
Sygn. akt I C 364/17 

WYROK 
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Dnia 11 marca 2021 r. 
Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny 
w składzie: 

Przewodniczący sędzia Beata Grygiel - Stelina 
Po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2021 r. w Gdańsku 

na posiedzeniu niejawnym w trybie art. 15 zzs 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem C0VID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych ( Dz. U. 2020 poz. 374 z póź. zm.) 
sprawy z powództwa  i   
przeciwko Bankowi BPH Spółce Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku 

o zapłatę 

I. zasądza od pozwanego Banku BPH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku 

solidarnie na rzecz powodów  i   
kwotę 75.123,06 zł. (siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia trzy złote i sześć 

groszy) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej kwoty od dnia 3 
lutego 2017 r. do dnia zapłaty; 

II. zasądza od pozwanego Banku BPH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku 

solidarnie na rzecz powodów  i   
kwotę 35.890,00 CHF (trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt franków 
szwajcarskich) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej kwoty od dnia 
3 lutego 2017 roku do dnia zapłaty; 

III. oddala powództwo w pozostałym zakresie; 
IV. zasądza od pozwanego Banku BPH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku 

solidarnie na rzecz powodów  i   
kwotę 11.817,00 zł. (sto jedenaście tysięcy osiemset siedemnaście złotych) tytułem 

zwrotu kosztów postępowania. 



I C 364/17 

Uzasadnienie 

 oraz   21 kwietnia 2017 roku wytoczyli 
powództwo o zapłatę przeciwko Bankowi BPH Spółce Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, 

wnosząc o: 

1. zasądzenie od pozwanego solidarnie na rzecz powodów kwoty 75.123,06 zł wraz z 
odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności liczonym od dnia 3 lutego 2017 r. 
do dnia zapłaty; 

2. zasądzenie od pozwanego solidarnie na rzecz powodów kwoty 36.105,39 CHF wraz z 
odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności liczonymi od dnia 3 lutego 2017 
roku do dnia zapłaty; 

3. zasądzenie od pozwanego solidarnie na rzecz powodów zwrotu kosztów 
postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. 

W uzasadnieniu pozwu wskazano, że 11 lutego 2004 roku powodowie podpisali z 
poprzednikiem prawnym pozwanego umowę kredytu budowlano-hipotecznego, 
udzielonego w złotych w kwocie stanowiącej równowartość 52.970 franków szwajcarskich. 
Umowa została zawarta z wykorzystaniem wzorca umownego bez możliwości negocjacji jej 
treści. Kredyt miał być wypłacony w złotych po przeliczeniu według kursu kupna waluty 
zgodnie z tabelą kursów, zaś kwota spłaty miała podlegać przeliczeniu na złote po kursie 
sprzedaży zgodnie z tabelą kursów. Powodowie wezwali pozwanego do zapłaty kwoty 
96.821,27 zł i 36.747,96 CHF, wskazując na nieważność umowy. W odpowiedzi bank 
odmówił spełnienia żądań. Powodowie wskazali, że uiszczone spłaty zostały dokonane z 
majątku wspólnego kredytobiorców. Powodowie oparli swoje żądanie na art. 405 k.c. 
Upatrują w umowie występowania postanowień o charakterze niedozwolonym. Odnieśli się 

w sposób szczegółowy do przesłanek uznania abuzywności postanowień umownych. 
Powołali się na orzecznictwo judykatury polskiej i europejskiej oraz stanowiska doktryny w 
zakresie kredytów waloryzowanych do walut obcych. W ocenie powodów, nie byli oni 
związani postanowieniami umownymi, z których wynikała konieczność waloryzacji waluty 
kredytu i należy uważać, że umowa nie zawiera wskazanych zapisów. W konsekwencji 
należy stwierdzić, iż strony nie umówiły się co do głównych świadczeń, co skutkuje 
nieważnością całej umowy. Zwrócono uwagę na obowiązującą w dniu zawierania umowy 
zasadę walutowości z art. 358 k.c. której złamanie również skutkuje nieważnością umowy. Z 
tego względu, wszelkie świadczenia kredytobiorców uiszczane na rzecz banku stanowią 

świadczenia nienależne. W ocenie powodów, w sprawie występuje również sprzeczność 

umowy z art. 69 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe. Wskazali, że na ich roszczenie składają się 

wszystkie świadczenia uiszczane przez kredytobiorców na rzecz pozwanego w okresie od 15 
maja 2007 roku do 21 września 2016 roku. W przypadku uznania, że strony są związane 

umową z pominięciem kwestionowanych klauzul niedozwolonych, powodowie domagają 

się zwrotu wszystkich nadpłat dokonywanych przy spłacie poszczególnych rat kredytowych 
w okresie od 15 maja 2007 r. do dnia 21 września 2016 r. kredytowych w kwocie 5.566,87 zł 

oraz 36.105,39 CHF. 



W odpowiedzi na pozew Bank BP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku wniósł o 
oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie solidarnie na rzecz pozwanego zwrotu 
kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych, z 
uwzględnieniem uiszczonej opłaty skarbowej od złożonego dokumentu pełnomocnictwa. 

W uzasadnieniu pozwany zaprzeczył wszelkim twierdzeniom powodów zawartym w 
pozwie oraz załączonych do niego dokumentach, których wyraźnie nie przyznaje, 
kwestionując roszczenie co do zasady i co do wysokości. W jego ocenie, umowa kredytu jest 
ważna, a zakwestionowane klauzule skuteczne i wiążące. Ich ewentualna eliminacja nie 
czyni kredytu złotowym, gdyż powinny zostać zastąpione przepisami dyspozytywnymi i 
ustalonymi zwyczajami, co winno skutkować rozliczeniem kredytu według kursów 
rynkowych. Pozwany podkreślił, że umowa była negocjowana i indywidualnie uzgadniana 
między stronami, dopełniony został również obowiązek informacyjny, a powodowie 
zdecydowali się na taki wariant kredytowy, gdyż był dla nich korzystniejszy. Pozwany 
podniósł zarzut przedawnienia roszczeń powodów. Zwrócił uwagę na walutowy charakter 
kredytu oraz akceptację ustawodawcy dla istnienia kredytów denominowanych i 
indeksowanych wobec wejścia w życie tzw. ustawy antyspreadowej. Pozwany ustalał Tabelę 

kursów walut obcych w oparciu o czynniki rynkowe; stosowane kursy nie odbiegały 

znacząco od kursów NBP. Umowa nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, 

dobrymi obyczajami ani naturą stosunku prawnego. Bank zwrócił również uwagę na 
dopuszczalność stosowania tzw. spreadu. W jego ocenie, kwestionowane postanowienia nie 
spełniają przesłanek uznania ich za abuzywne. Z ostrożności Bank powołał się na możliwość 

uzupełnienia treści stosunku prawnego w przypadku uznania określonych postanowień 

umownych za niewiążące, wobec czego brak jest podstaw do upadku umowy. Pozwany 
wskazał bowiem na dopuszczalność uzupełnienia umowy w oparciu o przepisy 
dyspozytywne np. art. 359 par 2 kpc poprzez zastosowanie do umowy kursu średniego NBP. 
Zwrócił uwagę na przysługujące mu wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Zaprzeczył 

by był bezpodstawnie wzbogacony. W tym zakresie powołał się na przepisy art. 411 pkt 2 
kpc i art. 411 pkt 4 kpc. 

Sąd ustalił następujący stan faktyczny: 

 oraz   złożyli do BPH PBK S.A. wnioski 
kredytowe, w których wskazali, że celem uzyskania kredytu jest wykończenie domu 
wolnostojącego. Wnioskowaną kwotę kredytu określono na 52.900 CHF, zaś oczekiwaną 

kwotę w złotówkach na 156.000 zł, w 30-letnim okresie kredytowania, ratach równych, przy 
stopie zmiennej. Wnioskowano o wypłatę kredytu w transzach. Powodowie w ramach 
proponowanego zabezpieczenia kredytu wskazali hipotekę na kredytowanej nieruchomości 

w  stanowiącą własność wnioskujących. 

(okoliczności bezsporne, nadto wnioski kredytowe z załącznikami - k. 192-203, zeznania powoda na 
rozprawie zv dniu 15 stycznia 2021 r. - nagranie na płycie CD k. 1433, zeznania powódki na 
rozprawie w dniu 15 stycznia 2021 r. - nagranie na płycie CD k. 1433) 

Dnia 11 lutego 2004 roku Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. z siedzibą w 
Krakowie zawarł z  oraz   umowę kredytu 
budowlano-hipotecznego nr /2004. 



Na mocy ww. umowy bank udzielił powodom kredytu w kwocie 52.970 CHF na 
warunkach określonych w umowie oraz Regulaminie kredytowania osób fizycznych w 
Banku (dalej jako Regulamin), a strona powodowa zobowiązała się do wykorzystania i 
zwrotu kredytu wraz z odsetkami (§ 2 ust. 1 umowy). Kredyt przeznaczony był na budowę 

systemem gospodarczym domu wolnostojącego w miejscowości  (§ 2 ust. 2 
umowy). Został udzielony na okres 360 miesięcy, w tym okres wykorzystania kredytu - 6 
miesięcy i okres spłaty - 354 miesiące. Powodowie byli zobowiązani do zapłaty 

jednorazowej, niepolegającej zwrotowi prowizji bankowej od przyznanego kredytu w 
kwocie 635,64 CHF (1,2% kwoty kredytu). 

Oprocentowanie kredytu na dzień sporządzenia umowy wyniosło 2,90167 % w 
stosunku rocznym, zaś w całym okresie kredytowania stanowiło sumę stawki LIBOR dla 
terminów 6-miesięcznych i stałej marży w wysokości 2,60 % (§ 4 ust. 1 i 2 umowy). 
Oprocentowanie miało ulegać zmianie w okresach 6-miesięcznych w zależności od zmiany 
stopy LIBOR (§ 4 ust. 5 i 6 umowy). Odsetki miały być naliczane w całym okresie 
kredytowania od faktycznego zadłużenia i płatne w terminach miesięcznych określonych w 
harmonogramie spłat. Wysokość oprocentowania dla zadłużenia przeterminowanego była 

zmienna i w dniu sporządzenia umowy wynosiła 1,8 stopy odsetek ustawowych dla 
środków w walutach wymienialnych w stosunku rocznym (§ 12 ust. 2 umowy). Powodowie 
zobowiązani byli do spłaty rat kredytu z odsetkami w ratach malejących w terminach i 
wysokościach określonych w harmonogramie spłat, stanowiącym integralną część umowy (§ 
9 ust. 1-2, 4, 6 umowy). Spłaty miały być dokonywane poprzez obciążanie rachunku 
kredytobiorcy. Kredytobiorcy byli uprawnieni do wnioskowania o zmianę warunków spłaty 

kredytu, w tym zmianę waluty udzielonego kredytu (§ 11 ust. 1 umowy), z zastrzeżeniem, iż 

bank nie wyrażał zgody na przewalutowanie kredytu w przypadku, gdy kwota aktualnego 
zadłużenia była niższa niż 10.000 zł lub równowartość tej kwoty w walucie (§ 11 ust. 4 
umowy). Wszelkie zmiany warunków umowy wymagały zawarcia aneksu. W § 16 ust. 2 
umowy określono, że w przypadku kredytów walutowych zastosowanie miały dodatkowo 
postanowienia zawarte w załączniku nr 7 do umowy kredytu. Umowa miała wygasać po 
całkowitej spłacie kredytu wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami oraz dokonaniu 
końcowego rozliczenia spłaty kredytu (§ 17 ust.1 umowy) 
Integralną część umowy stanowiły załączniki nr 1-7. W załączniku nr 1 z 15 marca 2004 roku 
powodowie wnieśli o wypłatę I transzy kredytu w kwocie 34.000 CHF oraz II transzy w 
kwocie 18.970 CHF, zaś harmonogram wypłaty ww. transz został wskazany w załączniku nr 
2. 

