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WYROK
W  IMIENIU  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Dnia 26 listopada 2020 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Paulina Piekarek.

po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2020 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa  i 

przeciwko Getin Noble Bank S.A. w Warszawie

o zapłatę

1. zasądza od Getin Noble Bank S.A. w Warszawie na rzez  i 
 kwotę 72.134,33 zł (siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści cztery

złote 33/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od następujących kwot:
-  70.761,22  zł  (siedemdziesiąt  tysięcy  siedemset  sześćdziesiąt  jeden  złotych
22/100) od dnia 25 marca 2017r. do dnia zapłaty 
- 1373,11 zł (tysiąc trzysta siedemdziesiąt trzy złote 11/100) od dnia 13 lutego
2020r. do dnia zapłaty;

2. zasądza od Getin Noble Bank S.A. w Warszawie na rzez  i 
 po  3717  zł  (trzy  tysiące  siedemset  siedemnaście  złotych)  tytułem

zwrotu kosztów postępowania;
3. nakazuje  Skarbowi  Państwa  kasie  Sądu  Rejonowego  dla  Warszawy  Woli  w

Warszawie  pobrać  od  Getin  Noble  Bank  S.A.  w  Warszawie  kwotę  676,96  zł
(sześćset siedemdziesiąt sześć złotych 96/100) tytułem wydatków tymczasowo
poniesionych w toku postępowania przez Skarb Państwa. 

Paulina Piekarek



Zarządzenie:
Odpis wyroku proszę doręczyć pełnomocnikom stron bez pouczenia.
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Sygn. akt I C 1881/17

U Z A S A D N I E N I E

Pozwem z dnia 20 czerwca 2017 r. wniesionym przeciwko Getin Noble Bank S.A.
w Warszawie,  i  wnieśli o zasądzenie od pozwanej spółki
solidarnie kwoty 70.761,22 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 25
marca  2017  r.  do  dnia  zapłaty  oraz  o  zasądzenie  kosztów procesu,  w tym  kosztów
zastępstwa  procesowego  według  norm  przepisanych.  W  uzasadnieniu  wskazano,  iż
żądanie  pozwu  wynika  ze  stosowania  przez  pozwanego  w  umowie  zawieranej  z
konsumentami  kilku  abuzywnych  mechanizmów,  które  są  niedozwolone  w  obrocie
prawnym. W ocenie powodów umowa zawiera w swej treści  klauzule niedozwolone.
Przepis  art.  3851 k.c.  przewiduje  zaś  nieważność/bezskuteczność  kwestionowanych
przez nich  mechanizmów  ex lege,  z  mocą  ex tunc.  Podniesiono,  że w dniu 18 lutego
2008r. powodowie, będący konsumentami, zawarli z pozwanym umowę kredytu, który
to  kredyt  został  udzielony  i  wypłacony  w  złotych,  był  również  spłacany  w  walucie
polskiej. Przekonywali, że w treści umowy pozwany wprowadził postanowienia, które
przyznały bankowi prawo do decydowania o treści umowy już po jej zawarciu. Pozwany
przyznał bowiem sobie prawo do wprowadzenia indeksacji kredytu do waluty obcej. W
chwili  zawarcia  umowy  parametrami  niezależnymi  od  stron  miały  być  w  ocenie
powodów:  oprocentowanie  kredytu  oraz  wartość  waluty  obcej.  W  istocie  jedynym
parametrem niezależnym od woli stron okazało się oprocentowanie kredytu, albowiem
w  odniesieniu  do  waluty  obcej  zapisy  umowy  stwarzały  pozory  mechanizmu
waloryzacji.  Przekonywali,  że  w  umowie  obowiązują  dwa  mechanizmy.  Pierwszy
mechanizm miał  nadać pozwanemu uprawnienie  do przeliczania złotych polskich na
franki szwajcarskie,  na który to przelicznik powodowie nie mieli  wpływu, a które to
zjawisko jest sprzeczne z art.  3851 k.c.  Sprzeczne z prawem skonstruowanie umowy,
niedozwolony charakter tych postanowień powodują, że opisany mechanizm nie wiąże
konsumentów. Podnieśli również, że pozwany nie miał żadnych podstaw do przeliczania
pożyczonej konsumentom kwoty złotych polskich na przez siebie ustaloną ilość franków
szwajcarskich, gdyż w ten sposób jednostronnie i poza kontrolą drugiej strony umowy
oznaczał  treść  zobowiązania.  Tym  samym  pożyczona  kwota  nie  powinna  podlegać
indeksacji, a spłata długu winna następować w wysokości kwoty faktycznie pożyczonej.
Z kolei mechanizm drugi powodował, że przy każdej wpłaconej racie pozwany w sposób
dowolny  ustalał  przelicznik  między  wpłacanymi  przez  konsumentów  pieniędzmi,  a
redukcją zadłużenia. Pozwany więc jednostronnie decydował o tym jaką kwotę złotych
polskich miał obowiązek zapłacić konsument w przypadku zapłaty raty w CHF. Kolejno
powodowie  wskazali,  że  pobrane  na  podstawie  opisanych  mechanizmów  przez
pozwanego kwoty z tytułu zawyżonych rat kredytu stanowią świadczenie nienależne.
Wskazali również, że brak określenia w umowie głównych świadczeń stron powinien
prowadzić  do  stwierdzenia  nieważności  całej  umowy  kredytu.  W  takim  przypadku
roszczenia  powodów  objęte  pozwem,  stanowiłyby  również  roszczenia  o  zwrot
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świadczenia nienależnego. Wskazali, że pismem z dnia 27 lutego 2017 r. zwrócili się do
pozwanego z wnioskiem o przeliczenie salda kredytu z uwzględnieniem abuzywnego
charakteru kwestionowanych postanowień umowy oraz wezwali bank do zapłaty kwoty
79.264,57 zł jako świadczenia nienależnego, a pobranego tytułem rat kredytowych w
zawyżonej wysokości. Dodatkowo powodowie złożyli oświadczenie o uchyleniu się od
skutków  prawnych  oświadczenia  woli  złożonego  pod  wpływem  błędu,  tj.  zawarcia
umowy. W odpowiedzi na ww. pisma bank odmówił spełnienia dochodzonych pozwem
roszczeń. Dodali, że w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 6 czerwca 2016 r. uiścili
na rzecz banku tytułem spłaty rat kredytu 180.573,30 zł.  Doprecyzowali również,  że
domagają się zwrotu części wpłaconych  „rat” pobranych przez pozwanego w okresie od
18  lutego  2008  r.  do  6  czerwca  2016  r.,  w  przypadku  stwierdzenia   abuzywności
postanowień umownych dotyczących indeksacji, tj. dochodzili różnicy wpłaconych rat i
należnych  w  przypadku  pominięcia  w.w.  klauzul.  W  przypadku  zaś  stwierdzenia
nieważności  umowy  w  całości  dochodzili  zwrotu  wszystkich  świadczeń  uiszczanych
przez nich na rzecz banku w związku z umową. Wówczas żądanie pozwu stanowiłoby
tylko część roszczeń im przysługujących od banku.  (pozew k. 2- 19)

