskich,  który  miały  identyczną  konstrukcję  i  oparty  był  na
analogicznym mechanizmie  denominacyjnym . Tym samym powód miał wiedzę
na  temat  funkcjonowania  tego  rodzaju  zobowiązań,  miał  doświadczenie  w
spłacie zobowiązań kredytowych wyrażonych we frankach szwajcarskich i był
świadomy  zmian  kursu  franka  szwajcarskiego,  jak  również  tego,  że  zmiana
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kursu  wpływa  na  wysokość  jego  zobowiązań  z  tytułu  umowy  kredytu,  w
szczególności  wysokość  raty  kapitałowo  -  odsetkowej.  Tym  samym  powód
przystępując  do umowy kredytu miał  pełną wiedzę  odnośnie  jej  charakteru i
konstrukcji. Został również poinformowana o ryzykach związanych z tego typu
kredytem, które świadomie zaakceptował. Decyzję o zawarciu umowy kredytu
powód podjął  w sposób  całkowicie  swobodny,  w  oparciu  o  jasne  i  rzetelne
informacje udzielone przez pozwanego.

W rozważaniach prawnych dotyczących żądania powoda  strona pozwana
zarzuciła,  że   powód  nie  zaoferował  żadnych  dowodów  wskazujących  na
abuzywny   charakter  postanowień  umowy  kredytu  dotyczących  przeliczenia
kursowego dokonywanego w oparciu o tabele kursów walut stosowanych przez
bank,  ani  postanowień  dotyczących  kosztów i  opłat  związanych z  prawnymi
zabezpieczeniami  spłaty kredytu.  Nadto,  nawet  gdyby uznać,  że  wspomniane
klauzule przeliczeniowe są abuzywne , to wykładnia umowy kredytu zgodna z
art. 3851  § 2 k.c. oraz dyrektywami zawartymi w artykule 56 k.c. , art. 65 k.c.
oraz art. 354 KC prowadzi do wniosku, że umowa ta w dalszym ciągu wiąże
strony z tym, że kurs franka szwajcarskiego w odniesieniu do złotych polskich
ustalany powinien być nie w oparciu o klauzule denominacyjne , ale w oparciu o
obiektywne  rynkowe  mierniki.  Powód  nie  wykazał  zaś,  zdaniem  strony
pozwanej, że kurs stosowany przez bank określony w tabelach ustalany był w
sposób dowolny i nie stanowił kursu rynkowego, w szczególności że kurs ten nie
był  ustalany  w  oparciu  o  obiektywne  mierniki.  Powód  nie  wskazał  również
żadnego  alternatywnego  kursu,  wg  którego  -  w  jego  ocenie  -  powinny  być
dokonywane  przeliczenia  walutowe  zobowiązań  wynikających  z  umowy
kredytu,  ani  nie  przedstawił  żadnych  wyliczeń  co  do  prawidłowej  kwoty
zadłużenia  z  tytułu  umowy  kredytu.  Zdaniem  strony  pozwanej  powód  nie
wyjaśnił  w  pozwie  w  jakikolwiek  logiczny  sposób  związku  między
ewentualnym świadczeniem o pozorności  postanowień dotyczących prawnych
zabezpieczeń  spłaty  kredytu,  a  istnieniem  i  wysokością  zobowiązania
określonego  w  bankowym  tytule  egzekucyjnym.  Strona  pozwana  zarzuciła
również,  iż  powód  nie  próbuje  nawet  udowodnić,  że  objęte  tytułem
wykonawczym  zobowiązanie nie istnieje w całości.

Pozwany  bank  wskazał  również  na  różnice  pomiędzy  kredytem
denominowanym w walucie obcej, a kredytem indeksowanym do waluty obcej.
Podniósł, iż umowa kredytu, w tym kredytu denominowanego do waluty obcej,
uregulowana  została  w  artykule  69  ust.  1  pr.bank.  Samo  pojęcie  kredytu
denominowanego do waluty innej niż waluta polska zostało wprowadzone do
polskiego ustawodawstwa na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2011 roku o zmianie
ustawy Prawo Bankowe oraz niektórych innych ustaw,  zwanej również jako
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„Ustawa antyspreadowa” . Przed wejściem w życie tej ustawy doktryna prawa
bankowego  wyrażał zapatrywanie, że kredyty bankowe mogą być udzielane w
walucie polskiej,  ale także „jako kredyty nominowane w walutach obcych” .
Oczywistym  jest  ,  zdaniem  strony  pozwanej,  że  nawet  przed  uchwaleniem
powołanej  ustawy  antyspreadowej   możliwe  było  w  ramach  umowy kredytu
oddanie do dyspozycji kredytobiorcy określonej wartości majątkowej wyrażonej
w jednostkach pieniężnych, czego nie należy identyfikować w z przeniesieniem
własności  znaków pieniężnych .  Tym samym nie ulega wątpliwości,  że bank
udzielił powodowi kredytu w wysokości 152 934,51 franków szwajcarskich co
oznacza, że powinnością powoda jest zwrot tej kwoty powiększonej o odsetki i
inne należności bankowe. Zdaniem pozwanego nie ulega wątpliwości, że walutą
zobowiązania  powoda  jest  frank  szwajcarski,  zaś  kwota  152 934,51  franków
szwajcarskich  wskazana  w  §  1  ust.  1  umowy  stanowi  „kwotę  kredytu”  w
rozumieniu  art.  69  ust.  2  pkt  2  pr.bank.  Ponadto   ustawa  antyspreadowa
wprowadziła  możliwość spłaty kwoty kredytu bezpośrednio w walucie obcej
eliminując tym samym  konieczność korzystania przez kredytobiorcę z kursów
walut banku, w którym wziął  kredyt. Na podstawie tejże ustawy możliwe było
wystąpienie  przez  powoda  z  żądaniem  szczegółowego  określenia  zasad,
sposobów i terminów ustalania kursu wymiany waluty, na podstawie którego w
szczególności  wyliczana  jest  kwota  kredytu,  jego  transz   i  rat  kapitałowo  –
odsetkowych.   Tym  samym  wejście  w  życie  tej  ustawy  zniwelowało   dla
wszystkich klientów banku, w tym również dla powoda, te skutki,  z  których
powód wywodzi rzekomą abuzywność  zapisów umowy kredytu .