W załączniku nr 6 do umowy powodowie oświadczyli, iż w związku z zawartą 

umową kredytu poddają się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do 
kwoty 81.670 CHF. Jednocześnie wyrazili zgodę na ustalenie równowartości zadłużenia w 
złotych polskich według kursu sprzedaży waluty kredytu, obowiązującego w Banku zgodnie 
z Tabelą kursów walut ogłaszaną w siedzibie Banku w dniu wystawienia bankowego tytułu 

egzekucyjnego. Po jego wystawieniu powodowie upoważnili Bank do naliczania odsetek od 
dnia przeliczenia roszczenia na złote polskie w wysokości obowiązującej w Banku dla 
zadłużenia przeterminowanego w złotych. 

W załączniku nr 7 do umowy powodowie wskazali, iż przyjęli do wiadomości, że: 

• prowizja od kredytu miała być naliczana i pobierana w złotych po kursie sprzedaży 

waluty kredytu, obowiązującym w Banku, zgodnie z Tabelą kursów walut 
pozwanego, ogłaszaną w siedzibie Banku w dniu zapłaty prowizji; 



• kwota kredytu lub jego transzy miała być wypłacana w złotych po przeliczeniu 
według kursu kupna waluty kredytu obowiązującego w Banku, zgodnie z ww. Tabelą 

w dniu wypłaty kredytu lub jego transzy; 
• ewentualna nadwyżka wynikająca z różnic kursowych miała być wypłacona na 

rachunek bankowy kredytobiorcy; 
• kwota spłaty miała podlegać przeliczeniu na złote po kursie sprzedaży waluty 

kredytu obowiązującym w Banku, zgodnie z ww. Tabelą na koniec dnia spłaty. 

Jednocześnie powodowie wyrazili zgodę na wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego 
w złotych - do przeliczenia kwoty waluty miał być stosowany kurs sprzedaży waluty 
obowiązujący w banku w dniu sporządzania bankowego tytułu egzekucyjnego. 

(okoliczności bezsporne, kserokopia umowy kredytu budowlano-hipotecznego nr 
/2004 - k. 26-29, 204-207, kserokopie załączników - k. 208-213) 

Przed zawarciem przedmiotowej umowy powodowie oraz pracownik kredytodawcy 
przeprowadzili symulacje kredytu w złotych i we frankach szwajcarskich - wariant w CHF 
był przedstawiany jako bardziej opłacalny i korzystny, w szczególności, że powodowie 
uzyskali informację o braku wystarczającej zdolności kredytowej do zaciągnięcia 

zobowiązania w walucie polskiej. Oferta kredytu w złotych była dużo droższa niż oferta 
kredytu w walucie obcej. Intencją powodów było uzyskanie konkretnej kwoty pieniężnej 

wystarczającej dla wykończenia budowy domu i tylko wariant walutowy im to umożliwiał, 

gdyż raty kredytu złotowego były istotnie wyższe. Nie składali wniosku o udzielenie 
kredytu złotowego, gdyż uzyskali wyraźną informację, iż nie mają ku temu zdolności 

kredytowej. Powodowie zostali poinformowani, że istnieje ryzyko zmiany wartości waluty, 
jednak jednocześnie byli zapewniani o stabilności waluty szwajcarskiej. Istniała możliwość 

negocjowania warunków umownych, jednak konieczne było uprzednie zgłoszenie takiej 
potrzeby. Przed podpisaniem powodowie zapoznali się z umową, a jej treść nie wzbudziła 

ich wątpliwości. Pracownik banku wskazywał, iż podpisywana umowa jest standardowa. 
Nie podjęli próby negocjowania warunków umownych, gdyż nie wiedzieli, że przysługuje 

im takie uprawnienie, jak również nie posiadali wystarczającej wiedzy na temat 
mechanizmów kredytów waloryzowanych, by móc dostrzec nieprawidłowości i spróbować 

je indywidualnie uzgodnić. Powodowie byli również zapewniani o korzystnych warunkach 
udzielanego kredytu, wobec czego zawierzyli profesjonalnemu doradcy i nie widzieli 
potrzeby negocjacji postanowień umownych. 

(dowody: zeznania świadka   na rozprawie w dniu 7 maja 2018 roku w Sądzie 

Rejonowym w Lesznie, sygn. akt I Cps 50/17 - k. 1106-1107, zeznania powoda na rozprawie w dniu 
15 stycznia 2021 r. - nagranie na płycie CD k. 1433, zeznania powódki na rozprawie w dniu 15 
stycznia 2021 r. - nagranie na płycie CD k. 1433) 

W załączniku nr 7 do umowy powodowie oświadczyli, iż w związku z zaciągnięciem 

kredytu walutowego jest im znane i wyjaśnione przez Bank ryzyko zmiany kursu waluty, w 
której zaciągnęli zobowiązanie kredytowe, oraz są świadomi ponoszenia przez siebie tego 
ryzyka. Treść załącznika była stała i występowała przy wszystkich kredytach 
denominowanych, nie była indywidualnie uzgodniona z powodami. Powyższe oświadczenie 

było jednym z wielu przedłożonych powodom do podpisu w dniu zawarcia umowy, a 
wymaganym do uzyskania kredytu. 



(dowody: kserokopia załącznika - k. 213, zeznania powoda na rozprawie w dniu 15 stycznia 2021 r. -
nagranie n(r płycie CD k. 1433, zeznania powódki na rozprawie w dniu 15 stycznia 2021 r. - 
nagranie na płycie CD k. 1433, zeznania świadka  na rozprawie w dniu 6 kwietnia 
2018 roku w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, sygn. akt III Cps 1837/17 - -
nagranie na płycie CD k. 1043) 

Pierwsza transza kredytu w kwocie 100.980 zł (będąca przeliczeniem kwoty 34.000 
CHF) została wypłacona powodom 15 marca 2004 roku, zaś druga transza w kwocie 
56.562,85 zł (będąca przeliczeniem kwoty 18.970 CHF) została wypłacona 31 maja 2004 roku. 
Dnia 15 marca 2004 roku naliczono prowizję w kwocie 1.857,07 zł (będącą przeliczeniem 
kwoty 635,64 CHF) 

(okoliczności bezsporne, nadto zaświadczenie banku z 24.10.2016 r. - k. 30) 

Powodowie dokonywali spłaty rat poprzez zasilanie kwotami w złotych rachunku 
bankowego prowadzonego w złotych, posiadanego u poprzednika prawnego pozwanego, z 
którego Bank pobierał kwoty rat, z zastosowaniem kursu wymiany walut. Powodowie nie 
posiadali w Banku rachunku walutowego. Nie mieli pewności, jakie dokładnie kwoty w PLN 
zostaną pobrane tytułem rat. 

(dowody: zeznania świadka  na rozprawie w dniu 7 maja 2018 roku zv Sądzie 

Rejonowym w Lesznie, sygn. akt I Cps 50/17 - k. 1106-1107, zestawienie wypłat i spłat kredytu - k. 
1304-1307, zeznania powoda na rozprawie w dniu 15 stycznia 2021 r. - nagranie na płycie CD k. 
1433, zeznania powódki na rozprawie w dniu 15 stycznia 2021 r. - nagranie na płycie CD k. 1433) 

Dnia 18 grudnia 2006 roku strony zawarły aneks nr 1/2006 do umowy kredytu 11 
lutego 2004 roku, na mocy którego ustalono, że oprocentowanie w całym okresie 
kredytowania stanowi sumę stawki LIBOR dla terminów 6-miesięcznych i marży w 
wysokości 1,5 %, która będzie stała w pozostałym okresie kredytowania. Dodano 
postanowienie, że w trakcie trwania umowy oprocentowanie kredytu nie będzie przekraczać 

wysokości odsetek maksymalnych określonych w k.c. Ustalono także, że oprocentowanie 
zadłużenia przeterminowanego jest zmienne, ustalane jako iloczyn stopy kredytu 
lombardowego NBP i współczynnika ustalanego przez bank. W dniu zawarcia umowy 
oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego stanowi 4-krotność stopy kredytu 
lombardowego NBP, tj. 22 w stosunku rocznym. 

(dowód: aneks nr 1/20016 - k. 28, 214-215) 

Dnia 9 września 2016 roku strony zawarły aneks do przedmiotowej umowy kredytu, 
na mocy którego postanowiły o dokonaniu częściowej spłaty kapitału kredytu w kwocie 
35.700 CHF oraz skróceniu okresu kredytowania z jednoczesnym zachowaniem 
dotychczasowej wysokości rat kapitałowo-odsetkowych. 

(okoliczność bezsporna, nadto kserokopia aneksu z 9.09.2016 r. - k. 216-219, zestawienie wypłat i spłat 

kredytu - k. 1304-1307 



W okresie od dnia 15 maja 2007 r. do dnia 21 września 2016 roku powodowie, w 
ramach wykonania zawartej umowy, wpłacili na rzecz pozwanego 75.123,06 zł. oraz kwotę 

35.890,00 CHF. 

(dowód: zestawienie wypłat i spłat kredytu - k. 1304-1307) 

Dnia 12 stycznia 2017 roku powodowie wystosowali do Banku BPH S.A. w 
Gdańsku wezwanie do zapłaty na ich rzecz wszelkich uiszczonych przez nich kwot w 
okresie od 15 lutego 2007 roku do 20 września 2016 roku wraz z odsetkami ustawowymi za 
opóźnienie w płatności, liczonymi od dnia wymagalności roszczeń, w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania pisma. W odpowiedzi, bank wskazał, że umowa kredytu jest realizowana 
prawidłowo i nie znajduje podstaw do dokonania jej przeliczeń bądź zwrotu wskazanych 
kwot. 

