
Sygn. akt XXIV C 2987/20  

WYROK 
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Dnia 07 lipca 2021 r.  

Sąd Okręgowy w  Warszawie,  XXIV Wydział Cywilny

w składzie następującym:
Przewodniczący:               Sędzia Anna Zalewska 
Protokolant:                      sekretarz sądowy Marek Dobrogojski
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu  09 czerwca 2021 r. w Warszawie 
sprawy z powództwa 
przeciwko Getin Noble Bank SA w Warszawie    
o zapłatę i ustalenie ewentualnie zapłatę 

orzeka
1. Ustala, że umowa kredytu hipotecznego nr  z dnia 04 stycznia 2007 r. zawarta

pomiędzy powodem  a pozwanym Getin Noble Bank SA w Warszawie
jest nieważna,

2. Zasądza od pozwanego Getin Noble Bank SA w Warszawie na rzecz powoda 
 kwotę:

- 7.489,69 zł (siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 69/100) wraz z
odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 04 lutego 2019 r. do dnia zapłaty,
- 39.671,72 CHF (trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych
72/100) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 04 lutego 2019 r. do
dnia zapłaty,

3. w pozostałym zakresie oddala powództwo,
4. oddala zarzut zatrzymania,
5. zasądza od pozwanego na rzecz powoda w całości koszty procesu, rozstrzygnięcie w

tej mierze pozostawiając referendarzowi sądowemu tut. Sądu.
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sygn. XXIV C 2987/20
Uzasadnienie

Na podstawie pozwu z 28 grudnia 2018 roku oraz pism procesowych z 7 i 20 stycznia
2021 r.  żądał:

1. ustalenia, że umowa kredytu hipotecznego nr  indeksowanego do CHF z dnia 4
stycznia 2007 r. pomiędzy  a Getin Bank S.A. w Katowicach Dom
Oddział w Łodzi jest nieważna;

2. zasądzenia na swoją rzecz od pozwanego Getin Noble Bank S.A. w Warszawie kwoty
7 489,69 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 28 grudnia 2018 r. do
dnia zapłaty;

3. zasądzenia na swoją rzecz od pozwanego Getin Noble Bank S.A. w Warszawie kwoty
39 671,72 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 28 grudnia 2018 r.
do  dnia  zapłaty,  a  ewentualnie,  gdyby  żądanie  w  tym  zakresie  nie  zostało
uwzględnione  zasądzenie  kwoty  41  055,84  zł  wraz  z  odsetkami  ustawowymi  za
opóźnienie od dnia doręczenia pozwanemu odpisu pisma procesowego z 20 stycznia
2021 r. do dnia zapłaty;

4. oraz zasądzenia kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm
przepisanych.
W  uzasadnieniu  powództwa  strona  powodowa  podniosła  liczne  zarzuty,  mające

uzasadnić  przedstawione  żądanie.  Wywiedzione  zostało,  iż   przysługuje  status
konsumenta w rozumieniu art. 22 (1) k.c., także brak związku kwestionowanych klauzul z
głównymi  świadczeniami  stron  ewentualnie  ich  niejednoznaczność.  Nadto,  prawa  i
obowiązku  powoda zostały,  w jego ocenie  ukształtowane  w sposób sprzeczny  z  dobrymi
obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Postanowienia umowy niekorzystnie kształtują
sytuację ekonomiczną , prowadząc do rażącego uprzywilejowania banku w stosunku
prawnym.  Umowa  sprzeczna  jest  także  z  art.  69  Pr.  bankowego.  Nadto,  zawarta  w
przedmiotowej umowie klauzula indeksacyjna stanowi niedozwolone postanowienie umowne.
Abuzywny charakter klauzuli indeksacyjnej wynika z możliwości dowolnego ustalania kursu
CHF przez Bank oraz zastosowania spreadu. Ponadto powód podniósł abuzywność klauzul
dotyczących  doliczenia  do  salda  kredytu  kosztów  ubezpieczenia.  Skutkiem  tego  umowa
powinna  dalej  obowiązywać z  wyłączeniem z niej  abuzywnych postanowień.  Ewentualne
powód podniósł nieważność umowy z powodu jej  sprzeczności  z naturą stosunku kredytu
oraz z powodu nieokreślenia  głównych świadczeń stron.  Ponadto była sprzeczna z naturą
samego  stosunku  zobowiązaniowego  wskutek  przekroczenia  granic  swobody  umów.
Dochodzona zaś niniejszym pozwem kwota stanowi sumę nadpłat rat kredytu w związku z
wyeliminowaniem z umowy klauzuli indeksacyjnej, ewentualnie część należności związanych
z nieważnością umowy kredytu (pozew k. 3-26, pisma procesowe z 13.06.2019 r., 07.01.2021
r., 20.01.2021 r. k. 150-182, 266-267, 270-276).