W odpowiedzi na pozew Getin Noble Bank S.A. w Warszawie wniósł o oddalenie
powództwa  w  całości  i  zasądzenie  kosztów  procesu,  w  tym  kosztów  zastępstwa
procesowego.  Zakwestionował  zasadność  żądania  pozwu  co  do  zasady,  jak  i  co  do
wysokości.  Stanowczo  zaprzeczył  podnoszonym  przez  powodów  okolicznościom  -
nieważności  łączącej  strony  umowy,  czy  też  abuzywności  postanowień  dotyczących
zastosowanego  w  umowie  mechanizmu  indeksacji.  Potwierdził,  że  strony  wiązała
umowa kredytu hipotecznego, której przedmiotem było zobowiązanie wyrażone w CHF,
dzięki czemu umożliwiono stronom umowy zastosowanie niższych stóp referencyjnych
odnoszących się do CHF (czyli LIBOR CHF), zamiast wyższych stóp odnoszących się do
PLN (WIBOR), na potrzeby ustalenia wysokości odsetek należnych z tytułu udzielonego
kredytu. Zgodnie z umową kredyt miał być indeksowany kursem CHF, co oznaczało, że
kwota objęta wnioskiem kredytowym, wyrażona w PLN, została określona w Bankowej
tabeli  kursów walut  kredytów dewizowych oraz  indeksowana kursem walut  obcych.
Kwota  kredytu  wyrażona  w  CHF  stanowiła  podstawę  obliczenia  wysokości  rat
kapitałowo- odsetkowych określonych w harmonogramie spłat  i  wyrażonych w CHF.
Płatność każdej z rat dokonywana była w PLN, w związku z  czym w dniu uiszczenia
raty, jej wysokość w PLN była określana poprzez przeliczenie kwoty spłaty wynikającej
z harmonogramu w CHF,  przez kurs sprzedaży określony w Tabeli kursów w danym
dniu.  Kursy  kupna  i  sprzedaży  CHF  w całym  okresie  kredytowania  ustalane  były  w
oparciu  o  uzasadnione  czynniki  rynkowe,  w  szczególności  cenę  CHF  na  rynku
międzybankowym.  Zmiany  kursu  kupna  i  sprzedaży  CHF  w  Tabeli  Kursów
odzwierciedlały zmiany wartości tej waluty na rynku międzybankowym. Wskazał, że w
zależności  od  sytuacji,  w wyniku  wahań  kursowych,  bank  mógłby  od  kredytobiorcy
uzyskać więcej pieniędzy w złotych niż potrzebowałby na spłatę swoich zobowiązań, a
tym  samym  mógłby  zrealizować  dodatkowy  zysk,  albo  uzyskać  mniej  pieniędzy  w
złotych niż wynosi  wartość jego zobowiązań i narażony byłby na stratę, a nawet utratę
płynności  finansowej.  Przekonywał,  że  udzielony  powodom  kredyt  był  kredytem
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walutowym,  a waluta  kredytu nie była  zatem wyłącznie abstrakcyjnym wskaźnikiem
waloryzacji  wartości  zobowiązania,  lecz  jego  realnym  przedmiotem.  Powodowie
świadomie  zdecydowali  się  na  zawarcie  umowy  kredytu  walutowego,  kierując  się
niższym oprocentowaniem tego typu kredytów, a pozwany nigdy nie ustalał kursu walut
w  sposób  abstrakcyjny.  Zmiany  kursu  waluty  indeksacji  odpowiadały  bowiem
wahaniom wartości CHF i PLN na rynku międzybankowym. Pozwany przekonywał, że
twierdzenia  powodów  odnoszące  się  do  abuzywności  postanowień  umowy  są
bezpodstawne.  Co  więcej,  w  ramach  podpisywanej  umowy  powodowie  złożyli
oświadczenie  o  tym,  że  są  świadomi  ryzyka  zmiany  stopy  procentowej  i  ryzyka
kursowego, związanego zmianą kursu waluty. Twierdził, że powodowie nie wykazali by
stosowany mechanizm indeksacji  był rażąco krzywdzący dla konsumenta a także,  by
stanowił  źródło  znaczącego  przychodu  pozwanego.  Zasygnalizował  również,  że
zawierając  umowę  kredytu  powodowie  mogli  działać  jako  przedsiębiorcy,  a  nie
konsumenci,  albowiem  sfinansowane  kredytem  mieszkanie  nie  stanowi  miejsca
zamieszkania  powodów  (w  pozwie  wskazali  inny  adres  zamieszkania),  a  więc
nieruchomość  ta  może  służyć  powodom  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej.
Zaprzeczył,  by  po  stronie  powodów  zachodziła  solidarność  czynna,  jak  również
przekonywał,  że  złożone  przez  powód  oświadczenie  o  uchyleniu  się  od  skutków
prawnych  oświadczenia  woli  złożonego  pod  wpływem  błędu  jest  nieskuteczne,
albowiem powodowie nie zostali wprowadzeni w błąd.  Dodał, że roszczenie powodów
jest  przedawnione,  ponieważ  w  sprawie  obowiązuje  termin  3-  letni  na  dochodzenie
roszczeń. (odpowiedź na pozew  k. 139- 164)

W  piśmie  z  dnia  19  września  2017  r.  powodowie  wskazali,  że  nie  wnoszą  o
stwierdzenie nieważności umowy. (pismo powodów  k. 376)

W piśmie z dnia 13 stycznia 2020 r. powodowie zmodyfikowali powództwo w ten
sposób, że wnieśli o zasądzenie 72.134,33 zł wraz z odsetkami od kwoty 70.761,22 zł od
dnia 25 marca 2017 r. do dnia zapłaty oraz od kwoty 1.373,11 zł od dnia doręczenia
odpisu  pisma  zawierającego  modyfikację  powództwa  pozwanemu  do  dnia  zapłaty.
(pismo powodów  k. 619- 622)

W  odpowiedzi  na  modyfikację  powództwa  pozwany  domagał  się  oddalenia
powództwa w całości, podtrzymując dotychczasowe argumenty k. 628- 640)

W  piśmie  z  dnia  29  października   2020  r.  powodowie  oświadczyli,  że  w
przypadku  uznania  przez  Sąd,  że  zachodzą  przesłanki  do  stwierdzenia  nieważności
umowy kredytu, wyrażają zgodę na unieważnienie tej umowy. (oświadczenia  k. 674-
675)

Sąd ustalił następujący stan faktyczny: 
 i  chcieli w 2008 r. zmienić miejsce zamieszkania i

w tym celu konieczne było zawarcie umowy kredytu,  który pozwoliłby im na zakup
lokalu.  Starając  się  o  zawarcie  umowy  kredytu,  powodowie  dążyli  pierwotnie  do
uzyskania  kredytu  w  złotówkach,  co  okazało  się  niemożliwe,  albowiem  żaden  bank
takiego kredytu nie chciał im udzielić.  Powodowie mieli bowiem zbyt niską zdolność
kredytową na zawarcie umowy z PLN. Stąd pracownik pozwanego banku zaproponował
im zawarcie umowy kredytu w CHF wskazując, że frank szwajcarski to stabilna waluta,
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zaś  rata  kredytu może wzrosnąć  co  najwyżej  do  20  %.  Nie  rozmawiano wówczas  o
innych kosztach zawarcia umowy.  W dacie zawarcia umowy  pracował
jako  kierowca  samochodów  dostawczych  za  granicą.   prowadziła
działalność  gospodarczą  w  przeszłości,  jednak  na  początku  2005  r.  zakończyła
działalność.  W  okresie  2008  r.  powódka  była  na  stażu w Agencji  Ubezpieczeniowej,
gdzie  następnie  podjęła  zatrudnienie.  Przed  zawarciem umowy z  18  lutego  2008  r.,
powodowie  nie  zawierali  wcześniej  umów kredytu hipotecznego.  Podpisując  umowę
powodowie nie zapoznali się z jej postanowieniami, bo nie mieli na to czasu w placówce
banku. Podpisali umowę, ufając bankowi jako instytucji zaufania publicznego. Regulamin
kredytu  hipotecznego  otrzymali  dopiero  po  podpisaniu  umowy  kredytu.  Warunki
umowy nie mogły być negocjowane. Przedstawiciel banku natomiast nie poinformował
kredytobiorców  w  jaki  sposób  ustalany  będzie  kurs  waluty  CHF,  według  którego
przeliczona  została  na  CHF  suma wypłaconego kredytu oraz  w jaki  sposób ustalany
będzie kurs, po którym mają dokonywać spłaty kredytu.

 Dowód: przesłuchanie powodów – 510- 513.
Na  podstawie  wniosku  z  dnia  24  stycznia  2008  r.,  w  dniu  18  lutego  2008  r.

pomiędzy Getin Noble Bank S.A. w Warszawie (uprzednio Getin Bank S.A w Katowicach -
Dom Oddział w Łodzi.) a  została zawarta umowa kredytu
hipotecznego  nr   indeksowanego  do  CHF.  Zgodnie  z  umową  Bank  udzielił
kredytobiorcom kredytu w wysokości 210.825,41 zł indeksowanego kursem CHF. Przy
założeniu,  że  do  uruchomienia  kredytu  doszłoby  w  dacie  sporządzenia  umowy,
równowartość kredytu wyniosłaby 98.195,35 CHF, a rzeczywista równowartość miała
zostać określona po wypłacie kredytu. Podpisując umowę kredytobiorcy oświadczyli, że
są świadomi ryzyka kursowego, związanego ze zmianą kursu waluty indeksacyjnej w
stosunku  do  złotego,  w  całym  okresie  kredytowania  i  akceptują  to  ryzyko.  Spłata
kredytu  miała  nastąpić  w  240  miesięcznych  ratach  odsetkowo-  kapitałowych,  a
oprocentowanie kredytu miało być zmienne i w dacie zawarcia umowy wynosiło 4,86 %
w skali roku i składały się na nie: suma obowiązującej stawki DBCHF i marża Banku-
2,15 %. Rata kredytu przy założeniu uruchomienia całości kredytu w dacie sporządzenia
umowy wynosić miała 640,48 CHF,  a  rzeczywista wysokość rat  odsetkowych lub rat
kapitałowo-  odsetkowych  miała  zostać  określona  w  harmonogramie  spłat.  Jako
całkowity koszt kredytu wskazano 129.912,96 zł,  a ostateczna wysokość całkowitego
kosztu kredytu uzależniona została od zmian poziomu oprocentowania kredytu w całym
okresie kredytowania.  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyniosła 4,97 %, a
ostateczna wysokość rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania uzależniona została od
zmian poziomu oprocentowania kredytu w całym okresie kredytowania. (§ 1)