(dowód: pismo z 3.01.2017 r. - k. 34-35, potwierdzenie nadania - k. 36, wydruk z e-monitoringu - k. 
37, pismo z 10.02.2017 r. - k. 38-39, 

Sąd zważył, co następuje: 

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie zebranych i przeprowadzonych w 
sprawie dowodów, które poddano ocenie zgodnie z art. 233 1 k.p.c. W szczególności w 
ustaleniu stanu faktycznego sprawy Sąd oparł się na dowodach w postaci wymienionych w 
stanie faktycznym dokumentów prywatnych złożonych oraz załączonych do akt w formie 
kserokopii oraz wydruków komputerowych. Sąd miał na uwadze, iż zdecydowana 
większość dokumentów stanowiła jedynie kserokopie, jednakże ich autentyczność nie była 

kwestionowana przez strony ani nie budziła uzasadnionych wątpliwości Sądu. Fakt złożenia 

przez powodów wniosków o udzielenie kredytu oraz zawarcie umowy były bezsporne. 
Legitymacja bierna pozwanego również nie budziła wątpliwości. 

Podstawę ustaleń stanowił również dowód z zeznań powodów, którzy wyjaśnili 

okoliczności, w jakich doszło do zawarcia umowy kredytu. Sąd nie miał podstaw, aby 
odmówić tym zeznaniom wiarygodności, gdyż były one logiczne i nie zawierały 

sprzeczności podważających ich wiarygodność. 

Sąd w niniejszej sprawie uwzględnił powództwo główne oparte na zarzucie 
nieważności całej umowy kredytowej. Wobec powyższego, nie znajdowało podstaw 
ustalanie okoliczności wykonywania umowy, jak również szczegółowych wyliczeń 

wysokości rat kapitałowo - odsetkowych w przypadku uznania niedozwolonego charakteru 
określonych postanowień umownych z jednoczesnym utrzymaniem w mocy czynności 

prawnej w pozostałym zakresie. 

W konsekwencji, Sąd na mocy art. 2352 1 pkt 2 pominął wniosek dowodowy 
powodów o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu rachunkowości i bankowości. 

Strona powodowa wskazała, że wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego 

sądowego dotyczy jedynie przypadku uznania przez Sąd ważności umowy, zaś w 
przypadku jej nieważności nie zachodzi konieczność opiniowania w tym zakresie. Wobec 
uwzględnienia przez Sąd roszczenia głównego powodów o zapłatę w związku z 
nieważnością całej umowy kredytowej, okoliczności, na które wedle pozwanego miał zostać 

powołany dowód z opinii biegłego sądowego nie były istotne do ustalenia stanu faktycznego 
w sprawie. Sąd pominął także wniosek pełnomocnika pozwanego o dopuszczenie dowodu z 



opinii biegłego zakresu finansów i bankowości. Wysokość kwot wpłaconych przez 
powodów do banku z tytułu zawartej umowy kredytu wynikała z przedłożonych przez 
strony historii spłat i rachunku, w tym z zestawienia przedłożonego przez pozwanego jako 
załącznik pisma z dnia 19 kwietnia 2019 r. (k. 1303-1307). Wyliczenie nie wymagało 

specjalistycznej wiedzy biegłego sądowego (to kwesta działań matematycznych polegających 

na dodawaniu). 
Sąd uznał za nieprzydatne do rozpoznania sprawy dokumenty w postaci załączonych 

do odpowiedzi na pozew ocen, opracowań, informacji i rekomendacji. Tego rodzaju dowody 
nie stanowiły żadnej wartości dla ustalenia okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sporu, 
jako niezwiązane bezpośrednio z umową łączącą strony, zaś przeprowadzenie prawnej 
oceny umowy jest przedmiotem wyłącznej, dyskrecjonalnej kompetencji Sądu. Szczegółowe 

dane ekonomiczne, czy też wykazywanie poglądów orzeczniczych w zakresie kredytów 
frakowych nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia w jednostkowej sprawie. Zadaniem sądu 

jest rozstrzyganie sprawy indywidualnie. Sąd nie jest w żadnym zakresie związany 

stanowiskami czy poglądami osób trzecich, a wskazane materiały stanowiły jedynie część 

argumentacji stron i nie były konieczne dla rzetelnego ustalenia stanu faktycznego w 
sprawie. 

W toku postępowania dowodowego Sąd dopuścił dowód z zeznań świadków, 

będących pracownikami lub byłymi pracownikami pozwanego. Sąd dał wiarę tym 
zeznaniom jedynie w zakresie, w jakim nie pozostawały one sprzeczne ze złożonymi do akt 
sprawy dokumentami oraz zeznaniami powodów. Spośród zeznających, jedynie świadek 

Wojciech Majchrzak był obecny przy zawieraniu umowy przez powodów z poprzednikiem 
prawnym pozwanego. 

Sąd w niewielkiej części skorzystał z zeznań świadka  złożonych na 
rozprawie w dniu 6 kwietnia 2018 roku w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w 
Warszawie. Świadek był pracownikiem pozwanego od 2010 roku, nie był obecny przy 
zawieraniu umowy między stronami, podawał jedynie ogólne, znane mu z praktyki banku 
informacje dotyczące okoliczności zawierania umów kredytowych w tamtym okresie. 
Ponadto zeznania świadka nie były istotne dla ustalenia stanu faktycznego w zakresie, w 
jakim dotyczyły zmiany warunków umownych w trakcie obowiązywania umowy w zakresie 
określenia marży maksymalnej oraz stosowania kursów rynkowych. Sąd stoi na stanowisku, 
iż ocena abuzywności postanowień umownych winna dotyczyć stanu z okresu zawierania 
umowy, nie jej wykonywania. Późniejsze zmiany nie skutkują sanacją postanowień, co Sąd 

szczegółowo przeanalizuje w dalszej części uzasadnienia. 
Sąd częściowo skorzystał z zeznań świadka  na rozprawie w dniu 7 

maja 2018 roku w Sądzie Rejonowym w Lesznie. Świadek jest byłym pracownikiem 
pozwanego banku. Okoliczności sprawy wskazują, iż prowadził z kredytobiorcami 
rozmowy na etapie wnioskowania o kredyt, jednak obecnie nie przypomina sobie powodów. 
Świadek nie pamiętał okoliczności związanych z zawieraniem umowy przez strony 
postępowania, wypowiadał się jedynie o ogólnym trybie postępowania. W ocenie Sądu 

zeznania świadka nie stanowiły wystarczającego dowodu dla uznania, iż bank udzielił 

powodom rzetelnych i precyzyjnych informacji odnośnie ryzyka walutowego oraz sposobów 
rozliczania kursów. Sąd uznał przedstawiane przez świadka okoliczności, iż istniała 

możliwość negocjowania warunków umownych, jednak była ona ograniczona do okresu 
przed sporządzeniem i podpisaniem umowy przez strony. W pozostałym zakresie zeznania 
świadka nie był istotne dla ustalenia stanu faktycznego w niniejszej sprawie. 



Sąd, ustalając stan faktyczny, nie skorzystał z dowodu z zeznań świadka Wojciecha 
Majchrzaka na rozprawie w dniu 28 września 2018 roku w Sądzie Rejonowym w Rawiczu. 
Świadek poinformował, że jest byłym pracownikiem banku BPH PBK w Oddziale w Lesznie 
i na umowie zawartej między stronami znajduje się jego podpis. Wskazał jednak, że nie 
zajmował się kredytami hipotecznymi i nie pamięta, jakie procedury obowiązywały w 
pozwanym banku w 2004 roku. Zeznał, że nie wie czy poszczególne postanowienia umowne 
były wyjaśniane klientom indywidualnym ani czy mogły być negocjowane, jak również czy 
wyjaśniano konsumentom ryzyko kredytowe i inne postanowienia umowy. W konsekwencji, 
zeznania świadka nie pozwoliły na potwierdzenie okoliczności faktycznych w niniejszej 
sprawie. 

Sąd nie przeprowadził dowodu z zeznań świadka Anny Olejniczak z uwagi na 
cofnięcie wniosku przez pozwanego w piśmie z 19 lutego 2019 roku. 

W ocenie Sądu, powództwo zasługiwało na uwzględnienie prawie w całości. 

Powodowie roszczeniem głównym domagali się zasądzenia od pozwanego 
solidarnie na ich rzecz kwoty 75.123,06 zł oraz kwoty 36.105,39 CHF wraz z odsetkami 
ustawowymi za opóźnienie. Dochodzone roszczenie o zapłatę wywiedli na podstawie art. 
405 k.c. z uwagi na nieważność zawartej przez strony umowy, która stanowić miała 

konsekwencję abuzywności postanowień dotyczących waloryzacji kredytu oraz sposobu 
rozliczania spłat rat kapitałowo - odsetkowych. 

W myśl art. 69 ust. 1 Prawa bankowego (w brzmieniu obowiązującym w dacie zawarcia 
umowy kredytowej), 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. Przepis art. 69 
ust. 2 Prawa bankowego wymienia elementy przedmiotowo istotne umowy kredytu, 
wskazując, iż umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie i określać w szczególności: 

• strony umowy, 

• kwotę i walutę kredytu, 

1. cel, na który kredyt został udzielony, 

2. zasady i termin spłaty kredytu, 

3. wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany, 

4. sposób zabezpieczenia spłaty kredytu, 

5. zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu, 

6. terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych, 

7. wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje, 

8. warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy. 

Rozważania należy rozpocząć od oceny postanowień umownych dotyczących 

mechanizmu denominacji, czyli przeliczania kwoty kredytu wyrażonej w walucie CHF na 



walutę PLN w momencie uruchamiania kredytu oraz dotyczących przeliczania dokonanych 
w walucie polskiej spłat rat kredytowych na walutę CHF. Kwestię abuzywności postanowień 

umowy rozpocząć należy od stwierdzenia, że mocą przedmiotowej umowy powodowie 
otrzymali od pozwanego określoną sumę pieniężną. Zdaniem Sądu, przedmiotem umowy 
kredytowej łączącej strony była kwota wyrażona w walucie obcej (franki szwajcarskie), zaś 

sama umowa była umową kredytu w CHF denominowanego do waluty polskiej. Jego istotą 

jest udzielenie przez bank kredytu w walucie obcej oraz spłata rat przez kredytobiorcę w 
walucie polskiej. Tutejszy Sąd wyraża stanowisko, że walutą kredytów denominowanych 
jest waluta obca (tak także Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 21 lutego 2018 
roku, sygn. akt I ACa 857/17). Jednoznacznie świadczy o tym treść 2 ust. 1 umowy łączącej 

strony, w którym wskazano, że bank udziela  i  

 kredytu w walucie CHF. Takie postanowienie jest również zgodne z wnioskami 
kredytowymi powodów, w których wnioskowaną kwotę kredytu określono na 52.900 CHF. 
Oczekiwana kwota w złotówkach miała zostać określona w przypadku kredytów 
walutowych, co zostało wyraźnie zaznaczone w treści wniosku. Powodowie uzupełnili ww. 
pole, podając oczekiwaną kwotę w wysokości 156.000 zł. Pozostała część postanowień 

umownych dotyczyła wyłącznie zastosowania określonego mechanizmu finansowego 
przeliczania na złote w taki sposób, aby spłata następowała w walucie polskiej stanowiącej 

równowartość określonej liczby franków szwajcarskich. 