Strona  pozwana  zaprzeczyła  również,  jakoby  na  podstawie  umowy
kredytu  była  uprawniona  do  jednostronnego  dobrowolnego  ustalania  kursów
przeliczeniowych franka szwajcarskiego określonych w tabelach kursów walut,
decydując  tym  samym  arbitralnie  o  wysokość  zobowiązań  powoda  z  tytułu
umowy kredytu  oraz  wielkości  spreadu.  Walutowego  kursy  kupna  sprzedaży
poszczególnych walut wyrażane w tabeli kursów były i są kursami rynkowymi
determinowanymi przez aktualną sytuację na rynku walutowym. Kursy ustalane
przez pozwany bank były ściśle powiązane z kursem franka szwajcarskiego na
rynku międzybankowym. W przypadku banku PKO BP S.A.  podstawą ustalania
kursów   stosowanych  w  tabelach,  są  kurs  danej  waluty  na  tzw.  rynku
międzybankowym, jako punkt wyjścia oraz tzw. spready walutowe, stanowiące
procentową różnicę pomiędzy kursem sprzedaży waluty obcej, a kursem kupna
waluty obcej , wysokość którego ustalana jest w oparciu o bieżącą sytuację na
rynku walutowym, t.j.  w oparciu o poziom i zmienność kursów walut na rynku
międzybankowym,  płynność  poszczególnych  walut,  koszty  finansowe
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pozyskania  walut  oraz  konkurencyjność  kursów walut  oferowanych  klientom
przez podmioty konkurencyjne. 

 W  przypadku  Nordea  Bank  Polska  S.A.  ostateczna  wartość  kursu
stanowiła  określone  przez  Nordea  Bank  Polska  i  weryfikowalny  na  każdym
etapie  trwania  umowy  kredytu  procent  kursu  rynkowego,  zaś  wartości
procentowe w uwzględniane przez Nordea bank Polska SA były wartościami
weryfikowalnymi,  albowiem  ustalane  były  one  w  sformalizowany  sposób  w
trybie Zarządzeń Prezesa Zarządu. Każdy klient miał możliwość zwrócenia się o
przekazanie kopii takiego zarządzenia, czy też informacji o jego treści uzyskując
w  ten  sposób  informacje  o  stosowanych  przez  Nordea  Bank  Polska  S.A.
wartościach  procentowych  branych  pod  uwagę  w  procesie  tworzenia  Tabeli
kursów. Zdaniem strony pozwanej świadczy to o braku dowolności po stronie
banku w kształtowaniu wysokości zadłużenia na niekorzyść powoda.

Odnosząc się  do kwestii  abuzywności   postanowień umownych ,  to w
ocenie strony pozwanej  nie zostały spełnione przesłanki wynikające z art. 3851

k.c.  do uznania ich za takowe. Kwestionowane przez powoda postanowienia
umowy kredytu dotyczące przeliczeń denominacyjnych  świadczeń stron kursem
waluty  obcej  zostały  przez  niego  indywidualnie  uzgodnione,  a  powód
bezsprzecznie miał świadomość co do możliwości ich zmiany. Ponadto brak jest
podstaw do objęcia kwestionowanych postanowień kontrolą indywidualną pod
kątem abuzywności, albowiem klauzule te określają główne świadczenia stron
umowy  kredytu,  a  sposób  ich  sformułowania  jest  jednoznaczny.  Za
postanowienia  określające  główne  świadczenie  kredytobiorcy  uznać  należy
również  postanowienia  przewidujące  obowiązek  świadczenia  w  postaci
udostępnienia  kredytu  czy  też  spłaty  kredytu  na  równi  z  postanowieniami
wpływającym na wielkość/ rozmiar tego świadczenia. Ponadto kwestionowane
przez  powoda  postanowienia  sformułowane  zostały  w  sposób  jednoznaczny;
prostym  i  zrozumiałym  językiem.  Nie  doszło  również  do  naruszenia  w
jakikolwiek sposób interesu powoda. Alternatywą dla kredytu denominowanego
we frankach szwajcarskich był droższy kredyt w złotych polskich. Jednak powód
po  poinformowaniu  go  przez  bank  o  ryzyku  walutowym  i  ryzyku  stopy
procentowej, zdecydował się ostatecznie na kredyt we frankach szwajcarskich,
ten  bowiem  kredyt  został  przez  niego  uznany  prawdopodobnie  jako
najkorzystniejszy.  W  2007  roku  kredyt  denominowany   we  frankach
szwajcarskich podlegał znacznie niższemu oprocentowaniu stawką LIBOR 3 M
aniżeli  analogiczny  kredyt  w  złotych  polskich,   który  oprocentowany  były
wyższą  stawką  WIBOR  3  M.  Ponadto  wzrost  kursu   franka  szwajcarskiego
został  powodowi w znacznym stopniu zrekompensowany przez obniżenie  się
oprocentowania kredytu. Zakładając, że powód w dniu zawarcia umowy kredytu
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zawarłby umowę kredytu w złotych polskich, to i tak wysokość miesięcznych rat
takiego kredytu oscylowałaby  aktualnie w wysokości zbliżonej do rat kredytu
denominowanego  we  frankach  szwajcarskich.  Ponadto  kurs  franka
szwajcarskiego mógł tak samo  wzrosnąć jak i obniżyć się, zmniejszając tym
samym wielkość obciążenia kredytowego powoda. 

Pozwany bank podkreślił  również, że opcja  przewalutowania kredytów z
franków szwajcarskich na złote polskie byłaby niesprawiedliwa w stosunku do
tych kredytobiorców, którzy zdecydowali się na zaciągnięcie kredytu w złotych
polskich,  co  zabezpieczało  ich  przed  ryzykiem  walutowym,  ale  skutkowało
wyższymi kosztami obsługi kredytów. W tej sytuacji trudno mówić o naruszeniu
interesów  powoda  biorąc  pod  uwagę,  że  stawiałby  go  to  w  niczym
nieuzasadnionej  lepszej  pozycji  aniżeli  tysiące  kredytobiorców,  którzy
zdecydowali się na kredyty w złotych polskich.