Zgodnie z § 2 umowy, kredyt przeznaczony był na:
a) pokrycie kosztów budowy lokalu mieszkalnego – 194.674 zł,
b) refinansowanie kosztów poniesionych  na zakup nieruchomości – 326 zł,
c) uiszczenie  składki  z  tytułu  ubezpieczenia  od  ryzyka  utraty  wartości

nieruchomości – 4.216,51 zł,
d) pokrycie składek ubezpieczeniowych OC i na wypadek śmierci i niezdolności do

pracy – 9.487,15 zł,
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e) uiszczenie kosztów związanych z ustanowieniem hipoteki – 224,32 zł,
f) uiszczenie  składki  z  tytułu  pakietowego  ubezpieczenia  na  wypadek  odmowy

ustanowienia hipoteki – 1.897,43 zł. 
W  treści  umowy  zawarto  wyjaśnienie  licznych  pojęć.  Wskazano,  że  Bankowa

Tabela  kursów walut  dla  kredytów dewizowych  oraz  indeksowanych  kursem walut,
zwana  Tabelą  kursów,  sporządzona  jest  przez  merytoryczną  komórkę  Banku,  na
podstawie kursów obowiązujących na rynku międzybankowym w chwili sporządzenia
tabeli i po ogłoszeniu kursów średnich przez NBP; tabela sporządzona jest o godz. 16:00
każdego  dnia  roboczego  i  obowiązuje  przez  cały  następny  dzień  roboczy.  LIBOR  3
miesięczny  dla  CHF  stanowiło  oprocentowanie  na  jakie  banki  skłonne  były  udzielić
pożyczek w CHF innym bankom na rynku międzynarodowym w Londynie na okres 3
miesięcy, a WIBOR 3 miesięczny-  oprocentowanie na jakie banki skłonne były udzielić
pożyczek  innym  bankom  na  rynku  międzynarodowym  w  Warszawie  na  okres  3
miesięcy. (§ 6)

W  dniu  wypłaty  kredytu  lub  każdej  transzy  kredytu,  kwota  wypłaconych
środków miała być przeliczana do CHF według kursy kupna walut określonego w Tabeli
Kursów- obowiązującego w dniu uruchomienia środków. (§ 9 ust. 2)

Kredytobiorca  zobowiązał  się  dokonać  w  okresie  objętym  umową  spłaty  rat
kredytowo- odsetkowych i odsetkowych w terminach, kwotach i na rachunek wskazany
w aktualnym harmonogramie spłat.  Wysokość zobowiązania  miała być 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  sprzedaży  walut  obcych  do  CHF
obowiązującego w dniu spłaty. (§ 10)

Oprocentowanie kredytu określono jako zmienne. Ulegało zmianie w pierwszym
dniu najbliższego miesiąca następującego po ostatniej zmianie indeksu DBCHF. Indeks
DBCHF miał ulegać zmianie w okresach miesięcznych i obowiązywał od pierwszego dnia
miesiąca,  jeżeli  wartość  indeksu  była  różna  od  obowiązującej  stawki  DBCHF  o
przynajmniej 0,1 pkt procentowy i obowiązywał od pierwszego kalendarzowego dnia
miesiąca. (§ 13)

Zgodnie  z  Regulaminem  do  umowy  kredytu  hipotecznego  stopa  procentowa
uzależniona jest od stopnia ryzyka wynikającego z oceny zdolności kredytowej, sytuacji
finansowej i majątkowej, sposobu zabezpieczenia kredytu, wartości nieruchomości, celu
kredytu oraz wyboru waluty kredytu, do której indeksowany ma być kredyt. Bank może
uzależnić  wysokość  oprocentowania  od  skali  współpracy  z  kredytobiorcą.  Wysokość
oprocentowania  kredytu  określona  jest  w  umowie  kredytu.  (§  11)  Oprocentowanie
kredytu udzielonego w złotych indeksowanego do waluty obcej  jest  zmienne i  ulega
zmianie w pierwszym dniu najbliższego miesiąca następującego po ostatniej  zmianie
DBCHF  (dla  kredytu  indeksowanego  do  franka  szwajcarskiego).  (§  14  ust.  1)  W
przypadku kredytu indeksowanego do waluty obcej bank w następnym dniu po upływie
terminu wymagalności całego kredytu dokonuje przewalutowania całego wymagalnego
zadłużenia na PLN, z zastosowaniem aktualnego kursu sprzedaży dewiz,  określonego
przez bank w Tabeli kursów. (§ 16) W przypadku kredytu indeksowanego w walucie
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obcej, kwota raty spłaty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz obowiązującym w
Banku na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli kursów z dnia wpływu środków. (§
19)

Wraz z podpisaniem wniosku o udzielenie kredytu, w dniu 24 stycznia 2008 r.
,  złożyli  w dniu  24 stycznia  2008 r.  oświadczenie  o  wyborze

waluty  obcej  na  CHF.  Potwierdzili  zapoznanie  ich  z  tym,  jakie  wpływ  mają  zmiany
oprocentowania i kursu waluty na wysokość miesięcznych rat, przy założeniu wzrostu
kursu CHF o 20 % i stóp procentowych o 400 punktów bazowych. Oświadczyli przy tym,
że  zostali  poinformowani,  że  przedstawiona  im  tabela  ma  charakter  wyłącznie
przykładowy i nie będą na jej podstawie wywodzić żadnych roszczeń względem banku
oraz,  że  po  zapoznaniu  się  z  występującym  ryzykiem  kursowym  oraz  ryzykiem
wynikającym  ze  zmiennej  stopy  procentowej  wnieśli  o  udzielenie  kredytu
indeksowanego do waluty obcej. 

W związku ze złożeniem przez powodów wniosków o wypłatę kredytu w dniach
25  lutego  2008  r.,  16  kwietnia  2008  r.,  30  maja  2008  r.,   kredyt  hipoteczny  został
uruchomiony w trzech transzach (26 lutego 2008 r.,  18 kwietnia 2008 r.,  2  czerwca
2008 r.), a kwota łączna 210.825,41 zł została wypłacona powodom. 

Zabezpieczeniem spłaty kredytu było ustanowienie hipoteki  na nieruchomości
stanowiącej  własność  powodów,  tj.  na  lokalu  mieszkalnym  nr  2   przy  ul.

 w Chorzowie. 
Dowód: umowa  kredytu  k.  25-  30,  harmonogram  wypłaty  transz   k.  31,

oświadczenie  k. 186, wniosek o kredyt hipoteczny k. 188- 195, decyzja kredytowa  k. 197-
202, Regulamin do umowy kredytu hipotecznego k. 32- 39, wniosek o wypłatę transz  k.
204- 209, zaświadczenie Banku o wypłacie transz k. 53.

W okresie od 18 lutego 2008 r. do 27 stycznia 2017 r. pozwany bank pobrał od
powodów  raty  kredytu  w  wysokości  łącznej  195.413,30  zł,  w  tym  37.672,93  CHF
tytułem kapitału oraz 18.177,74 CHF  tytułem odsetek.

Dowód: historia zadłużenia  k. 54v- 56, historia indeksów  k. 57v- 58, zestawienie
wpłat k. 59- 60, zestawienie rat k. 416- 417.                                                              

W  przypadku  stwierdzenia,  że  postanowienia  umowne  dotyczące  indeksacji
kredytu z dnia 18 lutego 2008 r. nie wiążą powodów, wysokość nadpłat rat po stronie
powodów   w  okresie  od  dnia  18  lutego  2008  r.  do  6  czerwca  2016  r.  wyniosłaby
72.134,33 zł. W przypadku zastosowania do umowy z 18 lutego 2008 r.  oprocentowania
średnim kursem wpłaty ustalanym przez NBP, wysokość nadpłat wyniosłaby 12.165,36
zł. 