Uregulowanie art. 3851 k.c. stanowi, że 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. Uznanie danego postanowienia za abuzywne jest uzależnione od łącznego 

spełnienia następujących przesłanek: 

9. strony łączy umowa, 

10. stronami umowy są przedsiębiorca i konsument, 

1. postanowienie umowne nie zostało uzgodnione indywidualnie z konsumentem, 

2. postanowienie nie określa głównych świadczeń stron (chyba że zostało sformułowane 

w sposób niejednoznaczny), 

3. postanowienie kształtuje prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z 
dobrymi obyczajami rażąco naruszając jego interesy. 

Bezsprzecznym jest, iż w niniejszej sprawie spełnione zostały dwie pierwsze przesłanki 

ww. przepisu, gdyż sporne klauzule indeksacyjne zostały zawarte w umowie kredytu 
łączącej przedsiębiorcę - bank (poprzednika prawego pozwanego) oraz konsumentów 
(powodów). 

Sąd zwraca uwagę, iż oceny abuzywności dokonuje się z punktu widzenia jej treści w 
momencie zawarcia umowy, a nie z punktu widzenia praktyki, według której umowa była 

faktycznie wykonywana. Wynika to w sposób jednoznaczny z przepisów art. 385(1) k.c. i 
następnych, które odsyłają wyłącznie do treści poszczególnych postanowień umowy. 
Konsekwencją powyższego jest stwierdzenie, że bez znaczenia dla sprawy pozostaje, w jaki 
sposób faktycznie umowa w zakresie niedozwolonych postanowień była wykonywana przez 



pozwanego, a zatem również w jaki sposób pozwany ustalał kursy franka szwajcarskiego 
względem złotego oraz czy stosowane przez pozwanego kursy kupna i sprzedaży były de 
facto kursami rynkowymi, jeżeli w żaden sposób nie zawarł tego w umowie ani nie wyjaśnił 

kredytobiorcom. (zob. wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 20 września 2017 r., sygn. 
akt C-186/16). Konsekwencją tego stwierdzenia jest też fakt, że tzw. ustawa antyspreadowa z 
dnia 29 lipca 2011 roku nie może mieć wpływu na ocenę abuzywności postanowień 

umownych łączących strony. Wskazany akt prawny wprowadził pewne możliwości 

związane ze spłatą kredytów indeksowanych, jednakże nie zmienia to oceny postanowień 

umownych - te bowiem zawsze powinny być jasne, zrozumiałe i jednoznaczne dla klienta 
już w momencie zawarcia czynności prawnej i nie mogą stanowić klauzul abuzywnych. 

Przesłanką konieczną do uznania postanowień umownych za niedozwolone jest brak 

ich indywidualnego uzgodnienia z konsumentem. Przepis art. 3851 § 3 k.c. nakazuje uznać 

za nieuzgodnione indywidualnie te postanowienia umowy, na których treść konsument nie 
miał rzeczywistego wpływu. W szczególności odnosi się to do postanowień umowy 
przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta. Analiza 
materiału dowodowego w niniejszej sprawie daje podstawę do wysnucia wniosku, iż 

przedmiotowa umowa nie była negocjowana indywidualnie z powodami. W tym bowiem 
zakresie umowa była tworzona w oparciu o stały formularz stosowany w identycznej postaci 
co do każdego kredytobiorcy. Przy zawieraniu umów z konsumentami bank posługiwał się 

opracowanym przez siebie wzorcem umownym, dlatego możliwości negocjacyjne osoby 
przystępującej do umowy są ograniczone lub wręcz nieistniejące. W szczególności dotyczy to 
spornych postanowień zawartych u załączniku nr 7 do umowy kredytu, co do którego Sąd 

ustalił, iż jego treść była stała dla wszystkich ówczesnych klientów banku i nie podlegała 

negocjacjom. Pozwany nie zdołał także wykazać okoliczności przeciwnych tj., że 

postanowienia załącznika nr 7 były indywidualnie uzgadniane z kredytobiorcami. 
Fakt, że kredytobiorcy mogli zdecydować, czy zaciągnąć kredyt w walucie polskiej, 

czy tez kredyt denominowany, nie oznacza, iż umowa, którą zawarli powodowie, była 

indywidualnie negocjowana. Wyrażenie przez konsumentów zgody na zawarcie umowy 
wyrażonej w CHF nie może być uznane za tożsame z indywidualnym uzgodnieniem treści 

klauzul dotyczących kursu kupna i sprzedaży waluty, ponieważ w ramach tego typu 
umowy powodowie mieli minimalny wpływ na jej treść. Ponadto, kwestii indywidualnego 
uzgodnienia postanowień umownych z konsumentami nie należy rozpatrywać w oderwaniu 
od pozostałych obowiązków banku, m.in. obowiązku informacyjnego. Zwrócić należy 

uwagę, iż w zakresie stosowania klauzul waloryzacyjnych bank posługiwał się 

ogólnikowymi informacjami, nie pozwalając konsumentom dogłębnie i szczegółowo poznać 

mechanizmu, który będzie obowiązywał w zawieranej umowie. Wobec powyższego 

logicznym jest, iż konsumenci, jako osoby nie zajmujące się daną dziedziną profesjonalnie, 
mogą mieć istotne trudności w podejmowaniu prób negocjacji postanowień umownych, 

które nie są dla nich w pełni zrozumiałe, a pierwsze zapoznanie się z nimi nie wzbudziło 

zastrzeżeń. Szczególnie należy mieć również na uwadze, że powodowie w rozmowach z 
pracownikami banku przed zwarciem umowy byli zapewniani o stabilności waluty i braku 
powodów do zmartwień w związku z ewentualnymi różnicami kursowymi. Konsumenci 
zawierzyli profesjonalnemu podmiotowi, jakim bez najmniejszych wątpliwości jest bank, a 
nadto nie mieli świadomości, iż przysługuje im takie uprawnienie do negocjowana. Co 
więcej nie posiadali wystarczającej wiedzy, by móc realnie wpłynąć na treść postanowień 

umownych. Przedmiotowa umowa ma zatem charakter tzw. umowy adhezyjnej, czyli takiej, 



w której warunki umowne zostały określane jednostronnie przez przedsiębiorcę, zaś 

konsumentom pozostawiono jedynie podjęcie decyzji czy do niej przystąpią bez możliwości 

negocjacji jej treści. 

W dalszej kolejności wskazać należy, że kwestionowane postanowienia umowne, 
regulujące przeliczanie kwoty kredytu udzielonego w CHF na walutę polską i wskazujące, że 

spłata kredytu następuje w złotych w oparciu o kurs waluty ustalany przez pozwany Bank, 
stosowany do przeliczenia raty określonej w CHF (pkt 2 załącznika nr 7 do umowy w zw. z 
16 ust. 2 umowy), stanowią w istocie postanowienia określające główne świadczenia stron, 
na co zasadnie zwracali uwagę powodowie. Wynika to z konstrukcji umowy, według której 
ustalenie kwoty udostępnionej kredytobiorcy oraz kwoty niezbędnej do spłaty każdej 

poszczególnej raty następuje poprzez odniesienie do mechanizmu przeliczenia jednej waluty 
na drugą. O wielkości całego kredytu i poszczególnych rat decyduje w istocie przeliczenie 
najpierw z waluty CHF na PLN (moment wypłaty kredytu), a następnie przeliczanie z PLN 
na CHF (moment spłaty każdej raty). Mechanizm ten występuje także m.in. w treści 

załącznika nr 6 do umowy kredytu, w którym dotyczy on ustalenia równowartości 

zadłużenia powodów w złotych według kursu sprzedaży waluty kredytu, obowiązującego w 
Banku zgodnie z Tabelą kursów walut ogłaszaną w siedzibie banku w dniu wystawienia 

bankowego tytułu egzekucyjnego. W świetle art. 3851 1 k.c. badanie abuzywności jest 
wyłączone w odniesieniu do głównych świadczeń stron jeżeli zostały sformułowane w 
sposób jednoznaczny. 

Pojęcie "głównych świadczeń stron" jest nieprecyzyjne i jego rozumienie może budzić 

wątpliwości niemniej jednak przyjmuje się, że należy przez nie rozumieć te elementy 
umowy, które są konieczne do tego, aby doszła ona do skutku (essentialia negotii) lub też, 

alternatywnie, elementy typizujące daną umowę jako ukształtowaną w określony sposób w 
k.c. Sąd podziela stanowisko Sądu Najwyższego, który w wyroku z dnia 4 kwietnia 2019 
roku, sygn. akt III CSK 159/17 przeprowadził analizę: „jeśli zważyć, że stosownie do art. 69 
ust. 1 Prawa bankowego przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji 
kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem 
na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach 
określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w 
oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu, wówczas nie 
powinno budzić wątpliwości, że obowiązek zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z 
odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu 
stanowi główne świadczenie kredytobiorców. Skoro tak, trudno podzielić stanowisko, że 

klauzula indeksacyjna nie odnosiła się bezpośrednio do elementów przedmiotowo istotnych 
umowy kredytu bankowego, a zatem do oddania i zwrotu sumy kredytowej, skoro 
wysokość tej sumy wprost kształtowała". Powyższy pogląd został ponownie podzielony w 
wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2019 roku, sygn. akt I CSK 242/18. Powyższy 

wniosek potwierdził również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który wskazał, że 

klauzule dotyczące ryzyka wymiany określają główny przedmiot umowy kredytu, ich 
usunięcie spowodowałoby bowiem nie tylko zniesienie mechanizmu indeksacji oraz różnic 

kursów walutowych, ale również - pośrednio - do zaniknięcia ryzyka kursowego, które jest 
związane bezpośrednio z indeksacją kredytu do waluty (por. wyrok Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 marca 2019 r., Dunaj, C 118/17, pkt 48, 52 i 
przytoczone tam orzecznictwo). Okoliczność, iż konsument mógł wybrać kredyt bez 
mechanizmu indeksacji i ostatecznie zdecydował się taki wybrać w żaden sposób nie zwalnia 



to od odpowiedzialności banku w tym zakresie, szczególnie mając na uwadze, iż sam 

tworzył wszystkie wzory umów i ich warianty, a na które kredytobiorca miał niezwykle 
nieznaczny wpływ. Przedstawiane propozycje kredytowe powinny spełniać wszelkie 
wymogi określone przepisami prawa powszechnie obowiązującego. To na banku spoczywa 
odpowiedzialność, by postanowienia umowne te kryteria spełniały, nie zaś na konsumencie, 
by musiał ocenić poprawność proponowanych umów i świadomie wybrać te, które nie 
naruszają jego interesów. Zdaniem Sądu, powyższe stanowisko można odnieść również do 
kredytów denominowanych. Istota postanowień umownych w kredytach indeksowanych i 
denominowanych jest taka sama - jest nią przeliczanie kwoty kredytu i raty z jednej waluty 
na drugą. Sąd wyraża przekonanie, że kredyt denominowany nie jest stricte kredytem 
walutowym, ponieważ powinien zostać wówczas udzielony, wypłacony, a następnie 

spłacony w walucie obcej, natomiast w przedmiotowej umowie przewidziano, że wypłata 

kredytu, jak i spłata jego rat będzie następować po przeliczeniu kwot z waluty obcej na 
walutę polską według określonego kursu. Tym samym zasadne jest odrębne rozumienie 
kredytu walutowego oraz denominowanego. 