W ocenie strony pozwanej działania banku nie naruszyły w jakimkolwiek
stopniu dobrych obyczajów bowiem powód przed zawarciem umowy kredytu
został poinformowany o ryzykach wynikający z zawarcia umowy kredytu. Przed
złożeniem  wniosku  kredytowego  powodowi  została  przedstawiona  oferta
kredytu w złotych polskich i przed zawarciem umowy kredytu powodowi została
przedstawiona symulacja spłaty kredytu oraz kosztów ponoszonych przez klienta
w związku zaciągniętym kredytem, w którym przedstawiono różne scenariusze
spłaty kredytu, także przy założeniu znacznego wzrostu zarówno samego kursu
walutowego, jak i stopy procentowej. 

 Brak jest również podstaw - w opinii pozwanego - do uznania kredytu
udzielonego  powodowi za kredyt złotówkowy jako konsekwencji abuzywności
klauzuli  przeliczeniowych.  Nawet  gdyby   założyć  abuzywność   niektórych
klauzul umownych, to zgodnie z art. 3851  § 2 k.c. strony są związane umową w
pozostałym  zakresie  ,a  w  miejsce  niedozwolonych  klauzul  wchodzą
odpowiednie  przepisy  dyspozytywne.  W  pierwszej  kolejności   należałoby
ustalić  treść  umowy kredytu  z  pominięciem kwestionowanych  przez  powoda
postanowień  i  wypełnić  powstałe  po  nich  luki  za  pomocą  dyspozytywnych
przepisów  krajowych,  w  tym  w  szczególności  dotyczących  zasad  wykładni
oświadczeń  woli  i  umów (art.  65  k.c.),  zasad  ustalania   skutków czynności
prawnej  (art.  56  k.c.)  oraz  zasad  wykonywania  zobowiązań  (art.  354  k.c.  ).
Odtwarzając  znaczenia  oświadczeń  woli  złożonych  przez  strony  w  umowie
kredytu,  to z zakwestionowanych przez powoda postanowień umowy kredytu
wynika,  że  kwota  udzielonego  kredytu  wynosi  152 934,51  franka
szwajcarskiego.  Wspomniany  zapis  §  1  ust.  1  umowy  kredytu  w  ogóle  nie
określa równowartości kwoty kredytu w złotych polskich. Tym samym uznać
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należy, że kredyt powoda był kredytem udzielonym we frankach szwajcarskich.
Dodatkowo potwierdza to zapis zawarty w § 2 pkt 2 umowy , wedle którego
przedmiotowy kredyt jest  oprocentowana wg stawki referencyjnej LIBOR, co
jest charakterystyczne dla kredytów udzielanych w walucie wymienianej taki jak
CHF  i  USD.  W przypadku  bowiem kredytów złotówkowych,  banki  stosują
stopę referencyjną WIBOR.

Również  przy  akceptacji  hipotetycznej  abuzywności   klauzul  umowy
kredytowej łączącej strony, to w ocenie strony pozwanej wykładnia oświadczeń
woli stron, przy uwzględnieniu treści art. 56 k.c. oraz art. 354 § 1 k.c. powinna
prowadzić do konkluzji, że przeliczenie zobowiązania banku winno nastąpić po
kursie rynkowym. Przemawiają za tym również zasady współżycia społecznego,
bowiem  bank  zaciągnął  własne  zobowiązanie  w  walucie  frank  szwajcarski
oprocentowane wg stopy procentowej właściwej dla franka (LIBOR), a ponadto
w  sytuacji  stosowania  do  kredytu  złotowego   stawki  LIBOR,  to  różnice
wynikające  z  oprocentowania  pokrywaliby  również  kredytobiorcy,  którzy
zaciągnęli kredyty w złotych polskich oprocentowane wg stopy WIBOR.

Strona pozwana stanowczo zaprzeczyła również jakoby stosowała  wobec
powoda   dezinformację  i  namawiała  go  do  zawarcia  umowy  kredytu
denominowanego   w  walucie  obcej  ,  zapewniając  o  jego  całkowitym
bezpieczeństwie oraz stabilności kursu waluty . Tym samym strona pozwana nie
dopuściła  się  w  stosunku  do  powoda  nieuczciwych  praktyk  w  rozumieniu
ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom
rynkowym. 

                      Sąd ustalił następujący stan faktyczny : 

W dniu 7 sierpnia 2008 roku w powód   zawarł z Nordea
Bank Polska S.A. z  siedzibą w Gdyni (poprzednikiem prawnym pozwanego)
umowę o kredyt mieszkaniowy Nordea – Habitat .

W  §  1  pkt  1  umowy  zawarty  jest  zapis,  że  kredyt  denominowany
udzielone w złotych w kwocie stanowiącej równowartość 152 934,51 franków
szwajcarskich.  W  §4  pkt  8  umowy  zawarty  jest  zapis,  że  wypłata  środków
kredytu denominowanego odbywa się na zasadach określonych w § 12 COU
(Część Ogólna Umowy).

W  §  5  pkt  10  umowy  zawarty  jest  zapis,  że  zasady  spłaty  kredytu
określone są w § 15 - 18 COU.
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Zgodnie z § 5 punkt 4 i 5 umowy spłata kredytu następuje 359 równych
ratach kapitałowo – odsetkowych. 

Zgodnie z § 1  pkt 1 Części Ogólnej Umowy, kredyt mieszkalny Nordea –
Habitat  jest udzielany w złotych.

W  §  1  pkt  2  COU   zawarty  jest  zapis,  że  w  przypadku  kredytu
denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu w złotych zostanie określona
poprzez przeliczenie na złote kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest
denominowany,  wg  kursu  kupna  tej  waluty,  zgodnie  z  Tabelą  kursów,
obowiązującą  w  banku  w  dniu  uruchomienia  środków,  w  momencie
dokonywania przeliczeń kursowych.

 W  §  1   pkt  3  COU   zawarty  jest  zapis,  że  w  przypadku  kredytu
denominowanego  walucie  obcej  zmiana  kursu  waluty  wpływa  na  wypłacane
złotych  przez  bank  kwoty  transz  kredytu  oraz  na  spłacone  w  złotych  przez
kredytobiorcę  kwoty  rat  kapitałowo  -  odsetkowych,  a  ryzyko  związane  ze
zmianą kursów waluty ponosi kredytobiorca, z uwzględnieniem § 11 ust. 2 - 4
oraz § 18 ust. 6.