Dowód: opinia biegłego Pawła Bardzik k. 592- 604.
Tabela  kursów  jest  sporządzana  według  instrukcji  wewnętrznej  banku

(zaakceptowanej  przez  zarząd  banku)  i  reguluje  sposób  w  jaki  ustalane  są  kursy.
Instrukcja ma charakter wewnętrzny i opisuje wewnętrzne procesy Banku, prowadzące
do  sporządzenia  Tabeli  kursów.  Instrukcja  obowiązuje  od  2004  r.  i  nie  podlegała
znacznym  zmianom  na  przestrzeni  lat,  w  takim  stopniu,  który  miałyby  wpływ  na
procedurę  sporządzenia  Tabeli  kursów.  Codziennie  około  godziny  16:00  pracownik
banku odczytuje jaki jest kurs walut z serwisu Thomson Reuters, w którym są dostępne
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kursy kupna i sprzedaży walut dla całego świata,  a które są tam zamieszczane przez
instytucje finansowe. Strona ta pokazuje jaki jest poziom rynku walutowego w danym
momencie. Pracownik banku dokonuje ,,zdjęcia'' rynku i zapisuje aktualne kursy. Kursy
są dostępne jako kurs kupna i sprzedaży i na ich podstawie bank wyznacza średni kurs
bankowy.  Pozwany sporządzając Tabelę uśrednia kurs, a następnie koryguje Tabelę o
marżę  po  stronie  kupna  i  sprzedaży.  Wysokość  marży  jest  ustalana  przez  zarząd  i
zmieniała się na przestrzeni lat. Sporządzona Tabela jest następnie weryfikowana przez
drugiego pracownika. Tabela kursów jest widoczna dla klientów banku kolejnego dnia i
obowiązuje  na  następny  dzień.  Tabela  jest  także  przesyłana  do  placówek  banku  za
pośrednictwem  Internetu,  które  to  jednostki  mają  obowiązek  umieścić  tabelę  na
tablicach ogłoszeń w placówkach banku. Tabela kursowa pozwanego była udostępniana
na  stronie  internetowej  banku,  na  tablicy  ogłoszeń  w  placówkach  oraz  w  serwisie
telefonicznym, w którym można było odsłuchać aktualne kursy.

Tabela kursowa jest powiązana z kursami rynkowymi, a rynek walutowy nie jest
regulowany. Nie ma struktur, które by pozwoliły ustalić, że wszędzie obowiązuje jeden
kurs walutowy. W okresie zawierania umowy między stronami NBP publikował kursy
około godziny 12:00. 

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. 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  portfel  na
dziesiątki milionów franków. Takie transakcje nie są zawierane na taki sam okres co
kredyt. Transakcje są kilkuletnie, czyli krótsze od kredytów.

Stosowane  procedury  przez  pozwanego  wynikają  z  norm  KNF.  Kredyt
indeksowany  zgodnie  z  normami  rachunkowości  jest  kredytem  walutowym,  a
księgowanie należności od klienta jest we frankach szwajcarskich. Harmonogram spłat
rat klient dostaje we frankach szwajcarskich, podczas gdy kredyt jest oprocentowany
według stawki LIBOR. Nadto Bank pozyskuje te środki we frankach, a nie w złotówkach.
KNF wymaga  więc  od  banku  przedstawienia  danych  rachunkowych-  bank  musi
wykazać, które pozycje są związane z indeksacją, a które są walutowe. 

Bank  z  tytułu  pożyczania  środków  finansowych  ponosił  koszty  z  tytułu
oprocentowania tych środków w wysokości stawki LIBOR powiększony o marżę. Bank
musiał też zabezpieczać się poprzez kupno lub sprzedaż franka szwajcarskiego. Suma
przewalutowań po stronie kupna i sprzedaży nie jest równa. Zysk lub strata zależy od
kursów. Kredytobiorcy nie  mieli  wpływu na kurs.  Powodowie  nie  mogli  negocjować
kursów w umowie. Bank stosował jedną Tabelę dla wszystkich konsumentów. 

Dowód: zeznania świadka  k. 505.
W  lutym  2015  r.   podjęli  działania  zmierzające  do

uregulowania ich sytuacji prawnej związanej z umową kredytu z 18 lutego 2008 r. W
tym celu skierowali do Banku pisma, w treści których domagali się od Banku usunięcia z
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umowy wszystkich klauzul niedozwolonych. W odpowiedzi na żądanie powodów Bank
zaprzeczył by postanowienia umowy zawierały niedozwolone zapisy. Prowadzona dalej
korespondencja stron nie rozstrzygnęła sporu. 

Dowód: korespondencja stron k. 40- 45.      
Pismem z dnia 6 marca 2017 r. powodowie wezwali Getin Noble Bank S.A. do

zwrotu  kwoty  79.264,57  zł  w  terminie  14  dni  od  otrzymania  wezwania.  Wezwanie
pozwany otrzymał w dniu 10 marca 2017 r. i nie dokonał zapłaty.  Pismem z dnia 10
kwietnia 2017 r. Bank odmówił żądaniom powodów. 

Dowód:  wezwanie  do  zapłaty  k.  46,  potwierdzenie  odbioru  k.  47-  48,  pismo
pozwanego k. 50-51.

Pismem z dnia 8 marca 2017 r. powodowie skierowali do Banku oświadczenie o
uchyleniu  się  od  skutków  prawnych  oświadczenia  złożonego  pod  wpływem  błędu.
Twierdzili,  że  umowa  z  18  lutego  2008  r.  została  przez  nich  podpisana  na  skutek
wprowadzenia w błąd, albowiem nie byli świadomi rzeczywistego kosztu kredytu. 

W  odpowiedzi  na  to  oświadczenie,  pismem  z  dnia  12  kwietnia  2017  r.  Bank
stwierdził, że nie widzi podstaw do uznania za skuteczne złożenia takiego oświadczenia.

Dowód: oświadczenie  k. 49, pismo banku k. 52.
Powyższy  stan  faktyczny  Sąd  ustalił  na  podstawie  wskazanych  powyżej

dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy. 
Sąd dał w pełni wiarę zeznaniom świadka , który to świadek w

sposób kompletny i  jasny wyjaśnił  powiązania istniejące między Tabelą kursów oraz
kursami rynkowymi, a nadto wskazał, że Tabela kursowa pozwanego była udostępniana
m.  in.  na  stronie  internetowej  banku  i  na  tablicy  ogłoszeń  w  placówkach.  Świadek
wyjaśnił  również  jakie  czynności  były  podejmowane  przez  Bank  celem  uzyskania
środków na udzielenie kredytu klientom pozwanego banku, a także, że na zlecenie KNF
przyjęte  zostały  określone  praktyki.  Zeznania   pozwoliły  więc  na
zapoznanie się z sytuacją obowiązującą na rynku finansowym i bankowym w okresie
zawierania  umowy  między  stronami.  W  zakresie  faktów,  a  nie  ocen  dokonywanych
przez  świadka  są  one  zgodne  z  pozostałym  materiałem  dowodowym  i  nie  zostały
podważone przez powodów.

Z kolei oceniając zeznania powodów, Sąd uwzględnił, że zeznania te pozwoliły na
ustalenie,  że  negocjowanie  warunków  umowy  kredytu  nie  było  możliwe.  W
szczególności przed podpisaniem umowy kredytu nie wyjaśniono powodom jak będzie
ustalany przez bank w tabeli kursów kurs CHF. 

Uwzględniając, że w toku postępowania strona powodowa dochodziła pierwotnie
zwrotu nadpłaty rat  kredytu z uwagi  na kwestionowane klauzule niedozwolone,  Sąd
dopuścił dowód z opinii biegłego sądowego z zakresu bankowości, który wyliczył w jaki
sposób  kształtowałoby  się  zobowiązanie  powodów  gdyby  kwestionowane
postanowienia umowne (reguły indeksacji) nie wiązały stron oraz gdyby postanowienia
te zastąpić oprocentowaniem średnim kursem wpłaty ustalanym przez NBP. Sąd uznał,
że  opinia   biegłego została  sporządzona rzetelnie  przez  osobę posiadającą  stosowne
kwalifikacje i  zgodnie z  zaleceniem sądu. Sąd nie znalazł  podstaw, by kwestionować
ustalenia poczynione przez biegłego będące przedmiotem opinii z urzędu. 
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Sąd zważył, co następuję:
Powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości.
Powodowie swoje żądanie oparli na stanowisku, iż umowa kredytu hipotecznego

łącząca strony, z jednej strony jest nieważna na podstawie art.  58 k.c., z uwagi na jej
sprzeczność  z  art.  69  prawa  bankowego,  z  drugiej  zaś  strony  wywodzili,  iż  zawiera
niedozwolone klauzule umowne w rozumieniu art. 3851 k.c. dotyczące zastosowanego
mechanizmu indeksacji,  które przyznały pozwanemu prawo do decydowania o treści
umowy już po jej zawarciu. Powyższe z jednej strony pozwoliło pozwanemu – zdaniem
powodów  –  na  przeliczanie  kwoty  kredytu  wyrażonej  w  PLN  na  CHF,  zgodnie  z
przelicznikiem  pozostającym  jedynie  w  gestii  pozwanego.  Z  drugiej  zaś  strony
zastosowany mechanizm powodował, że przy każdej wpłaconej racie pozwany w sposób
dowolny  ustalał  przelicznik  między  wpłacanymi  przez  konsumentów  pieniędzmi,  a
redukcją zadłużenia. Tym samym więc pozwany jednostronnie decydował o tym jaką
kwotę PLN miał obowiązek zapłacić konsument w przypadku zapłaty raty w CHF. 