Zgodnie z treścią art. 3531 kc strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek 
prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości 

(naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. W doktrynie wskazuje się, 

że natura stosunku prawnego obejmuje nie tylko swoistą naturę poszczególnych typów, lecz 
również naturę nienazwanych stosunków prawnych określonego rodzaju. Stosunek 
zobowiązaniowy powinien dać stronom pewność co do przysługujących im praw i ciążących 

na nich obowiązków. Nie może stwarzać sytuacji, w której jeden podmiot jest uzależniony 

od innego. Jak wskazuje się w doktrynie do istotnych cech umowy kredytu należy m.in. 
odpłatność (kredytobiorca zobowiązany jest do zapłaty odsetek i ewentualnej prowizji dla 
banku). Oprocentowany kredyt będzie umową wzajemną jedynie wówczas, gdy odsetki 
oprócz elementu waloryzacyjnego zawierają także zysk, wymierną ekonomiczną korzyść dla 
dającego kredyt. Dążenie do uzyskania tego świadczenia pieniężnego stanowi podstawę i 

przyczynę zobowiązania się kredytodawcy do udostępnienia własnego kapitału i przesądza 

o wzajemnym charakterze kontraktu. Zapłata wynagrodzenia za świadczenie banku musi 
być uznana za element przedmiotowo istotny umowy kredytu. Zapłata odsetek jako 
możliwego elementu wynagrodzenia za świadczenie banku z umowy kredytu staje się zatem 
świadczeniem głównym, które nie może być kwalifikowane jako świadczenie uboczne. 
Odsetki od udzielonego kredytu bankowego są elementem składowym świadczenia 

głównego stron umowy kredytu, z jednej strony stanowią bowiem cenę płaconą przez 
kredytobiorcę za korzystanie z oddanych mu do dyspozycji środków finansowych banku, z 
drugiej zaś strony - wynagrodzenie pobierane przez bank za udostępnienie kredytobiorcy 
tych środków Celem umowy kredytu bankowego, podobnie jak umowy pożyczki bankowej, 
jest postawienie środków pieniężnych do dyspozycji kredytobiorcy (pożyczkobiorcy), a 
czyniąc to, bank, w zamian za określony w umowie zysk z tytułu oprocentowania i prowizji, 

zgadza się również na ponoszenie określonego ryzyka. (...) Umowa kredytu bankowego 
powinna być analizowana w kontekście współczesnych zasad funkcjonowania kredytu w 
ramach gospodarki rynkowej (por. Z. Ofiarski, Prawo bankowe. Komentarz, LEX 2013). 

W oparciu o zawarte w umowie postanowienia dotyczące denominacji powodowie 
nie byli jednak w stanie określić wysokości własnego zobowiązania, a tym samym ocenić 

skutków ekonomicznych wynikających z zawartej umowy kredytowej, a także ryzyka 
związanego z podpisaniem umowy. Postanowienia zawarte w pkt 2 załącznika nr 7 do 



umowy w zw. Z § 16 ust. 2 umowy odnosiły bowiem się w tym zakresie do Tabeli kursów 
walut BPH PBK S.A. W żadnym z postanowień umownych nie wskazano jednak, jak Bank 
ustalać będzie we własnych tabelach kursy kupna i sprzedaży waluty CHF stosowanej do 
przeliczeń, w szczególności jakie wskaźniki będzie miał tu na uwadze. W ustaleniach 
umownych zabrakło wskazania obiektywnych wskaźników, w dodatku indywidualnie 
uzgodnionych, tj. na które także konsumenci mieliby realny wpływ - w praktyce 
postanowienia te pozwalały pozwanemu kształtować kurs w sposób dowolny, wedle swej 
woli. 

Już z powyższych powodów Sąd uznał przesłankowo, że przedmiotowa umowa 
kredytowa jest nieważna z uwagi na zasadnie podniesiony przez powodów zarzut 
naruszenia zasady określoności świadczeń i nieuzgodnienia tzw. essentialia negotti, a także 

sprzeczności z naturą stosunku prawnego - art. 3531 kc. 
Sąd wskazuje jednak, że uznanie postanowień z załącznika nr 7 w zw. z § 16 ust 2 

umowy za określające główne świadczenia stron i to w sposób sprzeczny z naturą 

zobowiązania nie wyłącza możliwości badania ich pod kątem abuzywności na podstawie art. 

3851 § 1 k.c. Analizowane postanowienia umowy nie określały bowiem precyzyjnie 
rzeczywistej wysokości udzielonego i przekazanego powodom kredytu, jak również 

świadczeń kredytobiorcy w sposób możliwy do ustalenia w oparciu o czynniki obiektywne, 
niezależne od kredytodawcy. Jak wyżej wskazano, w treści umowy ani będących jej częścią 

załączników nie wskazano bowiem kryteriów, na podstawie których bank ustala stosowany 
przez siebie kurs wymiany waluty obcej CHF na złote zarówno w momencie uruchomienia 
kredytu, jak i spłaty poszczególnych rat. W konsekwencji przedmiotowa umowa w tym 

zakresie nie była jednoznacznie sformułowana w rozumieniu art. 3851 § 1 k.c. W wyroku z 
dnia 20 września 2017 r. (C-186/16, www.eur-lex.europa.eu) Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej wyjaśnił, że „art. 4 ust. 2 dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków 
w umowach konsumenckich należy interpretować w ten sposób, że wymóg wyrażenia 

warunku umownego prostym i zrozumiałym językiem oznacza, że w wypadku umów 
kredytowych instytucje finansowe muszą zapewnić kredytobiorcom informacje 
wystarczające do podjęcia przez nich świadomych i rozważnych decyzji. W tym względzie 

wymóg ów oznacza, że warunek dotyczący spłaty kredytu w tej samej walucie obcej co 
waluta, w której kredyt został zaciągnięty, musi zostać zrozumiany przez konsumenta 
zarówno w aspekcie formalnym i gramatycznym, jak i w odniesieniu do jego konkretnego 
zakresu, tak aby właściwie poinformowany oraz dostatecznie uważny i rozsądny przeciętny 

konsument mógł nie tylko dowiedzieć się o możliwości wzrostu lub spadku wartości waluty 
obcej, w której kredyt został zaciągnięty, ale również oszacować - potencjalnie istotne -
konsekwencje ekonomiczne takiego warunku dla swoich zobowiązań finansowych". 
Konsekwencje finansowe są dla kredytobiorców najważniejsze, gdyż wskazują na realny 
wymiar ciążących na nich zobowiązań finansowych z tytułu zawarcia umowy kredytu. 

Ostatnią z przesłanek koniecznych dla uznania postanowienia za niedozwolone jest 
kształtowanie przez nie praw i obowiązków konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi 
obyczajami rażąco naruszając jego interesy. Sąd przyjmuje, że kształtowanie praw i 
obowiązków konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami wyraża się w 
tworzeniu przez przedsiębiorcę takich klauzul umownych, które godzą w równowagę 

kontraktową tego stosunku, prowadzą do istotnej i nieusprawiedliwionej dysproporcji praw 
i obowiązków konsumenta na jego niekorzyść w określonym stosunku zobowiązaniowym. 



Konieczna jest zatem ocena, czy standardowe postanowienia zawarte we wzorcu umownym 

przekraczają zakreślone przez ustawodawcę granice rzetelności kontraktowej twórcy wzorca 
w zakresie kształtowania praw i obowiązków konsumenta. Chodzi tu o działania 

nierzetelne, odbiegające od standardów na niekorzyść konsumenta oraz naruszające 

równorzędność kontraktową stron. W sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami rażąco 

naruszają interesy konsumenta postanowienia umowne godzące w równowagę kontraktową 

stron, a także te, które zmierzają do wprowadzenia konsumenta w błąd, wykorzystując jego 
zaufanie i brak specjalistycznej wiedzy. Klauzula dobrych obyczajów nawiązuje do 
wyobrażeń o uczciwych, rzetelnych działaniach stron, a także do zaufania, lojalności, jak 
również - w stosunkach z konsumentami - do fachowości. Zatem sprzeczne z dobrymi 
obyczajami są takie działania, które zmierzają do dezinformacji lub wywołania błędnego 

mniemania konsumenta (czy szerzej klienta), wykorzystania jego niewiedzy lub naiwności, 

ukształtowania stosunku zobowiązaniowego niezgodnie z zasadą równorzędności stron, 
nierównomiernego rozłożenia praw i obowiązków między partnerami kontraktowymi (por. 
wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 września 2019 roku, sygn. akt XXV C 
2893/18). 

Sąd zważył, że sam mechanizm ustalający wysokość wypłaconego kredytu oraz 
wysokość raty w złotych nie stanowiłby instrumentu kształtującego obowiązki 

kredytobiorców sprzecznie z dobrymi obyczajami ani też nie naruszałby w sposób rażący 

ich interesów, gdyby zasady tego mechanizmu były precyzyjnie i jasno określone w oparciu 
o jednoznacznie i obiektywne kryteria. Oceniając postanowienia przedmiotowej umowy Sąd 

miał na względzie, że określona konstrukcja była w istocie wyjściem banku naprzeciw 
zapotrzebowaniu powodów na uzyskanie jak najbardziej korzystnego kredytu, który 
pozwoli im uzyskać sumę konieczną dla wykończenia budowy domu, gdyż w przypadku 
wariantu złotowego zdolność kredytowa powodów nie pozwalała im na uzyskanie 
wystarczającej kwoty. Materiał dowodowy zgromadzony w niniejszej sprawie wskazuje, iż 

miesięczna rata kredytu walutowego była istotnie niższa niż kredytu złotowego w 
przypadku udzielenia tej samej wysokości kredytu wyrażonej w złotych (a właśnie waluta 
polska była potrzebna powodom dla wykończenia budowy domu). Kredyt udzielany w CHF 
charakteryzował się atrakcyjnym, niskim oprocentowaniem, co miało przełożenie na 
wysokość poszczególnych rat kapitałowo - odsetkowych. Taka konstrukcja umowy przez 
kilka lat przynosiła kredytobiorcom wymierne korzyści finansowe w postaci mniejszych rat 
w porównaniu z ratami, które spłacaliby, gdyby zaciągnęli kredyt w walucie polskiej 
niezwiązanej z CHF. 