W  odpowiedzi  na  pozew pozwany  wnosił  o  oddalenie  powództwa  w  całości  i
zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych.

W uzasadnieniu swego stanowiska procesowego pozwany zaprzeczył podnoszonym
przez stronę powodową zarzutom. Pozwany zakwestionował w szczególności konsumencki
status powoda. Wskazał również, że w tabeli banku ustalane były kursy rynkowe. Pozwany
wskazywał, że wyeliminowanie z umowy kredytu klauzuli indeksacyjnej nie może prowadzić
ani  do  upadku  umowy,  ani  do  braku  indeksacji  kwoty  kredytu,  zaś  bezskuteczne
postanowienia należy uzupełnić w drodze wykładni umowy oraz w oparciu o ogólne przepisy
prawa lub przez zastosowanie kursu średniego NBP. Ponadto pozwany wskazał, że nie jest
bezpodstawnie  wzbogacony  kosztem  powoda.  Podniósł  również  zarzut  zatrzymania,
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nadużycie  prawa  podmiotowego  przez  stronę  powodową  oraz  zarzut  przedawnienia
(odpowiedź na pozew k. 76-121).
 Szczegółowe  wywody  zostały  zawarte  w  pismach  procesowych  stron  –  do  końca
trwającego postepowania nie uległy one zmianie. 

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

We wrześniu 2006 r. powód wyjechał do Wielkiej Brytanii. Powód szukał kredytu na
sfinansowanie  zakupu mieszkania  w Gdańsku.  Formalności  w imieniu  powoda załatwiała
jego matka, . Powód negocjował marżę kredytu. Powód nie odbył faktycznie
żadnego spotkania z przedstawicielem banku – jego kontakt z bankiem był jedynie zdalny lub
przez matkę. Powód osobiście zapoznał się z umową po jej podpisaniu (zeznania powoda k.
206-207). 

Powód miał zamiar wynajmować zakupione mieszkanie, dopóki nie wróci do Polski
(zeznania powoda k. 206v207).

Jeśli  klient  miał  pełnomocnika  to  informacje  o  ryzyku  były  przedstawiane
pełnomocnikowi. On też podpisywał dokumenty. Bezpośrednio klientowi nie były przesyłane
żadne maile (zeznania świadka  k. 206).

Możliwe było negocjowanie marży lub prowizji  kredytu  (zeznania świadka 
 k. 205v).

Zgodnie z zarządzeniem nr 217/2006 Prezesa Zarządu Getin Banku SA w Katowicach
z dnia 31 lipca 2006 roku w przypadku wnioskowania przez klienta o kredyt indeksowany
kursem waluty obcej, osoba zajmująca się obsługą klienta ma obowiązek poinformowania
wnioskodawcy o potencjalnym ryzyku kursowym i jego możliwych konsekwencjach,  a w
szczególności o możliwości zmian (wzrost lub spadek) wysokości raty kredytu wyrażonej w
złotych wraz ze zmieniającym się kursem waluty, do której kredyt jest indeksowany. Klient
otrzymuje stosowną pisemną informację w zakresie ryzyk: walutowego i stopy procentowej.
Przyjęcie  wniosku  kredytowego  możliwe  jest  po  uzyskaniu  od  klienta  pisemnego
oświadczenia, potwierdzającego, że wnioskuje o kredyt indeksowany do waluty obcej mając
pełną  świadomość  ryzyk  związanych  z  kredytami  indeksowanymi  do  waluty  obcej  oraz
ryzyka zmiennej stopy procentowej. Ponadto w pierwszej kolejności klientowi musi zostać
przedstawiona oferta kredytu w złotych (zarządzenie z 31.07.2006 r. k. 139-140).

12 grudnia 2007 r. , działając w imieniu , złożyła wniosek
o kredyt hipoteczny nr  We wniosku wskazano 175 000 zł jako kwotę kredytu i CHF
jako walutę kredytu. Wskazano również, że powód ma wykształcenie wyższe prawnicze. Jako
cel kredytu wskazano zakup nieruchomości na rynku wtórnym, prowizję kredytową/składkę
ubezpieczeniową  i  ubezpieczenie  od  utraty  wartości  nieruchomości.  Ponadto  we wniosku
wyrażono  zgodę  na  przystąpienie  do  programu  DOM  Bank  Assurance  w  ramach
ubezpieczenia od utraty wartości nieruchomości oraz ubezpieczenia OC i ochrony prawnej,
oraz doliczenie składek za ubezpieczenia do kwoty kredytu (wniosek kredytowy k. 129-132).