Odnosząc  się  zatem  na  wstępie  do  pierwszego  z  podniesionych  zarzutów,
wskazać należy,  iż  w ocenie Sądu brak jest  podstaw do przyjęcia,  że sporna umowa
kredytu jest nieważna w oparciu o dyspozycję art. 58 k.c., z uwagi na sprzeczność tej
umowy z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa,  a w szczególności art.  69
prawa bankowego. Ową nieważność umowy powodowie bowiem upatrywali w braku
konkretnego  określenia  w  umowie  świadczenia  konsumenta  (dłużnika)  i  jego
uzależnienie  od  subiektywnej  decyzji  Banku  (wierzyciela)  oraz  braku  możliwości
waloryzowania  (zastosowania  mechanizmu  indeksacji)  kredytu,  który  nie  ma
umocowania w przepisach prawa. 

W swej istocie omawiany zarzut zasadza się przede wszystkim na twierdzeniu, że
zastosowanie mechanizmu indeksacyjnego (waloryzacyjnego), takiego jak zastrzeżony
w umowie, a więc przewidującego przeliczanie kwoty wypłacanego kredytu i wysokości
rat  kapitałowo-odsetkowych  według  dwóch  różnych  kursów  walut  (tzw.  spread
walutowy) jest sam przez się niezgodny z art. 69 ust. 1 pr.bank. 

Z  powyższym  stanowiskiem  jednakże,  w  ocenie  Sądu,  nie  sposób się  zgodzić.
Ugruntowanym  bowiem  w  orzecznictwie  jest  stanowisko, że  umowa  kredytu
indeksowanego  mieści się w konstrukcji ogólnej umowy kredytu bankowego i stanowi
jej możliwy wariant (art. 3531 k.c. w związku z art. 69 pr. bank.). Sąd Najwyższy wyjaśnił,
że  ogólniej  rzecz  ujmując,  w  dotychczasowym  orzecznictwie  dopuszczalność
zastosowania takiego mechanizmu nie była sama przez się kwestionowana, co odnosi
się zarówno do orzecznictwa Sądu Najwyższego (vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia
11 grudnia 2019 r., sygn. V CSK 382/18, z dnia 22 stycznia 2016r., sygn. I CSK 1049/14,
opubl. OSNC 2016, Nr 11, poz. 134, z dnia 19 marca 2015 r., IV CSK 362/14, OSNC-ZD
2016, nr C, poz. 49, z dnia 22 stycznia 2016 r., I CSK 1049/14, OSNC 2016, Nr 11, poz.
134, z dnia 1 marca 2017 r., IV CSK 285/16, nie publ.), jak i Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej,  który skupiał swą uwagę przede wszystkim na ocenie charakteru i
transparentności klauzul kształtujących ten mechanizm w kontekście art.  4 ust.  1 i  2
dyrektywy  Rady  93/13/EWG  z  dnia  5  kwietnia  1993  r.  w  sprawie  nieuczciwych
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warunków w umowach konsumenckich.  Nie  ma  zatem wystarczających  podstaw,  by
uznać, że zastosowanie indeksacji przewidującej spread jest samo przez się sprzeczne z
art.  69  ust.  1  pr.bank.  Wprawdzie  w  rezultacie  jego  zastrzeżenia  w  chwili  zawarcia
umowy,  czy  faktycznego  oddania  środków  pieniężnych  do  dyspozycji  kredytobiorcy,
wyrażona w złotych polskich,  podlegająca zwrotowi "kwota kredytu" jest  wyższa niż
kwota udostępniona, jednakże oznacza to tylko to, że spread może być - w zależności od
zmian kursu waluty, do której kredyt jest indeksowany - źródłem dodatkowej korzyści
banku (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 lipca 2017 r., II CSK 803/16, OSNC 2018,
nr 7-8, poz. 79). Kwestia, o jaki rodzaj korzyści tu chodzi (por. art. 170 pr.bank.), ma z
omawianego punktu widzenia znaczenie drugorzędne (vide: wyrok Sądu Najwyższego z
dnia 11 grudnia 2019 r., sygn. V CSK 382/18).

Reasumując  zatem  powyższe,  zdaniem  Sądu  ujęta  w  zawartej  przez  strony
umowie  klauzula  indeksacyjna  nie  jest  sprzeczna  z  istotą  umowy  kredytu;  również
odwołanie  się  przy  stosowaniu  mechanizmu  indeksacji  kredytu  kursów  walut
stosowanych przez pozwany bank, samo przez się nie oznacza nieważności umowy, a
jedynie, o czym będzie mowa w dalszej części uzasadnienia, w sytuacji, gdy mechanizm
ten nie został z powodami indywidualnie uzgodniony, daje podstawy do uznania, że te
postanowienia  umowy  odwołujące  się  do  kursów  z  tabel  pozwanego  banku,  nie  są
uczciwe i rażąco naruszają interes powodów jako konsumentów. 

Zdaniem  Sądu  również  nie  sposób  podzielić  stanowiska  powodów  o
wprowadzeniu ich w błąd co do treści czynności prawnej przez pozwanego i tym samym
nie  uchylili  się  oni  skutecznie  od  złożonego  oświadczenia  woli.  Błąd  ten  w  ocenie
powodów  miał  wynikać  z  zaniżonego  rzeczywistego  kosztu  kredytu.  Powyższa
okoliczność jednakże nie została wykazana w niniejszym postępowaniu. Wzrost zaś tego
kosztu  w  związku  z  ryzykiem  kursowym  nie  może  być  przyczyną  uchylenia  się,
albowiem w §1 ust. 1 umowy wyraźnie wskazano, iż podana tam kwota nie uwzględnia
ryzyka kursowego.

W  ocenie  Sądu  należy  natomiast  podzielić  stanowisko  powodów,  iż  łącząca
strony  umowa  kredytu  hipotecznego  zawiera  niedozwolone  klauzule  umowne  w
rozumieniu art. 3851 k.c. Powyższe stanowisko – dokonując incydentalnej oceny wzorca
umownego w zakresie postanowień §1 ust 1, §6 ust 1, §9 ust 2, §10 ust 3 umowy oraz §2
w zakresie  definicji bankowej tabeli kursów walut, § 16 ust 4, § 19 ust 5 Regulaminu
kredytu hipotecznego DOM (dalej zwany: „Regulaminem”) – Sąd orzekający w niniejszej
sprawie  w  pełni  podziela.  Sąd  natomiast  wywiódł  odmienne  skutki  wynikające  z
abuzywności przedmiotowych postanowień dotyczących indeksacji, ale o tym szerzej w
dalszej części wywodów.

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. Jeżeli postanowienie umowy zgodnie z § 1 nie wiąże konsumenta, strony
są związane umową w pozostałym zakresie (§2).  Nieuzgodnione indywidualnie są te
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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.  3852  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  w.w.  przepisie,
decydujących  o  abuzywności  danych  postanowień,  w  pierwszej  kolejności  wskazać
należy,  że  niekwestionowanym  jest,  iż  powodowie  zawarli  przedmiotową  umowę
działając jako konsumenci, w rozumieniu art. 221k.c. Jak wynika bowiem z § 2 i 3 umowy
oraz  zeznań  powodów,  celem  jej  zawarcia  był  zakup  nieruchomości  dla  celów
mieszkaniowych.  Umowa została zawarta na imię i nazwisko powodów, bez związku z
działalnością  zarobkową.  Nadto,  w 2008  r.  powódka  nie  prowadziła  już  działalności
gospodarczej. W związku z powyższym niewątpliwym jest zdaniem Sądu, iż powodowie
zawarli  przedmiotową  umowę  jako  niezwiązaną  bezpośrednio  z  ich  działalnością
gospodarczą lub zawodową.

Nie budzi również wątpliwości Sądu, iż 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. Świadczą o tym z jednej strony zeznania powodów, którzy jednoznacznie wskazali, iż
nie  mieli  możliwości  negocjowania  warunków  umowy  zaproponowanych  przez
pozwanego.

O  tym,  iż  przedmiotowa  umowa  stanowiła  wzorzec  umowny  przyjęty  w
DomBankt  Hipoteczny,  na  którego  treść  konsumenci  nie  mieli  wpływu,  świadczy
również w ocenie Sądu sposób jej sformułowania, poprzez wykreślenie (jak w § 9 ust 6,
§12, czy § 15 ust.  4 umowy) niektórych jej zapisów, które nie miały zastosowania w
przedmiotowym  przypadku.  Gdyby  bowiem  umowa  ta  była  sporządzona  po
przeprowadzeniu  indywidualnych  negocjacji  z  konsumentami,  nie  zawierałaby  tego
rodzaju wykreśleń niezwiązanych z jej przedmiotem.