Sąd ma na względzie, że w ciągu ostatnich lat doszło do znacznego pogorszenia 
sytuacji finansowej osób, które zdecydowały się na zaciągnięcie długotrwałego zobowiązania 

powiązanego z CHF, w tym także powodów. Zwrócić jednak należy uwagę, iż przyczyną 

istotnej zmiany wysokości rat nie jest abuzywność postanowień umownych, lecz wzrost 
kursu waluty CHF w stosunku do złotego. Sam zaś Bank nie miał i nie będzie miał żadnego 

wpływu na to, jak kształtował się i będzie się kształtować kurs tej waluty. Tak znaczący 

wzrost kursu waluty był wydarzeniem, którego nie przewidywali ani powodowie, ani 
pozwany - był bowiem efektem decyzji podjętej przez władze Szwajcarii o rezygnacji ze 
sztucznego utrzymywania niskiego kursu tej waluty. Podmioty działające na rynku 
bankowym nie mogły przewidzieć takiego rozwoju sytuacji, a tym samym nie można od 
nich wymagać, aby uprzedzały kredytobiorców o takiej możliwości. 



Również ustawa z 26 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe dopuściła 

mechanizm indeksacji, nie uznając go za działanie rażąco sprzeczne z interesami 
konsumentów. Jeżeli natomiast przeanalizować uzasadnienia orzeczeń sądów i decyzje 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, to można dojść do wniosku, że organy te nie 
kwestionowały samego mechanizmu indeksacji, a jedynie sposób ustalania kursu, po jakim 
banki kupowały lub sprzedawały kredytobiorcom walutę obcą (por. np. wyrok Sądu 

Apelacyjnego w Warszawie z 21 października 2011 r., VI ACa 420/11). Sąd wziął również 

pod uwagę, że Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 roku w sprawie 
nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich wskazywała w swym załączniku, że 

instytucja kredytowa może oznaczyć w umowie cenę swoich usług jako zmienną, o ile cena 
zależy od warunków rynkowych, nad którymi instytucja nie ma żadnej kontroli. Oznacza to, 
że dopuszczono możliwość transakcji produktami, których cena związana jest ze zmianami 
notowań giełdowych z tym zastrzeżeniem, że cena musi zależeć od czynników 
obiektywnych niezależnych od stron transakcji (wynika to z pkt 2c w zw. z pkt 11 załącznika 

do Dyrektywy). Jest więc dopuszczalna taka konstrukcja, w której wartość świadczenia (w 
przedmiotowej sprawie - wysokość raty) zależna jest od kursu waluty obcej, przy czym kurs 
ten musi być wyznaczany przez czynniki zewnętrzne. 

Powyższe prowadzi do konieczności oceny postanowień umowy w zakresie, w jakim 
określały sposób ustalania przez pozwanego kursów sprzedaży i kupna waluty franka 
szwajcarskiego. Postanowienia umowy oraz będących jej częścią załączników (w 
szczególności nr 6 i 7) odnosiły się bowiem w tym zakresie do Tabeli kursów walut 
ogłaszanej w siedzibie Banku. W żadnym z postanowień umownych nie wskazano jednak, 
jak Bank ustalać będzie we własnych tabelach kursy kupna i sprzedaży waluty CHF 
stosowanej do przeliczeń, w szczególności jakie wskaźniki będzie miał tu na uwadze. W 
ustaleniach umownych zabrakło wskazania obiektywnych wskaźników, na które także 

konsumenci mieliby realny wpływ - w praktyce postanowienia te pozwalały pozwanemu 
kształtować kurs w sposób dowolny, wedle swej woli. Zdaniem Sądu sytuacja, w której bank 
w sposób jednostronny, dowolny i nieograniczony określa wysokość kursów kupna i 
sprzedaży walut (tj. wyłącznie w oparciu o ustaloną przez siebie i znaną tylko sobie 
procedurę), na podstawie których jest następnie ustalana wysokość wypłaconego kredytu i 
świadczeń konsumentów, godzi w równowagę kontraktową stron, wprowadzając daleko 
idącą dysproporcję praw i obowiązków na niekorzyść konsumenta. Odesłanie do 
prowadzonych przez bank tabeli kursów skutkuje bowiem tym, że jedna ze stron umowy 
arbitralnie przyznaje sobie w istocie prawo do jednostronnego regulowania wysokości 

świadczenia drugiej strony. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy z postanowień umowy 
ani załączników nie wynika w żaden sposób, jaka tabela stanowi podstawę ustalania kursów 
oraz w jaki sposób znajdujące się w niej kursy sprzedaży i kupna waluty są ustalane. 
Prowadzi to do powstania uzasadnionego ryzyka, że kryteria stosowane przez bank przy 
ustalaniu kursów walut mogą być oderwane od rzeczywistości rynkowej oraz ustalane w 
arbitralny i nieprzewidywalny dla konsumenta sposób. W takim przypadku konsumenci 
znaleźli się w bardzo niekorzystnym położeniu, gdyż nie mieli żadnej wiedzy, ani wpływu 

na to, w jaki sposób są ustalane parametry danej tabeli, a tym samym w jaki sposób jest 
ustalana wysokość kursów walut. W praktyce zatem, powodowie nie znali wysokości swego 
zobowiązania. Kredytobiorcy zostali zatem narażeni na nieograniczone roszczenia ze strony 
banku. Niewskazanie przez bank w umowie kryteriów branych pod uwagę przy ustalaniu 
ww. kursów powoduje również, że powodowie byli pozbawieni rzeczywistej kontroli 



działania kredytodawcy, a w chwili zawarcia umowy nie byli w stanie ocenić wysokości 

wynagrodzenia banku, które ten zastrzeże z tytułu uprawnienia do ustalania kursu 
wymiany walut. Tym samym nie mieli możliwości rzetelnej oceny skutków ekonomicznych 
podejmowanej przez siebie decyzji o zaciągnięciu zobowiązania kredytowego. Ponadto tak 
niejasne a tym samym niepoddające się weryfikacji określenie stosowanych kursów 
wymiany walut w istocie może skutkować przyznaniem sobie przez bank dodatkowego, 
ukrytego i nieweryfikowalnego przez konsumentów wynagrodzenia w wysokości różnicy 

między stosowanymi przez niego kursami walut obcych a ich kursami rynkowymi, czy 
średnimi. Brak równowagi kontraktowej między stronami i możliwość arbitralnego, 
jednostronnego kształtowania wysokości kursów przez bank jest szczególnie rażąca, biorąc 

pod uwagę charakter zawieranej umowy o kredyt budowlano-hipoteczny, która naraziła 

kredytobiorców na omawiane ryzyko w okresie wielu lat. 
Również obszerne i ugruntowane orzecznictwo Sądu Najwyższego jednoznacznie 

wskazuje, że mechanizm ustalania kursów waluty, który pozostawia bankowi swobodę, jest 
w sposób oczywisty sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interesy konsumenta, 
a klauzula która nie zawiera jednoznacznej treści, a przez to pozwala na pełną swobodę 

decyzyjną banku, jest klauzulą niedozwoloną w rozumieniu art. 3851 1 k.c. (np. wyrok 
Sądu Najwyższego z 27 listopada 2019 r., sygn. akt II CSK 482/18; wyrok Sądu Najwęższego 

z 4 kwietnia 2019 r., sygn. akt III CSK 159/17; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 stycznia 
2016 r., sygn. akt I CSK 1049/14). 

W ocenie Sądu, tezy o precyzyjnym i zrozumiałym sformułowaniu spornych 
postanowień umownych nie można również wywodzić z faktu, iż powodowie zapoznali się 

z umową, a następnie ją podpisali nie zgłaszając zastrzeżeń. To pozwany, jako 
profesjonalista, powinien zadbać, by w stosowanych przez niego wzorcach umownych nie 
pojawiały się postanowień o charakterze abuzywnym. Bank nie może przedstawiać klientom 
niejasnych wzorców oczekując, że konsumenci sami zauważą nieprawidłowości i będą 

próbowali je negocjować. Tym bardziej niedopuszczalne jest domniemanie, że skoro 

powodowie, po zapoznaniu się z umową, nie zgłosili zastrzeżeń do jej treści, to nie zawiera 

ona postanowień abuzywnych. Zdaniem Sądu, skoro strony ostatecznie podpisały umowę w 
określonym wariancie, to oznacza to, że wszystkie postanowienia umowy w tym wybranym 
wariancie powinny być jednoznacznie i precyzyjnie określone tak, aby nie naruszać 

interesów konsumentów i obowiązek zadbania o to leży po stronie banku. W przeciwnym 
przypadku należy uznać występowanie w treści czynności prawnej postanowień 

abuzywnych. Można zatem skonstatować, że nawet jeśli powodowie mogli wybrać wariant 
umowy bez postanowień niedozwolonych, ale wybrali taki, w którym te postanowienia 

niedozwolone się znajdują, to w żaden sposób nie zwalnia to od odpowiedzialności banku w 

tym zakresie, który przecież sam tworzył wszystkie wzory umów i ich warianty, jakie 
przedstawiał swoim klientom i zgodnie z którymi umowy były podpisywane. W 
przeciwnym przypadku to na konsumenta byłaby w istocie przerzucona odpowiedzialność 

za stosowanie przez bank postanowień niedozwolonych. Prawem pozwanego było 

zaproponowanie klientom różnych wariantów kredytowych, jednakże każdy z nich 
powinien zawierać postanowienia umowne uczciwe i nienaruszające w sposób rażący 

interesów konsumenta. 
Ponadto, do zrealizowania możliwości indywidualnego uzgodnienia postanowień z 

konsumentem konieczne jest uprzednie spełnienie obowiązku informacyjnego o 
proponowanym produkcie, czego pozwany w niniejszej sprawie zaniechał. W załączniku nr 



7 do umowy powodowie oświadczyli, iż w związku z zaciągnięciem kredytu walutowego 
jest im znane i wyjaśnione przez Bank ryzyko zmiany kursu waluty, w której zaciągnęli 

zobowiązanie kredytowe, oraz są świadomi ponoszenia przez siebie tego ryzyka. Nie sposób 
jednak ustalić, że kredytobiorcy zostali w sposób wyczerpujący i zrozumiały poinformowani 
o skutkach, jakie wiążą się z kredytem waloryzowanym. Treść załącznika była stała i 
występowała przy wszystkich kredytach denominowanych, nie była indywidualnie 
uzgodniona z powodami. Podpisany przez powodów dokument zawiera jedynie 
ogólnikowe oświadczenia, nie tłumaczące jednakże szczegółów powstania takiego ryzyka 
ani jego rzeczywistych skutków. Kredytobiorcy byli zapewniani o stabilności waluty, a 
ewentualne wahania miałyby być całkowicie nieistotne. Uzyskiwane przez nich informacje 
mogły prowadzić do błędnego nadmiernego przekonania o ekonomicznym bezpieczeństwie 

związanym z zawieraną umową. Tym samym w ocenie Sądu rzeczywisty przekaz 
informacyjny pozwanego o ryzyku walutowym skierowana do kredytobiorcy nie spełnił 

swojej roli, gdyż przedstawione ryzyko zostało umniejszone i tym samym przyćmione 

zapewnieniami o stabilności. Sąd podziela również stanowisko Sądu Najwyższego, który 
ocenił, że okoliczność oświadczenia przez kredytobiorcę, że jest mu znane oraz wyjaśnione 

przez bank ryzyko zmiany kursu waluty, w której zaciągnął zobowiązanie kredytowe i jest 
świadomy ponoszenia przez siebie tego ryzyka, nie prowadzi do uznania, iż bank sprostał 

obowiązkowi informacyjnemu. Po pierwsze, gdyby rzeczywiście zostało należycie 

wyjaśnione znaczenie zmiany kursu waluty i ponoszonego ryzyka, to racjonalny 
kredytobiorca nie decydowałby się na kredyt powiązany z kursem waluty obcej w sposób 
wadliwy w perspektywie jego spłacania przez kilkadziesiąt lat, chyba żeby z okoliczności 

sprawy wyraźnie wynikało co innego. Po drugie, gdyby kredytujący bank zamierzał 

wystarczająco poinformować kredytobiorcę, będącego osobą fizyczną, konsumentem, o 
niebezpieczeństwach wynikających z kredytu powiązanego z kursem waluty obcej, to nie 
proponowałby w ogóle zawierania takich umów kredytowych, zdając sobie sprawę - jako 
profesjonalista - że umowa taka może zostać łatwo oceniona jako nieuczciwa (zob. wyrok 
Sądu Najwyższego z 29 października 2019 roku, sygn. akt IV CSK 309/18, LEX). 