W  §  11  pkt  2  COU  zawarty  jest   zapis,  że  w  przypadku  kredytu
denominowanego w walucie obcej, wypłata środków  następuje w złotych, w
kwocie  stanowiącej  równowartość  wypłaconej  kwoty  wyrażonej  w  walucie
obcej. W pkt 3 tegoż paragrafu zawarty jest zapis, że do przeliczenia kwot walut
uruchamianego kredytu stosuje się kurs kupna waluty obcej wg Tabeli kursów
obowiązujących w banku w dniu wypłaty środków, w momencie dokonywania
przeliczeń kursowych. W  pkt 3 tego samego paragrafu zawarty jest zapis, że w
przypadku kredytów denominowanych, gdy przyznana kwota kredytu, na skutek
różnic  kursowych,  okaże się  na dzień uruchomienia  ostatniej  transzy kredytu
kwotą

1/  przewyższającą kwotę wymaganą do realizacji celu określonego w § 1
ust. 2 CSU, bank uruchomi środki w wysokości, stanowiącej równowartość w
walucie  kredytu  kwoty  niezbędnej  do  realizacji  tego  celu  oraz  dokonać
pomniejszenia salda zadłużenia poprzez spłatę kwoty niewykorzystanej,

2/  niewystarczająca  do realizacji  celu,  określonego w § 1 ust.  2  CSU,
kredytobiorca   zobowiązany  jest  do  zbilansowania  inwestycji  poprzez
uzupełnienie środków własnych przed wypłaceniem środków przez bank.

W §  13  pkt  7  CSU  zawarty  jest  czy  zapis,  że  w  przypadku  kredytu
denominowanego w walucie obcej:
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1/ harmonogram spłat kredytu wyrażony jest w walucie, w który kredyt
jest denominowany,

2/spłata  następuje  w  złotych,  w   równowartości  kwoty  wyrażonej  w
walucie obcej,

3/do  przeliczenia  wysokości  rat  kapitałowo  -  odsetkowych  spłacanego
kredytu  stosuje  się  kurs  sprzedaży  danej  waluty  wg  Tabeli  kursów
obowiązujących w banku w dniu spłaty, w momencie dokonywania przeliczeń
kursowych.

W § 21 w pkt 1 CSU zawarty jest zapis,  że bank może wypowiedzieć
niniejszą umowę w następujących przypadkach:

1/nie dotrzymania warunków określonych w umowie,

2/utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej,

3/zwłoki w spłacie w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 7 CSU, dwóch
pełnych  rat  kredytu  mieszkaniowego,  w  przypadku  kredytu  udzielonego  w
kwocie nieprzekraczającej 80 000 zł,

4/obniżenie  realnej  wartości  prawnych  zabezpieczeń  przyjętych  od
kredytobiorcy o więcej niż 10 % w stosunku do wartości pełnego zabezpieczenia
przyjmowanego przez bank w momencie udzielania kredytu i uzupełnienia tego
zabezpieczenia  przez  niego  w  ciągu  30  dni  od  dnia  otrzymania  pisemnego
wezwania,  bądź  nie  spłacenia  przez  kredytobiorcę   niezabezpieczonej  części
kredytu w wymienionym wyżej terminie,

5/postępowania egzekucyjnego wszczętego przeciwko kredytobiorcy,

6/przedłożenia  przez  kredytobiorcę  fałszywych  lub  stwierdzającym
nieprawdę dokumentów bądź nierzetelnych oświadczeń. 

 (dowód: - umowa z dnia 7 sierpnia 2008, karta 28 – 29,

- Część Ogólna Umowy , karta 30 – 33)

Powód    wniosek  o  kredyt  mieszkaniowy  Nordea  –
Habitat  złożył w dniu 07 sierpnia 2008 roku. Wnioskował o  kwotę kredytu w
wysokości  296 800 zł, w 360 miesięcznych , równych ratach  w walucie frank
szwajcarski. Składając wniosek powód podpisał również oświadczenie, iż został
poinformowany przez Nordea Bank Polska o ponoszeniu przeze niego ryzyka
wynikającego  ze  zmiany  kursu  waluty,  w  przypadku  zaciągnięcia  kredytu
denominowanego walucie obcej oraz przyjmuje do wiadomości i akceptuje to
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ryzyko.  Ponadto  we  wniosku  zawarte  było  oświadczenie,  że  odrzuca  ofertę
Nordea Bank Polska S.A. udzielenia mu kredytu w złotych.

We  wniosku  powód  również  ujawnił,  że  posiada  w  2  kredyty  w
MultiBanku i 1 w Nordea Bank w walucie frank szwajcarski.

 (dowód: - wniosek o kredyt mieszkaniowy w, karta 173 - 178,

- umowa o kredyt z 9 marca 2007, karta 190- 196,

- umowa o kredyt hipoteczny z 16 lutego 2007, karta 197 – 200)

Kredyt został udzielony powodowi w następujący sposób : 

-pierwsza transza uruchomiona została w dniu 22 sierpnia 2008 roku w
kwocie  228 772 zł 60 gr,

- druga transza uruchomiona została  w dniu 10 września 2008 roku w
wysokości 68 027 zł 40 gr. 

                                  ( okoliczność bezsporna)

W  związku  ze  znacznym  wzrostem  kursu  franka  szwajcarskiego  oraz
problemami osobistymi powód kilkakrotnie zwracał się do pozwanego z prośbą
o  restrukturyzację  jego  zadłużenia,  w  szczególności  poprzez  odroczenie
płatności  kolejnych  rat  kredytowych  .  Bank  odmówił  jednak  jakiejkolwiek
restrukturyzacji  zadłużenia.  Ostatecznie  z  uwagi  na  brak  płatności  rat
kredytowych  zgodnie  z  harmonogramem  ustalonym  przez  pozwanego,  bank
wypowiedział powodowi umowę kredytową. Następnie w dniu 2 czerwca 2014
roku  bank  wystawił  przeciwko  powodowi  bankowy  tytuł  egzekucyjny.
Zadłużenie  powoda  na  dzień  wystawienia  bankowego  tytułu  egzekucyjnego
określone zostało na łączną kwotę 450.660,25 zł, w tym należność główna w
kwocie 443.727,87 zł. 