Przechodząc do kolejnej przesłanki warunkującej uznanie danych postanowień
za  abuzywne,  wskazać  należy,  iż  co  prawda  zdaniem  Sądu,  wyżej  wymienione
postanowienia  umowne  definiujące  indeksację,  tabelę  oraz  wypłatę  i  spłatę  kredytu
należy uznać za określające główne świadczenie stron, jednakże postanowienia te nie
zostały w umowie sformułowane w sposób jednoznaczny. 

Sąd  orzekający  w  niniejszej  sprawie  ustalił  bowiem  –  co  bezsporne  –  iż
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.
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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 (por.: 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 podkreślić należy, 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. 3851 § 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 2014r., 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.

W odniesieniu do przesłanek rażącego naruszenia interesów konsumenta oraz
sprzeczności postanowień z dobrymi obyczajami w pierwszej kolejności wskazać należy,
iż przyjmuje się, że postanowienie umowne jest sprzeczne z dobrymi obyczajami, jeżeli
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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 (por.
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2019 r., II CSK 19/18, nie pub.). Natomiast w
celu ustalenia, czy klauzula rażąco narusza interesy konsumenta, należy wziąć głównie
pod uwagę, czy pogarsza ona jego położenie prawne w stosunku do tego, które w braku
odmiennej  umowy,  wynikałoby  z  przepisów  prawa,  w  tym  mających  charakter
dyspozytywny (por. uzasadnienie uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z
dnia 20 czerwca 2018 r., III CZP 29/17, OSNC 2019, Nr 1, poz. 2). Rażące naruszenie
interesów konsumenta oznacza nieusprawiedliwioną dysproporcję praw i obowiązków
wynikających z umowy na jego niekorzyść, skutkującą niekorzystnym ukształtowaniem
jego  sytuacji  ekonomicznej  oraz  jego  nierzetelnym  traktowaniem  (por.  wyroki  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.).

Przenosząc  powyższe  rozważania  na  grunt  niniejszej  sprawy  Sąd  nie  miał
wątpliwości,  iż klauzule umowne zawarte w w.w. postanowieniach umowy kształtują
prawa i obowiązki konsumentów - powodów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami
przez uzależnienie warunków waloryzacji świadczenia od kompetencji silniejszej strony
umowy, tj.  banku.  Definicja bankowej tabeli  kursów walut dla kredytów dewizowych
oraz indeksowanych kursem walut, zawarta w § 6 ust. 1 umowy nie wskazuje bowiem
obiektywnie  sprawdzalnych  mierników  prawidłowości  kalkulacji  zawartych  w  niej
kursów. Stwierdzenie, że tabela jest sporządzana o godz. 16.00 każdego dnia roboczego
przez merytoryczną komórkę banku na podstawie  kursów obowiązujących na rynku
międzybankowym w chwili jej sporządzania, po ogłoszeniu kursów średnich przez NBP i
obowiązuje  przez  następny  dzień  roboczy,  nawiązuje  do  niemającego  prawnych
podstaw  pojęcia  kursów  na  rynku  międzybankowym,  niepublikowanych  w
obiektywnych  i  powszechnie  dostępnych  źródłach  informacji.  W  umowie  także  nie
zdefiniowano tego pojęcia ani nie wyjaśniono, czym kredytobiorcy mieliby się kierować
i w jaki sposób wyliczyć wysokość kursów walut umieszczanych w tabeli. Powiązanie
czynności sporządzenia tabeli kursów z ogłoszeniem kursów średnich przez NBP miało
jedynie charakter czasowy, a nie merytoryczny. Jedyny odnośnik ujęty w definicji jako
podstawa sporządzenia tabeli stanowiły niesprecyzowane kursy obowiązujące na rynku
międzybankowym.  Nie  oznaczono  nawet,  kiedy  tabela  kursów  powinna  zostać
opublikowana przez bank.  Tak  określony sposób ustalania  jednego z  podstawowych
czynników  rzutujących  na  rozmiar  świadczenia  głównego  kredytobiorców  i  to
praktycznie na wszystkich etapach realizacji umowy, należy uznać za niepoddający się
kontroli  i  uniemożliwiający  ustalenie  wysokości  kursu  przyjętego  przez  bank,  a  w
następstwie  także  wysokość  zadłużenia  i  rat  kredytowych,  w  sposób  arbitralny,
nieprzewidywalny  dla  konsumenta  i  umożliwiający  pozwanemu  uzyskanie
dodatkowego  wynagrodzenia,  którego  powodowie  nie  mogli  oszacować.  W
konsekwencji  konsument  ponosił  nie  tylko ryzyko zmian kursu waluty,  na  które  się
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godził,  zawierając  umowę  kredytu  indeksowanego  do  waluty  obcej,  ale  dodatkowo
ryzyko dowolnego kształtowania kursów wymiany przez kredytodawcę. W ten sposób
pozwany bank wykorzystał swoją silniejszą pozycję (por. wyrok Sądu Najwyższego z 24
października 2018r., sygn. II CSK 632/17).

Dodatkowo podnieść należy, iż odwołanie do kursów walut zawartych w „Tabeli
kursów”  ogłaszanych  w  siedzibie  banku  oznacza  naruszenie  równorzędności  stron
umowy przez nierównomierne rozłożenie uprawnień i obowiązków między partnerami
stosunku obligacyjnego. W konsekwencji niewątpliwe jest, że w rozpatrywanej sprawie
Bank przyznał sobie prawo do jednostronnego regulowania na gruncie zawartej umowy
wysokości rat kredytu waloryzowanego kursem franka. Jednocześnie prawo banku do
ustalania  kursu  waluty  nie  doznawało  żadnych  umownych  ograniczeń  w  postaci
skonkretyzowanych, obiektywnych kryteriów zmian stosowanych kursów walutowych.
Rozwiązanie to należy uznać za prawnie relewantną konsekwencję nierównomiernego
rozkładu  praw  i  obowiązków  stron  umowy  kredytowej,  prowadzącą  do  naruszenia
interesów  konsumentów,  w  tym  przede  wszystkim  interesu  ekonomicznego,
odpowiadającego  wysokości  poszczególnych  rat  kredytu.  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 (por. 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 zaakceptowania w świetle w art. 3851

k.c. (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2019r., sygn. IV CSK 309/18)
Sytuacji  nie  zmienia  odebranie  od  kredytobiorców  oświadczeń  dotyczących

wyboru  waluty  obcej  i  zapoznaniu  się  występującym  w  związku  z  tym  ryzykiem
kursowym w całym okresie kredytowania i akceptuje to ryzyko. Podkreślenia wymaga,
iż  oświadczenia  te  –  pomimo  iż  zawarte  zostały  w  samej  treści  umowy  (§  1  ust  1
umowy) oraz w załączniku do umowy - mają bardzo ogólnikowy charakter. Biorąc zaś
pod  uwagę  faktyczne  ryzyko  związane  z  indeksowaniem  kredytu  złotówkowego  do
waluty  CHF,  w  ocenie  Sądu  uzasadnionym  jest  stanowisko,  że  gdyby  rzeczywiście
zostało należycie wyjaśnione znaczenie zmiany kursu waluty i ponoszonego ryzyka, 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  kredytobiorców
będących  osobami  fizycznymi/konsumentami  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. (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29
października 2019r., sygn. IV CSK 309/18). 
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Podsumowując  zatem  powyższe  rozważania  wskazać  należy,  iż  w.w.
postanowienia umowy łączącej strony oraz regulaminu nieuzgodnione indywidualnie,
kształtujące  istotne,  choć  nie  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. 3581 § 1 zd. pierwsze k.c.

Konsekwencją  zaś  stwierdzenia  abuzywności  klauzuli  umownej  spełniającej
wymagania  powołanego  przepisu  jest  działająca  ex  lege  sankcja  bezskuteczności
niedozwolonego postanowienia,  połączona z przewidzianą w art.  3851§ 2 k.c.  zasadą
związania stron umową w pozostałym zakresie (por. np. uchwałę Sądu Najwyższego z
dnia 29 czerwca 2007 r., III CZP 62/07, OSNC 2008, nr 7 8, poz. 87 oraz wyroki Sądu
Najwyższego z dnia 30 maja 2014 r., III CSK 204/13, nie publ. i z dnia 1 marca 2017 r., IV
CSK 285/16, nie publ.). Wprawdzie w piśmiennictwie i dotychczasowym orzecznictwie
dopuszczało się uzupełnianie takiej niekompletnej umowy przepisami dyspozytywnymi
lub stosowaniem  analogii  z  art.  58  §  3  k.c.,  jednak  nawet  godząc  się  na  tego  typu
działania,  powinny  były  one  mieć  charakter  wyjątkowy  (por.  np.  wyrok  Sądu
Najwyższego z dnia 14 maja 2015 r., II CSK 768/14, OSNC 2015, nr 11, poz. 132). Mając
na  względzie,  iż  przepisy  dotyczące  nieuczciwych  postanowień  umownych  stanowią
implementację do krajowego systemu prawnego dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5
kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (Dz. U.
L  095,  z  dnia  21  kwietnia  1993  r.,  dalej  jako  dyrektywa  93/13),  w  kwestii  ich
szczegółowej wykładni, należy odwołać się do właściwego orzecznictwa TSUE. 