Ryzyka walutowego nie należy utożsamiać z ryzykiem dowolnego kształtowania 

kursu wymiany przez kredytodawcę i narażenia konsumentów na dodatkowe koszty, jak to 
miało miejsce w przedmiotowej sprawie. Czym innym jest obiektywne ryzyko zmienności 

kursu walutowego, a czym innym ustalanie kursów walut przez pozwanego w zasadzie w 
dowolny i niemierzalny sposób. Niedozwolony charakter postanowień należy oceniać z 
uwzględnieniem okoliczności z momentu zawarcia umowy, dlatego bez znaczenia pozostaje 
to, w jaki sposób przedsiębiorca wykonywał umowę w oparciu o kwestionowane 
postanowienia umowy. Klauzula jest abuzywna z mocy samego prawa i z chwilą 

zamieszczenia jej we wzorcu, a nie z momentem potwierdzenia jej abuzywności przez 
uprawniony organ. Powyższe stanowisko zostało również potwierdzone w wyroku 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 października 2019 r. (Kamil Dziubak i 
Justyna Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank International AG, sprawa C-280/18). Przy 
dokonywaniu oceny niedozwolonego charakteru określonego postanowienia umownego nie 
ma zatem żadnego znaczenia to, w jaki sposób umowa była wykonywana przez strony, gdyż 

istotne znaczenie ma wyłącznie to, że bank miał możliwość wykorzystania abuzywnego 
postanowienia na podstawie treści umowy. Postanowienie umowne ma niedozwolony 
charakter nie dlatego, że jest w niewłaściwy sposób wykorzystywane przez przedsiębiorcę, 

tylko dlatego, że daje kontrahentowi możliwość działania w sposób rażąco naruszający 



interesy konsumenta. W konsekwencji, bez większego znaczenia w niniejszym procesie 
pozostawała okoliczność, w jaki sposób bank rzeczywiście ustalał kurs waluty, do której 
kredyt był denominowany, poza tym, że ustalał go na podstawie własnych, arbitralnych, 
wewnętrznych procedur. Nie ma też istotnego znaczenia, w jaki sposób bank finansował 

udzielanie kredytów denominowanych, bowiem również to stanowi okoliczność leżącą poza 
łączącym strony stosunkiem prawnym, a równocześnie związaną z wykonywaniem umowy, 
a nie chwilą jej zawarcia. 

Powyższe rozważania faktyczne i prawne prowadzą do przekonania, iż w 
opisanych wyżej mechanizmach należy dostrzegać zarówno sprzeczności postanowień z 
dobrymi obyczajami i rażącego naruszenia interesów konsumentów, którzy nie mieli 
możliwości rzetelnej oceny ciążącego na nich zobowiązania i byli zdani wyłącznie na 
arbitralne decyzje banku. 

Przeprowadzona analiza prowadzi do konkluzji, iż sporne postanowienia umowy 
zawarte załączniku nr 7 w zw. z w § 16 ust. 2 umowy kredytowej spełniają łącznie 

przesłanki określone w unormowaniu art. 3851 k.c. i tym samym należy uznać, iż noszą 

charakter abuzywności. Skutkiem uznania powyżej wskazanych postanowień umownych za 

niedozwolone klauzule umowne jest ich eliminacja z umowy zgodnie z art. 3851 § 1 k.c. 

Wskazany przepis nie przewiduje możliwości zastąpienia wyeliminowanego postanowienia 
umownego jakimkolwiek postanowieniem umownym. Ustawodawca nie przyjął tu 
rozwiązania przewidzianego m.in. w art. 58 § 1 k.c., przewidującego możliwość wejścia w 
miejsce abuzywnych postanowień umownych odpowiednich przepisów ustawy. Nie ma też 

możliwości uzupełnienia umowy przez odwołanie się do ustalonych zwyczajów, praktyki 
rynkowej, czy też kursu rynkowego jako tego, który wyznaczać ma kwotę udostępnioną 

kredytobiorcy oraz wysokość rat wyrażonych w złotych. Ponadto podkreślić należy, że 

wszystkie wymienione powyżej możliwości uzupełnienia umowy byłyby w dalszym ciągu 

niejednoznaczne dla konsumenta, co skutkowałoby koniecznością uznania ich ponownie za 
abuzywne, gdyż pozwalałyby wyłącznie Bankowi na wypełnianie ich treścią, jaką Bank 
-stosownie do własnych, nieweryfikowalnych potrzeb - uznałby za odpowiednią. 

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tym zakresie wypowiada się 

jednoznacznie, wskazując na brak możliwości wypełnienia luk w umowie przepisami 
o charakterze ogólnym, przewidującymi, że skutki wyrażone w treści czynności prawnej są 

uzupełniane w szczególności przez skutki wynikające z zasad słuszności lub ustalonych 
zwyczajów (tak wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października 2019 

roku, C - 260/18). Według TSUE, upadek całej umowy z powodu eliminacji z niej 
postanowień abuzywnych jest dopuszczalny w wyjątkowych sytuacjach. Przede wszystkim 
gdy dalsze obowiązywanie umowy nie daje się pogodzić z konstrukcjami prawnymi 
przyjętymi w krajowym ustawodawstwie i jednocześnie, przy spełnieniu warunku wedle 
którego upadek całej umowy nastąpi z korzyścią dla konsumenta, przy jednoczesnym braku 
przepisów dyspozytywnych. Ustalenie nieważności umowy kredytu zależy od przesądzenia 

kwestii, czy jakiś z przepisów polskiego prawa sprzeciwiałby się utrzymaniu w mocy 
umowy łączącej strony po wyeliminowaniu klauzul abuzywnych dotyczących denominacji. 
Wyłączenie klauzul waloryzacyjnych powoduje, że po pierwsze nie było możliwe określenie 

wysokości kwoty w złotych polskich, która miała zostać oddana do dyspozycji powodów, 
stanowiącej równowartość kwoty kredytu wyrażonej w CHF. Nie było możliwe wykonanie 
zobowiązania zwrotnego, zważywszy na przyjęty przez strony sposób jego spłaty na dzień 



zawarcia Umowy: przeliczanie raty wyrażonej w CHF na złote, w której to walucie 
następowało zasilanie przez powodów rachunku technicznego do spłaty kredytu (rachunku 
do rozliczeń w złotych). Przyjmując, że kwotą oddaną do dyspozycji powodów była suma 
środków pieniężnych wyrażonych w walucie CHF, wyłączenie abuzywnych klauzul 
waloryzacyjnych, skutkuje brakiem możliwości wykonania przez Bank świadczenia zgodnie 
z wolą stron (wypłata w złotych) oraz brak możliwości wykonania świadczenia zwrotnego 
powodów względem pozwanego w złotych. 

Mając na uwadze stanowisko strony pozwanej co do możliwości uzupełniania umowy 
w oparciu o przepisy dyspozytywne, Sąd rozważył kwestię zastosowania w miejsce 
abuzywnych postanowień umownych rozwiązań opierających się na kursie średnim danej 
waluty, ustalanym przez NBP. Argumentem, który mógłby przekonywać o konieczności 

zastosowania tego właśnie kursu, jest przepis art. 358 § 2 k.c., zgodnie z którym 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. Niemożliwe jest jednocześnie zastąpienie rzeczonych klauzul abuzywnych 
przepisami dyspozytywnymi. Odnosząc się do tej możliwości, przypomnieć należy, że w 
świetle wiążącej wykładni dokonanej przez TSUE uzupełnianie umowy przepisami 
dyspozytywnymi jest uzależnione od niemożności utrzymania umowy w mocy i zgody 
konsumenta na takie uzupełnienie. TSUE wykluczył w ogóle uzupełnianie umowy 
przepisem art. 56 k.c. odwołującym się do zasad współżycia społecznego i ustalonych 
zwyczajów, a w prawie polskim brak jakiegokolwiek innego nadającego się do zastosowania 
przepisu. W szczególności przepisem takim nie jest art. 358 § 2 k.c. z uwagi już choćby na to, 
że nie obowiązywał on w obecnym brzmieniu w dacie zawarcia przez strony umowy, przez 
co nie może mieć do tej umowy zastosowania. Przepis ten wszedł w życie 24 stycznia 2009 
roku, podczas gdy umowa kredytowa między powodami a Bankiem zawarta została w 2004 
roku. Ustawa z 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy 
Prawo dewizowe (Dz. U Nr 228 poz. 1506) nie zawierała w sobie żadnych przepisów 
przejściowych. Jak wskazuje się w doktrynie, zmiana art. 358 § 2 k.c. miała zastosowanie do 
zobowiązań powstałych po jej wejściu w życie, tj. od 24 stycznia 2009 r., oraz od dnia jej 
wejścia w życie do istniejących w tym dniu zobowiązań trwałych, tj. takich, w których 
globalny rozmiar świadczenia zależy od czasu trwania stosunku prawnego i nie da się go z 
góry określić w sposób ostateczny nie nawiązując do czynnika czasu (E. Gniewek, P. 
Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Wyd. 9, Warszawa 2019). 

Przepisem dyspozytywnym zastępującym postanowienia umowne nie mogą być też 

żadne normy stosowane analogicznie - ze względów takich samych jak powołane przez 
TSUE na uzasadnienie niemożności stosowania art. 56 k.c. 