Postanowieniem z dnia 8 stycznia 2015 roku Sąd Rejonowy w Lubinie
nadał  klauzulę  wykonalności   wyżej  wymienionemu  bankowemu  tytułowi
egzekucyjnemu na rzecz pozwanego. W dniu 19 lutego 2015 roku Komornik
Sądowy  przy  Sądzie  Rejonowym  w  Lubinie  Agnieszka  Walaszczyk  -  Buba
wszczęła  na  podstawie  przedmiotowego  tytułu  wykonawczego  egzekucję  z
nieruchomości  powoda, dla której  Sąd Rejonowy w Lubinie prowadzi księgę
wieczystą  KW numer LE1U/00057343/4.  Postanowieniem z dnia  11 czerwca
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2015 roku Sąd Rejonowy w Lubinie  przysądził  na rzecz nabywcy własności
wyżej wymienionej nieruchomości powoda.

(dowód: - korespondencja powoda z Nordea Bank Polska S.A., karta 35 -37, 
           - wypowiedzenie umowy kredytu z dnia 09.01.2014 r., k.222,

- bankowy tytuł egzekucyjne z 2 czerwca 2014 roku, karta 38,
- postanowienie Sądu Rejonowego w Lubinie z dnia 8 stycznia 2015  
   roku, karta 39,
- zawiadomienia o wszczęciu egzekucji z nieruchomości, karta 40,
- postanowienie Sądu Rejonowego w Lubinie z dnia11czerwca 2015 
   roku, karta 41,
- zawiadomienie wierzyciela o zajęciu nieruchomości, karta 40,
- postanowienie komornika o dokonaniu podziału sumy uzyskanej z  
  egzekucji z nieruchomości, karta 42)

Kredyt  z  7  sierpnia  2008  roku   był  trzecim  kredytem  powiązanym  z
frankiem szwajcarskim zaciągniętym przez powoda. Zaciągnął on go na zakup
mieszkania . W tamtym czasie wybierając taki kredyt powód kierował się tym,
że był on korzystniejsze od kredytów złotówkowych. Klientom Nordea Bank
przedstawiono  porównania  kredytów  złotówkowych  i  we  frankach
szwajcarskich, z których wynikało, że kredyty we frankach są korzystniejsze. W
tamtym  czasie  większość  klientów  banków  zaciągała  kredyty  we  frankach
szwajcarskich. 

Powód liczył się z ryzykiem zmiany kursu franka szwajcarskiego mając
na uwadze, że dotychczas ten kurs zmieniał się o nie więcej niż 10 % . Miał na
uwadze  również  opinie  analityków i  ekonomistów przewidujących  stabilność
franka  szwajcarskiego  .  W  placówce  Nordea  Bank  SA  powód  rozmawiał  z

 ,  która  zajmowała  się  jego  wnioskiem  kredytowym.  Wg
kalkulacji  powoda  w  tamtym  czasie  kredyt  we  frankach  szwajcarskich  był
korzystniejszy  od kredytu złotówkowego o około 30 %. Powód kierował  się
również  opiniami  innych  osób,  które  zapewniały  go,  że  kurs  franka  jest
powiązany z siłą naszej gospodarki i wzrostem PKB. Podkreślano również ,że
korzystne jest to, że weszliśmy do Unii Europejskiej.

Przed podpisaniem umowy w Nordea Bank powód otrzymał do wglądu
opinii  analityków  na  temat  prognozowanego  kursu  franka  szwajcarskiego.
Ogólne  warunki  kredytu  powód  otrzymał   do  wglądu  przed  podpisaniem
umowy. Nie było możliwości, aby treść tej umowy udostępniono  mu wcześniej.
Powód był zapewniany ,że nic w umowie nie może się zmienić.
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 (dowód: - zeznania świadka  , karta 421 - 423,

- przesłuchanie powoda, karta  437 – 438) 

  Kurs franka szwajcarskiego w Nordea Bank S.A. ustalany był w oparciu o kurs
podawany w serwisie Reuters . Bank wyliczał średnią i dodawał lub odejmował
marżę.  Zarząd  Banku  określał  marże  maksymalne,  a  dyrektor  Departamentu
Produktów Skarbowych ustalał konkretną marżę. Zwykle kredytobiorcy nie mieli
wpływu na ustalanie kursów kupna i sprzedaży. 

               ( dowód: - zeznania świadka , k.456) 

W  wyniku  postępowania  egzekucyjnego  przekazano  stronie  pozwanej  jako
wierzycielowi łączną kwotę 181.707,30 zł. 

                ( dowód: - pismo Komornika z dnia 18.01.2018 r. , k.572) 

Przy uwzględnieniu średniego kursu NBP w odniesieniu do wypłaconych
powodowi  transz  kredytu  w walucie  polskiej,   łączna  wysokość  udzielonego
powodowi kredytu odpowiada kwocie  143 527,57 franków szwajcarskich.  W
dniu sporządzenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, t.j. 09 stycznia 2014
roku,  powód posiadałby nadpłatę w kwocie 516,41 franków szwajcarskich. 

Wysokość  kredytu  udzielonego  powodowi,  określona  z  pominięciem
zawartych w umowie kredytu klauzul  waloryzacyjnych ,wynosiła  296 800 zł.
Przy  zastosowaniu  oprocentowania  stosowanego  przy  kredytach  walutowych,
dla  kredytu  gotówkowego,  zadłużenie  powoda  na  dzień  sporządzenia
oświadczenia o wypowiedzeniu mu umowy kredytowej - nie zaistniało . W dacie
tej istniała nadpłata kredytu wysokości 30 464 zł 63 gr, zaś pozostała do spłaty
kwota kapitału wynosiła 250.194,93 zł. Po kompensacie wysokość pozostałej do
spłaty  kwoty  kredytu  wynosiła  219.730,30  zł.  Tak  określone  zobowiązanie
powoda  wygasło  ,  wobec  otrzymania  przez  stronę  pozwaną  łącznej  kwoty
243.144,50 zł 

 (dowód: - opinia biegłej , karta 736 – 749)

Sąd zważył co następuje:

Powództwo  zasługuje na uwzględnienie. 