Według stanowiska Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrażonego w
wyroku  z  dnia  3  października  2019  r.  w  sprawie  C  260/18  (EULI:PU:C:2019:819),
artykuł 6 ust. 1 w.w. dyrektywy 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.  Skutki  zaś  dla
sytuacji konsumenta wynikające z unieważnienia całości umowy, takie jak te, o których
mowa  w  wyroku  z  dnia  30  kwietnia  2014  r.,  Kásler  i  Káslerné  Rábai  (C-26/13,
EU:C:2014:282),  należy oceniać w świetle okoliczności istniejących lub możliwych do
przewidzenia w chwili zaistnienia sporu. Do celów tej oceny decydująca jest natomiast
wola wyrażona przez konsumenta w tym względzie. Dodatkowo wskazano, że artykuł 6
ust. 1 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie
wypełnieniu  luk  w  umowie,  spowodowanych  usunięciem  z  niej  nieuczciwych
warunków, które się w niej znajdowały, wyłącznie na podstawie przepisów krajowych o
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charakterze ogólnym, przewidujących, że skutki wyrażone w treści czynności prawnej
są  uzupełniane  w  szczególności  przez  skutki  wynikające  z  zasad  słuszności  lub
ustalonych zwyczajów, które nie stanowią przepisów dyspozytywnych lub przepisów
mających zastosowanie, jeżeli strony umowy wyrażą na to zgodę oraz , że stoi on na
przeszkodzie  utrzymywaniu  w umowie  nieuczciwych  warunków,  jeżeli  ich  usunięcie
prowadziłoby  do  unieważnienia  tej  umowy,  a  sąd  stoi  na  stanowisku,  że  takie
unieważnienie wywołałoby niekorzystne skutki dla konsumenta, gdyby ten ostatni nie
wyraził zgody na takie utrzymanie w mocy.

Mając  zatem  powyższe  stanowisko  na  uwadze  Sąd  orzekający  w  niniejszej
sprawie  doszedł  do  wniosku,  iż  wyeliminowanie  klauzul  uznanych  za  niedozwolone
doprowadziłaby  do  niedopuszczalnej  zmiany  pierwotnego  charakteru  stosunku
prawnego,  łączącego strony.  Zdaniem Sądu doszłoby de facto do zastąpienia kredytu
indeksowanego  kursem  franka  szwajcarskiego  kredytem  stricte  złotowym.
Wyeliminowanie  indeksacji  z  jednoczesnym  utrzymaniem  w  mocy  pozostałych
warunków umowy skutkowałoby zmianą charakteru całego stosunku prawnego, a przy
okazji do niedopuszczalnej sprzeczności wewnętrznej w zakresie zasad oprocentowania
kredytu. Kredyt, którego głównym walorem, wynikającym z tego, że zastosowano w nim
waloryzację kursem franka szwajcarskiego,  było oprocentowanie oparte na stawkach
referencyjnych  LIBOR,  stałby  się  kredytem  złotowym,  który  w  dalszym  ciągu  byłby
oprocentowany w oparciu o te stawki,  chociaż taka zmiana charakteru zobowiązania
musiałaby  pociągać  za  sobą  zmianę  stawki  referencyjnej  oprocentowania  na  mniej
korzystną dla powodów stawkę WIBOR. 

Podkreślenia  również  wymaga,  iż  możliwość  dalszego  obowiązywania  umowy
musi mieć więc charakter prawny, a nie wyłącznie faktyczny. W wyroku z dnia 15 marca
2012 roku, 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. Taka umowa nie może jednak
dalej  obowiązywać z przyczyn prawnych,  gdyż jest  ona sprzeczna z naturą stosunku
prawnego, który nawiązały strony zawierając umowę z dnia 18 lutego 2008r. 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 przedmiotową umowę
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intencją  stron było  nawiązanie  konkretnego  stosunku prawnego tj.  zawarcie  umowy
kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego,  a  zatem zawarcie umowy kredytu
złotowego  z  odniesieniem  kwoty  kredytu  do  określonego  miernika  wartości.
Pozostawienie  więc  przedmiotowej  umowy  po  wyeliminowaniu  z  jej  treści
niedozwolonych klauzul dotyczących indeksacji w istocie zatem pozbawiłoby tę umowę
elementu ją charakteryzującego, który był istotny, a wręcz decydujący, o tym iż umowa
ta została zawarta między stronami.

Podsumowując  zatem  powyższe  wywody  stwierdzić  należało  nieważność
łączącej strony umowy, z uwagi na zmianę charakteru głównego przedmiotu umowy,
wobec usunięcia z jej treści niedozwolonych klauzul indeksacyjnych.  Bez znaczenia dla
kwestii ważności umowy jest fakt złożenia przez powodów oświadczenia o uchyleniu się
od  skutków  prawnych  oświadczenia  woli  zawartego  pod  wpływem  błędu.  Owa
nieważność bowiem powoduje,  iż dana czynność prawna od chwili  jej  dokonania nie
wywołuje zamierzonych skutków prawnych. Nie jest zatem również możliwe następcze
uchylenie się od skutków złożenia oświadczenia woli w postaci zawarcia umowy.  

Wbrew  twierdzeniom  pozwanego  nie  jest  możliwym  utrzymanie  w  mocy
obowiązującej umowy poprzez zastąpienie zapisów dotyczących ustalenia kursu waluty
poprzez zastosowanie przewidzianego w art. 358 § 2 k.c. do przeliczeń walutowych przy
średniego  kursu  NBP.  Jakkolwiek  Sąd  orzekający  nie  kwestionuje  samej  możliwości
zastosowania  w.w.  normy,  pomimo  jej  wejścia  w  życie  po  zawarciu  przedmiotowej
umowy.  Niewątpliwym jest  bowiem,  iż  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 (por. wyrok Sądu Najwyższego  z dnia 14 grudnia 2014r., sygn.
II  CK  235/04).  Powyższe  jednakże  nie  przesądza  o  możliwości  zastosowania  w.w.
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  w.w.  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 (zob. 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
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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.

Art. 358 § 2 k.c. zakłada natomiast, iż 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 w.w. 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
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. W.w. przepisu nie można
bowiem uznać za przepis dyspozytywny, na który wskazuje TSUE.

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  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 powodowie
domagali się zwrotu części rat uiszczonych pozwanemu w okresie od 18 lutego 2008 r.
do  6  czerwca  2006  r.  w wysokości  72.134,33  zł.  W  związku z  tym  sąd  zasądził  od
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pozwanego na ich rzecz wyłącznie powyższą kwotę, pomimo że suma uiszczonych przed
wniesieniem niniejszego powództwa rat przez powodów na rzecz pozwanego znacznie
przewyższała tę wartość. Stosownie do art. 321 § 1 k.p.c. sąd nie może orzekać co do
przedmiotu, który nie był objęty żądaniem pozwu, ani zasądzać ponad żądanie.  

Zdaniem Sądu również w niniejszej sprawie nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia
w przedmiocie roszczenia powodów, to czy suma uiszczonych przez nich rat na rzecz
banku  osiągnęła  już  wartość  wypłaconego  im  kredytu.  Nie  znajduje  bowiem
uzasadnienia w przepisach kodeksu cywilnego pojawiająca się niekiedy w orzecznictwie
tzw. teoria salda. Z treści art. 410 k.c. wynika bowiem, 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 (teoria dwóch kondykcji). 

W orzecznictwie Sądu Najwyższego wyjaśniono, że brak związania konsumenta
niedozwolonym postanowieniem, o którym mowa w art. 3851 § 1 zd. 1 k.c., oznacza, że
nie wywołuje ono skutków prawnych od samego początku i z mocy samego prawa, co
sąd ma obowiązek wziąć pod uwagę z urzędu (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29
czerwca 2007 r., III CZP 62/07, OSNC 2008, nr 7-8, poz. 87 i uchwała składu siedmiu
sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2018 r., III CZP 29/17, OSNC 2019, Nr 1,
poz. 2), chyba że konsument następczo udzieli "świadomej, wyraźnej i wolnej zgody" na
to postanowienie i w ten sposób jednostronnie przywróci mu skuteczność (por. wyroki
Sądu Najwyższego z dnia 14 lipca 2017 r., II CSK 803/16 i z dnia 4 kwietnia 2019 r., III
CSK  159/17,  OSP  2019,  z.  12,  poz.  115,  przywołane  tam  orzecznictwo  Trybunału
Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej  oraz  wyrok tego Trybunału z  dnia 3 października
2019  r.  w sprawie C-260/18,  Kamil  Dziubak i  Justyna  Dziubak przeciwko Raiffeisen
Bank International  AG,  pkt  54,  66-67;  por.  też  uchwała  Sądu Najwyższego  z  dnia  6
kwietnia 2018 r., III CZP 114/17, OSNC 2019, Nr 3, poz. 26). Co do zasady zatem - w
braku  takiego  działania  sanującego  -  świadczenie  spełnione  na  podstawie
niedozwolonego postanowienia musi być postrzegane jako świadczenie nienależne w
rozumieniu art. 410 § 2 k.c. (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2019 r., III
CSK 159/17, OSP 2019, z. 12, poz. 115 i z dnia 9 maja 2019 r., I CSK 242/18, nie publ.).