Powodowie w trakcie niniejszego procesu wielokrotnie wyraźnie wskazywali, że 

przedmiotowa umowa kredytowa winna zostać uznana za nieważną, jak również na tym 
skutku oparli swoje główne żądanie w sprawie. Wyrazili zgodę na przesłankowe ustalenie 
nieważności umowy. Istotne jest także, że powodowie dokonali spłaty całości kredytu i to 
wedle kursów CHF ustalanych przez pozwany Bank. W tej sytuacji ustalenie nieważności 

umowy kredytu nie można uznać za niekorzystne dla powodów. Niewątpliwie w 
przedmiotowym przypadku bezskuteczność klauzul określających sposób przeliczania salda 
kredytu i rat kapitałowo - odsetkowych według ustalonego przez pozwanego kursu CHF 
oznaczałaby wyeliminowanie z umowy mechanizmu denominacji oraz różnic kursów 
walutowych, a także wyeliminowanie ryzyka kursowego. Zdaniem Sądu taki skutek 



prowadziłby do zmiany charakteru stosunku prawnego i pozostawałby w sprzeczności z 
naturą (właściwością) stosunku prawnego, jakim jest umowa kredytu denominowanego 
kursem waluty obcej, stanowiąca wyróżniony podtyp umowy kredytu. 

W wyroku z dnia z dnia 14 maja 2015 r. (II CSK 768/14, OSNC 2015/11/132) Sąd 

Najwyższy stwierdził, że eliminacja danej klauzuli umownej jako konsekwencja 
abuzywności nie może prowadzić do sytuacji, w której następowałaby zmiana prawnego 
charakteru stosunku obligacyjnego łączącego twórcę wzorca i kontrahenta. Podkreślić 

należy, iż strony w załączniku nr 7 do umowy zawarły postanowienia, że kredyt jest 
wypłacany i spłacany w walucie polskiej i od początku jej trwania rachunkiem głównym do 
obsługi kredytu był rachunek prowadzony w złotych. Można przy tym uznać, że 

pozbawienie konsumentów możliwości wypłaty i spłaty kredytu w walucie polskiej 
prowadziłby w istocie do zmiany natury zawartego przez strony stosunku prawnego, 
albowiem w istocie przekształcałoby kredyt denominowany do waluty obcej w kredyt stricte 
walutowy, zaś takiej woli niewątpliwie strony nie wyraziły zawierając sporną umowę. W 
ocenie Sądu, pominięcie mechanizmu denominacji skutkuje na tyle istotnym 
zniekształceniem stosunku, że nie będzie mieścił się on w granicach danego podtypu 
stosunku prawnego, czyli umowy denominowanej do waluty obcej. Strony nie umawiały się 

na zawarcie umowy kredytowej walutowej. Ustalenia faktyczne poczynione w sprawie 
wskazały, że powodowie chcieli de facto uzyskać określoną kwotę w złotych konieczną da 
wykończenia domu - wariant denominowany pozwolił im ówcześnie jedynie na obniżenie 

rat. Pozostawienie umowy bez mechanizmu denominacji byłoby zatem pozostawieniem 
umowy niezgodnej z wolą stron. 

Reasumując, Sąd przesłankowo uznał, że umowa kredytowa będąca przedmiotem 
sporu jest nieważna w całości. 

Wobec poczynionych przez Sąd rozważań i przesłankowego ustalenia nieważności 

umowy kredytowej, przeanalizować należało zasadność podniesionego przez pozwanego 
zarzutu przedawnienia. Powodowie domagają się zasądzenia określonych kwot wpłaconych 

pozwanemu z tytułu spłaty kredytu w związku z nieważnością umowy w okresie od 15 maja 
2007 r. do 21 września 2016 r. 

W ocenie pozwanego, termin przedawnienia roszczeń w niniejszej sprawie wynosi 
3-lata, gdyż raty kredytu zaliczane są do świadczeń okresowych. Sąd nie podziela 
stanowiska banku i wskazuje, że roszczenie o zwrot świadczeń w wyniku uznania umowy 
za nieważną przedawnia się w terminie dziesięciu lat. Trzyletni termin przedawnienia 
przewidziany w art. 118 k.c. dotyczy roszczeń związanych z prowadzoną działalnością 

gospodarczą, ewentualnie roszczeń okresowych. Roszczenie powodów (jako konsumentów) 
nie jest związane z działalnością gospodarczą, a okoliczność, że to strona pozwana prowadzi 

działalność gospodarczą, nie wpływa na termin przedawnienia roszczeń powodów. Nie 
można również uznać, że jest to roszczenie o świadczenia okresowe. Roszczenie okresowe to 
takie, którego wielkości i czasu trwania nie da się z góry określić. Elementem wyróżniającym 

świadczenia okresowe jest ich powtarzalny charakter (spełniane są w określonych odstępach 

czasowych) oraz zależność wysokości (rozmiaru) świadczenia od upływu czasu (por. 
uchwała Sądu Najwyższego (7) z 26 stycznia 2005 roku, III CZP 42/04, OSNC 2005, Nr 9, 
poz. 149). Raty kredytu zaciągniętego na ściśle określony okres nie są zatem świadczeniem 

okresowym, albowiem są one w istocie częścią świadczenia głównego. Roszczenie o zwrot 
nienależnego świadczenia na skutek stwierdzenia nieważności umowy nie jest roszczeniem 
okresowym nawet, jeśli dotyczy zwrotu uiszczonych odsetek. Należy również dodać, iż 



odsetki od kredytu uiszczane wraz z każdą ratą stanowiły odsetki kapitałowe, a zatem była 

to część świadczenia głównego, więc nie mogą się podlegać przedawnieniu jak roszczenie 
odsetkowe. Pozwany z ostrożności procesowej wskazał dodatkowo na 10 letni termin 
przedawnienia, co oznacza, że świadczenia uiszczone przed 21 kwietnia 2017 r. są 

przedawnione. Powodowie dochodzą roszczenia za okres od 15 maja 2007 r. do 21 września 

2016 r., a pozew wniesiony został 21 kwietnia 2017 r. Nie budzi więc wątpliwości Sądu, iż 

zarzut przedawnienia nie jest zasadny 
Nieważność czynności prawnej skutkuje obowiązkiem zwrotu świadczenia 

spełnionego przez powodów wobec pozwanego z tytułu zawartej umowy, co wynika z art. 
405 k.c. w zw. z art. 410 1 k.c. Sąd miał również na uwadze treść z art. 411 pkt 1 k.c. Jak 
przyjmuje się w orzecznictwie i doktrynie (co Sąd w niniejszej sprawie podziela), nienależne 

świadczenie jest tylko szczególnym przypadkiem bezpodstawnego wzbogacenia, gdzie 
wzbogacenie uzyskiwane jest na drodze świadczenia zubożonego (tak m.in. wyr. SA w 
Warszawie z 5.6.2018 r., VI ACa 1653/16; wyr. SA w Warszawie z 7.6.2018 r., V ACa 495/17). 
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 sierpnia 2012 roku, sygn. akt V CSK 372/11, przyjął że 

nienależne świadczenie może być przedmiotem roszczenia określonego w art. 410 1 k.c. i 
nie zachodzi w tym wypadku potrzeba ustalenia, czy wzbogaciło ono odbiorcę. W 
unormowaniu tym ustawodawca przesądził bowiem, że świadczenie nienależne jest źródłem 

roszczenia zwrotnego. W konsekwencji bez znaczenia w sprawie pozostawało, czy pozwany 
faktycznie rozporządził środkami finansowymi otrzymanymi w ramach spłat rat kredytu, 
choćby na pokrycie własnych zobowiązań (przy czym z uwagi na zarobkowy charakter 
działalności pozwanego oczywistym jest, że nie wszystkie środki otrzymane od powodów 
pozwany przeznaczył na spłatę zobowiązań wynikających z umów, na podstawie których 
pozyskał środki na finansowanie akcji kredytowej). Bezspornie środki dochodzone pozwem 
pozwany otrzymał od powodów, a to jest wystarczającą przesłanką do zobowiązania do ich 
zwrotu. 

Wysokość kwot wpłaconych przez powodów do Banku w wykonaniu umowy 
kredytu w okresie objętym żądaniem pozwu wynikała z przedłożonych przez strony 
dokumentów, w szczególności historii spłat. Jednocześnie wskazać należy, iż Sąd w toku 
niniejszej sprawy przychylił się do teorii dwóch kondycji, która jest teorią dominującą w 
polskim systemie prawnym i którą przewidują obowiązuje przepisy. 

Zsumowania wpłat z tytułu nienależnego świadczenia Sąd dokonał zarówno na 
kalkulatorze jak i w programie Excel. W okresie dochodzonym pozwem tj. od 15 maja 2007 r. 
do 21 września 2016 r. powodowie uiścili kwotę 75.123,06 zł. oraz kwotę 

35.890,00 CHF (dochodzona pozwem kwota wpłat z CHF to 36.105.39 CHF). 
Mając na uwadze całokształt powyższych rozważań, w punkcie I wyroku Sąd zasądził 

od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwotę 75.123,06 zł. wraz z ustawowymi 
odsetkami za opóźnienie od tej kwoty od dnia 3 lutego 2017 r. do dnia zapłaty a w pkt II. 
wyroku kwotę 35.890,00 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej kwoty od 
dnia 3 lutego 2017 roku do dnia zapłaty na podstawie art. 410 1 k.c. w zw. z art. 411 pkt 1 
k.c. w zw. z art. 405 k.c., a w pkt III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie tj. ponad 
zasądzoną kwotę 35.890,00 CHF. 

O odsetkach orzeczono na podstawie art. 481 k.c. w zw. z art. 455 k.c., które w ocenie 
Sądu należy zastosować do roszczenia o zapłatę z tytułu nienależnego świadczenia. Wskazać 

należy, iż w piśmie z dnia z dnia 12 stycznia 2017 roku (doręczonym pozwanemu 19 stycznia 



2017 roku) powodowie wezwali pozwanego do zapłaty, zakreślając mu na zapłatę termin 14 

dni od otrzymania niniejszego wezwania. Domagali się zasądzenia odsetek od dnia 3 lutego 
2017 roku, czyli dnia następnego po ostatnim dniu, w którym pozwany mógł spełnić 

świadczenie zgodnie z żądaniem powodów. Odsetki należało więc zasądzić od tej daty, 
zgodnie z żądaniem pozwu. 

O kosztach postępowania Sąd orzekł w punkcie IV. sentencji wyroku na podstawie 
art. 98 1 i 3 k.p.c. w zw. z art. 108 1 k.p.c. a także 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1800 ze zm.). Kosztami obciążono pozwanego w całości, jako 
przegrywającego spór prawie w całości. Na zasądzoną pkt IV. wyroku kwotę składa się 

uiszczona przez powodów opłata sądowa od pozwu w kwocie 1.000 zł oraz wynagrodzenie 
pełnomocnika powodów w kwocie 10.800 zł. wraz z opłatą skarbową od pełnomocnictwa w 
wysokości 17 zł. 