W  ocenie  Sądu  strony  niewątpliwie  wiąże  umowa  kredytu  z  dnia
07.08.2008 r.  ,  jednakże bez zawartych w niej  klauzul  abuzywnych .  Sąd w
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kwestii  abuzywności  klauzul  zawartych  w  tej  umowie  w  pełni  podziela
argumentację powoda.  

Zgodnie  z  art.  385¹§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.  W
niniejszej sprawie pozwany, jako konsument, zawarł  z poprzednikiem prawnym
strony pozwanej  - podmiotem profesjonalnym-  umowę o kredyt hipoteczny.
Podpisał  przedłożony mu przez  pracownika  banku wzorzec  umowy o  kredyt
hipoteczny, która nie była uzgodniona z nim indywidualnie. 

Przepisy  dotyczące  klauzul  abuzywnych  implementują  do  prawa
polskiego postanowienia dyrektywy nr 93/13/EWG z 5 kwietnia 1993 roku o
nieuczciwych warunkach w umowach konsumenckich (Dz. Urz.  WE  L 95 z
20.4.1993 roku).  Ich wykładnia zatem powinna być zgodna z tą dyrektywą .
Zgodnie z art. 3 ust. 1 powyższej dyrektywy klauzula jest niedozwolona, gdy
naruszając zasadę wzajemnego zaufania powoduje istotną i nieusprawiedliwioną
dysproporcję praw i obowiązków na niekorzyść konsumenta  (tak. K. Kohutek
„Kontrola  treści  ogólnych  warunków  umów  bankowych  na  tle  nowelizacji
kodeksu  cywilnego   w  dziedzinie  ochrony  konsumentów”,  Prawo  Bankowe
2000, nr 12,s. 32) 

Zastrzeżenie  możliwości  przeliczania  kredytów  wg  własnego  kursu  z
tabel  banku niewątpliwie kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób
sprzeczny  z  dobrymi  obyczajami  oraz  rażąco  naruszają  interesy  pozwanego.
Kwestionowane przez powoda  klauzule § 1 pkt 2 i 3  w zakresie przewidziano
przeliczania  wypłaconej  kwoty  kredytu  na  franki  szwajcarskie  i  obciążenia
powoda  ryzykiem  kursowym  ,  klauzula  §  11  pkt  3   dotycząca  przeliczania
uruchamianego kredytu  oraz określone w § 13 pkt 7  Części Ogólnej Umowy
zasady przeliczania i określania zobowiązania powoda przy użyciu Tabel kursów
obowiązujących w Banku , cechują się  rażącym brakiem jednoznaczności. Przez
niejednoznaczne  zapisy  strona  pozwana  przyznała  sobie  prawo  do  ustalania
kursu  waluty  wg  ustalonych  przez  siebie  kryteriów,  których  w  umowie  nie
wskazano. Z tym samym powód  pozbawiony został możliwości samodzielnego
określenia  wielkości  swojego  aktualnego  zobowiązania.  W  umowie  winny
zostać  określone  parametry  umożliwiające  konsumentowi  samodzielne
pokreślenie wielkości swojego zadłużenia i jego kontrolę. Zarówno w umowie ,
jak w jej części ogólnej brak jest stosownych zapisów . 
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W ocenie Sądu bez znaczenia  jest  to,  w jaki  sposób w rzeczywistości
strona pozwana  korzystała z tego uprawnienia i w jaki sposób w trakcie trwania
umowy  stron  określała  kurs  franka  szwajcarskiego,  czy  i  w  jakim  stopniu
odbiegał on od kursu franka szwajcarskiego określonego przez NBP lub kursu
rynkowego. Istotnym jest, że brak jednoznacznych uregulowań w tym zakresie
stwarzał dla konsumenta - powoda potencjalne niebezpieczeństwo nadużyć ze
strony pozwanego  banku. 

Kwestia abuzywności zapisów dotyczących zasad przeliczania na franki
szwajcarskie sumy wypłaconego kredytu jak i  spłaty jego poszczególnych rat
była już przedmiotem rozważań sądów i  wielokrotnie stwierdzano, że są one
sprzeczne  z  dobrymi  obyczajami  i  rażąco  naruszają  interesy  konsumenta.
Przykładem  niech   będzie  chociażby  wyrok  Sadu  Najwyższego  z  dnia
04.04.2019 r. , sygn. akt III CSK 159/17,(OSP 2019 nr 12, poz.115 ) , w którym
stwierdzono, że mechanizm ustalania przez bank kursów walut , pozostawiający
bankowi swobodę , jest w sposób oczywisty sprzeczny z dobrymi obyczajami i
rażąco  narusza  interesy  konsumenta,  zaś  klauzula  ,  która  nie  zawiera
jednoznacznej  treści  i  przez  to  pozwala  na  pełną  swobodę  decyzyjną
przedsiębiorcy w kwestii bardzo istotnej dla konsumenta , dotyczącej kosztów
kredytu  ,  jest  klauzulą  niedozwoloną.  Tezę  te  potwierdził  Sąd Najwyższy  w
wyroku z dnia 27.11.2019 r. wydanym w sprawie o sygn. akt II CSK 483/18
(Legalis  ,  numer  2254284).  Podobny  pogląd  wyraził  Sąd  Apelacyjny  w
Białymstoku stwierdzając, że niejasne i niepoddające się weryfikacji określenie
sposobu  ustalania  kursów  wymiany  walut  stanowi  dodatkowe,  ukryte
wynagrodzenie  banku,  które  może  mieć  istotne  znaczenie  dla  kontrahenta,
którego  wysokość  jest  dowolnie  określana  przez  bank.  O  poziomie
podlegającego  wypłacie  kredytu,  jak  też  o  poziomie  zadłużenia  ratalnego,
konsument  dowiaduje  się  bowiem  po  podjęciu  odpowiedniej  sumy  z  jego
rachunku służącego obsłudze zaciągniętego kredytu hipotecznego. W związku z
tym postanowienia te nie wiążą konsumenta, a zatem nie wywołują one skutków
prawnych  od  samego  początku  i  z  mocy  samego  prawa.  (  wyrok  S.A.  w
Białymstoku z dnia 08.08.2019 r., sygn. I ACa126/19).