Interpretacja ta jest w pełni zgodna z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej, z którego również wynika, że w świetle art. 6 ust. 1 dyrektywy 13/93,
warunek  umowny,  którego  nieuczciwy  charakter  stwierdzono,  należy  co  do  zasady
uznać za nigdy nieistniejący, wobec czego stwierdzenie nieuczciwego charakteru takiego
warunku powinno mieć co do zasady skutek w postaci przywrócenia sytuacji prawnej i
faktycznej  konsumenta,  w  jakiej  znajdowałby  się  on  w  braku  rzeczonego  warunku,
uzasadniając  w szczególności  prawo  do  zwrotu  korzyści  nienależnie  nabytych  przez
przedsiębiorcę - ze szkodą dla konsumenta - w oparciu o ten warunek (por. wyroki z
dnia  21  grudnia  2016  r.  w  połączonych  sprawach  C-154/15,  C-307/15  i  C-308/15,
Francisco Gutiérrez Naranjo, Ana María Palacios Martínez, Banco Popular Espanol, SA v.
Emilio Irles López, Teresa Torres Andreu, pkt 61-66, z dnia 31 maja 2018 r., w sprawie
C-483/16, Zsolt Sziber przeciwko ERSTE Bank Hungary Zrt., pkt 34 i 53, z dnia 14 marca
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2019 r., w sprawie C-118/17, Zsuzsanna Dunai przeciwko ERSTE Bank Hungary Zrt., pkt
41 i 44).

Stwierdzenie,  że  świadczenie  spełnione  (nadpłacone)  przez  kredytobiorcę  na
podstawie postanowienia abuzywnego jest świadczeniem nienależnym oznacza, iż co do
zasady podlega ono zwrotowi, choćby kredytobiorca był równolegle dłużnikiem banku.
Odmienne stanowisko w tej kwestii jest sprzeczne z teorią dwu kondykcji, jak również
ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, że w art. 410 § 1 k.c. ustawodawca przesądził, iż
samo  spełnienie  świadczenia  nienależnego  jest  źródłem  roszczenia  zwrotnego,
przysługującego  zubożonemu  i  nie  ma  potrzeby  ustalania,  czy  i  w  jakim  zakresie
spełnione  świadczenie  wzbogaciło  accipiensa  ani  czy  na  skutek  tego  świadczenia
majątek solvensa uległ  zmniejszeniu.  Samo bowiem spełnienie świadczenia  wypełnia
przesłankę  zubożenia  po  stronie  powoda,  a  uzyskanie  tego  świadczenia  przez
pozwanego -  przesłankę jego wzbogacenia (por.  wyroki Sądu Najwyższego z dnia 11
grudnia 2019r. sygn. V CSK 382/18, z dnia 24 listopada 2011 r., I CSK 66/11, nie publ., z
dnia  9 sierpnia  2012  r.,  V CSK 372/11,  nie  publ.,  z  dnia  28 sierpnia  2013 r.,  V CSK
362/12, nie publ., z dnia 15 maja 2014 r., II CSK 517/13, nie publ., z dnia 29 listopada
2016 r., I CSK 798/15, nie publ. i z dnia 11 maja 2017 r., II CSK 541/16, nie publ.). 

 W  związku  z  powyższym  powództwo  co  do  należności  głównej  podlegało
uwzględnieniu.  Sąd  zasądził  dochodzoną  przez  powodów  kwotę  na  ich  rzecz  bez
zastrzeżenia  solidarności  i  bez  rozdzielenia  nienależnego  świadczenia  na  części
przypadające na rzecz każdego z powodów, którzy są małżonkami.  Ustawodawca nie
zastrzegł solidarności czynnej po stronie małżonków, gdy występują w roli wierzycieli, a
ze względu na występującą łączną wspólność majątku małżeńskiego nie można także w
trakcie zasądzania należnego świadczenia dzielić go na równe bądź nierówne części. Do
istoty  takiej  wspólności  należy  bowiem  zaniechanie  określenia  wielkości  udziałów
przypadających  każdemu  z  małżonków;  najczęściej  zresztą  określa  się  ją  mianem
„wspólności  bezudziałowej”  (tak  E.Gniewek  w  „O  wadliwościach  stosowania  zasad
solidarności czynnej w postępowaniu sądowym”, Legalis).

Uwzględnienie żądania w zakresie odsetek znajduje uzasadnienie w dyspozycji
art. 410 k.c., 455 k.c. i 481 § 1 k.c., które stanowią, 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.  Pismem  z  dnia  6  marca  2017  r.  powodowie
wezwali  Getin Noble  Bank S.A.  do zwrotu kwoty 79.264,57 zł  w terminie  14 dni  od
otrzymania wezwania. Wezwanie pozwany otrzymał w dniu 10 marca 2017 r., jednak
odmówił  zapłaty.   W  związku  z  tym  należało  przyjąć,  że  pozwany  pozostaje  w
opóźnieniu ze spełnieniem świadczenia od dnia 125 marca 2017 roku. Stosownie do
treści  art.  481 §  1  k.c.  od tej  daty należą  się  powodom odsetki.  W niniejszej  jednak
sprawie powodowie dochodzi odsetek od kwoty 70.761,22 zł od dnia 25 marca 2017 r.
do  dnia  zapłaty  oraz  od  kwoty  1.373,11  zł  od  dnia  doręczenia  odpisu  pisma
zawierającego modyfikację powództwa pozwanemu do dnia zapłaty. Pismo to pozwany
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odebrał w dniu 12 lutego 2020 r.  Stąd Sąd zasądził  odsetki  zgodnie z  żądaniem: od
kwoty 70.761,22 zł od dnia 25 marca 2017 r. do dnia zapłaty oraz od kwoty 1.373,11 zł
od dnia 13 lutego 2020 r. do dnia zapłaty. 

Na  zakończenie  wskazać  również  należy,  iż  mając  na  uwadze  okoliczność,  iż
powodowie  dochodzą  w  niniejszej  sprawie  świadczeń  z  tytułu  nienależnego
świadczenia, o którym mowa w art. 410 k.c., które ma charakter bezterminowy, przyjąć
należało, iż dochodzone żądanie nie jest świadczeniem okresowym, które przedawnia
się  z  upływem  3  letniego  terminu,  a  świadczeniem,  które  ulega  przedawnieniu  w
terminie  ogólnym  z  art.  118  k.c.  (w  brzmieniu  mającym  zastosowanie  w  niniejszej
sprawie)  -  10  letnim.  Skoro  zatem  pierwsza  wpłata  na  rzecz  Banku  tytułem  spłaty
przedmiotowego kredytu miała miejsce w marcu 2008r., zaś powództwo wytoczono w
dniu  20  czerwca  2017r.,  podniesiony  przez  pozwanego  zarzut  należy  uznać  za
niezasadny.

Orzeczenie w przedmiocie kosztów postępowania, o których orzeczono w pkt 2
wyroku znajduje uzasadnienie w dyspozycji art.  98 §1 i 3 k.p.c.  oraz art.  99 k.p.c.  Na
koszty dla każdego z powodów po 3717 zł składały się: opłata od pozwu w kwocie 1000
zł, 1x 5400 zł tytułem zwrotu kosztów wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika
(z uwagi na tożsamość argumentacji co do powodów Sąd uznał za zasadne przyznanie
jednego wynagrodzenia z tego tytułu) na podstawie § 2 ust 6 Rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości  z  dnia  22  października  2015  r.  w  sprawie  opłat  za  czynności
adwokackie oraz 2x 17 zł tytułem zwrotu opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, 1000 zł
zaliczki na wynagrodzenia biegłego. Stąd też zasądzono od pozwanego na rzecz każdego
z powodów kwotę po 3717 zł.                                                      

W pkt 3 orzeczono na podstawie art. 113 ust. 1 u.k.s.c. uwzględniając, że pozwany
przegrał proces w całości i nakazując pobrać od pozwanego kwotę 676,96 zł tytułem
wydatków tymczasowo poniesionych przez Skarb Państwa. 

s. Paulina Piekarek

Zarządzenie:

Odpis uzasadnienia proszę doręczyć pełnomocnikom stron.
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