      Konsekwencją uznania za bezskuteczne klauzul  niedozwolonych,
zgodnie  z  art.  385¹  §  2  k.c.,  jest  wyeliminowanie  z  umowy  wszelkich
przeliczników na walutę obcą - w niniejszej sprawie na franka szwajcarskiego.
Tym samym wartość świadczenia powoda   powinna zostać określona w złotych
polskich. Sąd w niniejszej sprawie  podziela pogląd, zgodnie z którym  możliwe
jest wyeliminowanie z umowy kredytu bankowego klauzul waloryzacyjnych  z
pozostawieniem w mocy pozostałej części umowy jako ważnej umowy kredytu
bankowego,  udzielonego  w  złotych  polskich  z  oprocentowaniem  wg  stawki
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LIBOR -  określonym zgodnie  z  umową  .  Analogiczny   pogląd  wyraził  Sąd
Najwyższy w wyroku z dnia 29 października 2019 roku wydanym w sprawie
sygn.  akt  IV  CSK  309/18  (Legalis,  numer  2237678)  oraz  z  wyroku  z  dnia
27.11.2019 r. wydanym w sprawie o sygn.. akt II CSK 483/18 ( Legalis , numer
2254284). Tym samym wysokość świadczenia powoda  winna  zostać określona
w złotych polskich z oprocentowaniem  wynikającym z łączącej strony umowy-
zgodnie z jego żądaniem. Przy takim określeniu treści umowy  strona pozwana
nie miała podstaw do wypowiedzenia powodowi  umowy kredytu, bowiem na
moment  składania  powodowi   oświadczenia  o  wypowiedzeniu  umowy
kredytowej,   jak i  również  na  moment  sporządzania  przez  stronę  powodową
bankowego tytułu egzekucyjnego, nie posiadał on wymagalnego zadłużenia, a
posiadał wręcz- co wynika z opinii biegłego - nadpłatę w kwocie ponad  30.000
złotych. W konsekwencji uznać należy ,iż strona pozwana  nie mogła wystawić
bankowego  tytułu  egzekucyjnego  na  podstawie  art.  96  i  97  ustawy  Prawo
bankowe z  dnia  29 sierpnia  1997 r.  (Dz.U.  Nr  140,  poz.  939) w brzmieniu
obowiązującym przed 01.01.2016 r. ,   bowiem powód nie posiadał wobec niej
wymagalnego zadłużenia. 

        Reasumując powództwo  uznać należy za uzasadnione w
świetle treści art. 840 § 1 pkt 1 k.p.c. Zgodnie z tym przepisem dłużnik może w
drodze  powództwa  żądać  pozbawienia  tytułu  wykonawczego  wykonalności  w
całości lub części albo ograniczenia, jeżeli przeczy zdarzeniom , na których oparto
wydanie  klauzuli  wykonalności  ,  a  w  szczególności  kwestionuje  istnienie
obowiązku  stwierdzonego  tytułem  egzekucyjnym  niebędącym  orzeczeniem
sądu(…). Strona pozwana nie mogła skutecznie wypowiedzieć umowy kredytowej
łączącej  strony   z  uwagi  na  to,  że   przy  uwzględnieniu  bezskuteczności
niedozwolonych klauzul umownych zawartych w umowie kredytowej, powód  nie
posiadał wymagalnego zadłużenia z tytułu bieżących rat ani na dzień sporządzenia
oświadczenia  o  wypowiedzeniu  umowy,  ani  na  dzień  wystawienia  bankowego
tytułu egzekucyjnego. 

Odnosząc się do argumentacji strony pozwanej  podnoszonej w niniejszej
sprawie i związanej ze znaczeniem dla sprawy wejścia w życie ustawy z dnia 29
lipca 2011 roku o zmianie ustawy – Prawo bankowe (ustawa antyspreadowa) , to
wskazać należy, że w ocenie Sądu ustawa ta wprowadziła jedynie uprawnienie
po  stronie  kredytobiorców  posiadających  kredyty  denominowane  lub
indeksowany  do  waluty  innej  niż  waluta  polska  do  tego  ,aby  mogli  oni
dokonywać  spłat  rat  bezpośrednio  w  tej  walucie.  Uprawnienie  to  dotyczyło
również,  na  co  słusznie  strona  pozwana   wskazuje,  umów  zawartych  przed
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dniem  wejścia w życie ustawy antyspreadowej. Nie oznacza to jednak ,wbrew
stanowisku  strony  pozwanej  ,  że  ustawa  ta  zniwelowała   wszystkie  skutki
abuzywności   zapisów  umów  kredytowych.  Zgodnie  z  art.  385²  k.c.,  oceny
zgodności postanowienia umowy z dobrymi obyczajami dokonuje się wg 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. Przepis ten wyraźnie wskazuje, na
jaki  moment  powinna  być  badana  abuzywność   postanowień  umownych.
Nadmienić  również  należy,  że  tzw.  ustawa antyspreadowa nie  zmieniła  treść
umowy.  

W ocenie Sadu brak jest również podstaw do zastosowania w niniejszej
sprawie  kursu  NBP,  jako  sprawiedliwego  i  niwelującego  negatywne  skutki
abuzywności dla obu stron umowy. W ocenie Sądu skutkiem abuzywności jest
bezskuteczność  niedozwolonych  postanowień  umownych  i  ewentualne
zastąpienie ich przepisami dyspozytywnymi.  W dacie zawierania przez strony
umowy  kredytu  nie  istniały  przepisy  umożlwiające  zastąpienie  umownego
określenia kursu walut innym. W szczególności art. 358 § 2 k.c. wprowadzony
został  w  życie  24.01.2009  r.  ,  natomiast  badanie  abuzywności  klauzul
umownych i określenie jej skutków winny być dokonywane na dzień zawarcia
umowy (art. 385² k.c.) , czyli na dzień  07.08.2008 r. Tym samym ewentualne
zastąpienie  niedozwolonych   klauzul  umownych  przepisami  dyspozytywnymi
winno  uwzględniać  stan  prawny  istniejący  w  dacie  zawarcia  umowy,  a  nie
jakikolwiek inny. 

Nie  jest  możliwe  również  uznanie  ,  że  zawarte  w  umowie   klauzule
dotyczące określania kursów CHF są tylko w części abuzywne, tj. w zakresie w
jakim wiążą świadczenie powoda z kursem waluty określonym w Tabeli kursów
obowiązującej w banku. Zdaniem Sądu bezskuteczność dotyczy całej klauzuli, a
nie tylko jej  części  w zakresie  odsyłającym do bankowej  Tabeli  kursów ,  w
jakiej  jest  ona niedopuszczalna.  Nie ma tym samym możliwości  powiązania
kredytu  udzielonego  powodowi  i  wielkości  jego  świadczeń  z  jakimkolwiek
kursem franka szwajcarskiego – ani rynkowym, ani NBP.  Jest to konsekwencja
regulacji  dotyczących  niedozwolonych  postanowień  umownych.  Sankcja  dla
przedsiębiorcy za stosowanie takich postanowień musi być na tyle dotkliwa, aby
nie ryzykował on w przyszłości podobnych zapisów w innych umowach. 

Zdaniem Sądu nie można również uznać , że przedmiotowy kredyt jest
kredytem  walutowym  udzielonym  we  frankach  szwajcarskich.  Kredyt  był
wypłacony w złotówkach , w złotówkach był spłacany i jego związek z frankiem
szwajcarskim wynika jedynie z wprowadzonych do umowy i kwestionowanych
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przez powoda zapisów. Ponadto z brzmienia § 1 pkt 1 umowy jak i z § 1 pkt 1
Części Ogólnej Umowy wprost wynika, że kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat
jest  udzielany  w  złotych.  Twierdzenia  strony  pozwanej  o  tym,  że  Bank  w
związku z kredytami „frankowymi”  zaciągnął zobowiązania w CHF  ,  które
musi  spłacać  ,  jest  gołosłowne.  W sprawie  nie  zostały  przedstawione  żadne
dowody  potwierdzające  takie  twierdzenie,  a  tym  bardziej  związek  takiego
zobowiązania z kredytem udzielonym powodowi. 

Odnosząc  się  do  podnoszonej  przez  stronę  pozwana  kwestii
poinformowania powoda o ryzyku kursowym, to w ocenie Sądu dla właściwego
wykonania  przedkontraktowego  obowiązku   informacyjnego  nie  jest
wystarczające wskazanie w jakimkolwiek dokumencie istnienia takiego ryzyka i
odebranie od kredytobiorcy stosownego oświadczenia . Obowiązek ten powinien
zostać wykonany – jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27.11.2019 r.
wydanym w sprawie o sygn.. akt II CSK 483/18 ( Legalis , numer 2254284) - w
sposób jednoznacznie i zrozumiale unaoczniający konsumentowi , który z reguły
posiada elementarną znajomość rynku finansowego , że zaciągnięcie kredytu jest
bardzo ryzykowne , a efektem może być obowiązek zwrotu kwoty wielokrotnie
wyższej od pożyczonej , mimo dokonywania regularnych spłat . W tej sprawie
nie ma żadnych dowodów, że powodowi  przekazano właściwą informacje o
rzeczywistej skali podejmowanego przez niego ryzyka . 

Sąd nie podzielił w te sprawie twierdzeń powoda dotyczących zastawania
na gruncie  tej  sprawy regulacji  zawartych w ustawie  z  dnia  23.08.2007 r.  o
przeciwdziałaniu  nieuczciwym  praktykom  rynkowym  podzielając  w  tym
zakresie  argumentację   strony  pozwanej  przedstawioną  w  odpowiedzi  na
pozew, . 

Dokonując  ustaleń  faktycznych  w  tej  sprawie  Sad  oparł  się  przede
wszystkim na  wiarygodnych dokumentach przedstawionych przez strony oraz
opinii  biegłej,  która  rzetelnie  i  wszechstronnie  wykonała  zlecone jej  opinie  ,
dokonując wyliczeń wielkości zobowiązań stron w różnych wariantach . 

Za  wiarygodne  i  szczere  Sad  uznał  również  zeznania  powoda  oraz
świadków   w zakresie przebiegu procesu zawierania umowy i

 co  do  praktyki  ustalania  Tabeli  kursów  obowiązującej  w
Nordea Bank S.A.   

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 840 § 1 pkt 1 k.p.c. w zw. z
art. 385¹k.c. w zw. z art. 385² k.c. oraz art. 353 §1  k.c. w zw. z art. 69 ust. 1 , art.
96 i 97 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe w zw. z art. 6 k.c. , należało
orzec  jak w punkcie  I  wyroku. 
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Orzeczenie o kosztach należnych powodowi  znajduje oparcie w treści art.
98  §  1  k.p.c.  Określając  wielkość  kosztów  należnych  pozwanemu  z  tytułu
kosztów  zastępstwa  procesowego  Sąd  uwzględnił  znaczny  stopień
skomplikowania  sprawy,  konieczność  sporządzania  obszernych  pism
procesowych połączoną z analizą orzecznictwa sądów i piśmiennictwa, a także
długotrwałość procesu i udział pełnomocnika w rozprawie. 

Orzeczenie zawarte w punkcie III wyroku uzasadnia treść art. 113 ust. 1
ustawy z 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( Dz.U. z
2019 r. , poz.785 ze zm.) 
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	Reasumując powództwo Grzegorza Tekieli uznać należy za uzasadnione w świetle treści art. 840 § 1 pkt 1 k.p.c. Zgodnie z tym przepisem dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli przeczy zdarzeniom , na których oparto wydanie klauzuli wykonalności , a w szczególności kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu(…). Strona pozwana nie mogła skutecznie wypowiedzieć umowy kredytowej łączącej strony z uwagi na to, że przy uwzględnieniu bezskuteczności niedozwolonych klauzul umownych zawartych w umowie kredytowej, powód nie posiadał wymagalnego zadłużenia z tytułu bieżących rat ani na dzień sporządzenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, ani na dzień wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego.