Razem z wnioskiem kredytowym , działając w imieniu 
,  złożyła  Oświadczenie  Kredytobiorcy  o  Wyborze  Waluty  Obcej  (k.133),

przedstawiające  wpływ  zmian  oprocentowania  i  kursu  waluty  kredytu  na  wysokość
miesięcznych  rat  przy  założeniu,  że  wysokość  kredytu  wynosi  150  tys.  zł,  okres  spłaty
kredytu wynosi 15 lat, oprocentowanie kredytu złotowego wynosi 6 % a indeksowanego do
CHF 3 %. W symulacji przedstawiono warianty zakładające, że:

a. Kurs CHF oraz stopy procentowe kształtują się na poziomie z dnia sporządzenia
symulacji (rata kredytu w PLN – 1.259,13 zł; rata kredytu indeksowanego do CHF
- 1.032,91 zł);
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b. Stopa procentowa kredytu w CHF jest równa stopie procentowej kredytu w PLN, a
kapitał jest większy o 20 % (wskazano, że sytuacja ta nie dotyczy kredytu w PLN;
rata kredytu indeksowanego do CHF - 1.510,96 zł);

c. Kurs  CHF  wzrośnie  o  wartość  stanowiącą  różnicę  między  maksymalnym  i
minimalnym kursem CHF z okresu ostatnich 12 miesięcy, tj. o 0,2214 PLN, co
daje wzrost o 9,21 % (wskazano, że sytuacja ta nie dotyczy kredytu w PLN; rata
kredytu indeksowanego do CHF - 1.128,04 zł);

d. Stopa  procentowa wzrośnie  o  400 pb (rata  kredytu  w PLN -  1.599,36 zł;  rata
kredytu indeksowanego do CHF - 1.340,21 zł);

e. Stopa procentowa wzrośnie o wartość stanowiącą różnicę między maksymalną i
minimalną wartością stopy procentowej z okresu ostatnich 12 miesięcy, tj. o 0,57
p.p.  w  przypadku  kredytów  w  PLN  i  o  0,9283  p.p.  w  przypadku  kredytów
indeksowanych  kursem CHF (rata  kredytu  w PLN -  1.305,01  zł;  rata  kredytu
indeksowanego do CHF - 1.100,12 zł).

Kredytobiorca oświadczył, że został poinformowany, iż tabela ma charakter jedynie
przykładowy i nie będzie na jej podstawie wywodzić żadnych roszczeń wobec banku oraz że
po  zapoznaniu  się  z  występującym  ryzykiem  kursowym  oraz  ryzykiem  wynikającym  ze
zmiennej stopy procentowej wnosi o udzielenie kredytu indeksowanego do waluty obcej.

W dniu 4 stycznia 2007 r.  zawarł z Getin Bank S.A. w Katowicach Dom
Oddział  w Łodzi  sporządzoną w dniu 3 stycznia 2007 r. umowę kredytu hipotecznego nr

 indeksowanego do CHF.  Umowę w imieniu   podpisała  jego matka
 (Umowa kredytu k. 32-37).

Na podstawie umowy  Bank udzielił kredytobiorcy kredytu w kwocie 207 273,71 zł
indeksowanego  kursem  CHF.  Przy  założeniu,  że  uruchomiono  całość  kredytu  w  dacie
sporządzenia  umowy  równowartość  kredytu  wynosiłaby  89 457,79  CHF,  rzeczywista
równowartość miała zostać określona po wypłacie kredytu. Kredytobiorca oświadczył, iż jest
świadomy ryzyka kursowego, związanego ze zmianą kursu waluty indeksacyjnej w stosunku
do złotego, w całym okresie kredytowania i akceptuje to ryzyko (§ 1 ust. 1 umowy).

Spłata  kredytu  miała  nastąpić  w  360  miesięcznych  ratach  równych  kapitałowo-
odsetkowych (§ 1 ust. 2 umowy).

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i na dzień sporządzenia umowy wynosiło 5,04
% w skali roku, na które składa się suma obowiązującej stawki DBCHF i stałej marży banku,
która wynosi 3,05 %. Kredytobiorca oświadczył, iż jest świadomy ryzyka wynikającego ze
zmiennego oprocentowania, w całym okresie kredytowania i akceptuje to ryzyko (§ 1 ust. 3
umowy).

Rata  kapitałowo-odsetkowa  przy  założeniu  uruchomienia  całości  kredytu  w  dacie
sporządzenia  przedmiotowej  umowy wynosiłaby  równowartość  773,31 CHF.  Rzeczywista
wysokość  rat  odsetkowych  lub  rat  kapitałowo-odsetkowych  miała  zostać  określona  w
harmonogramie spłat (§ 1 ust. 4 umowy).

Zgodnie z § 2 ust. 1, § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 1 umowy kredyt jest przeznaczony:
a) w  wysokości  199 000  złotych  polskich  na  pokrycie  części  ceny  nabycia  lokalu

mieszkalnego nr  położonego w Gdańsku przy ul. 
b) w wysokości  1662,30 złotych polskich na uiszczenie opłaty z tytułu ubezpieczenia

niskiego wkładu własnego,
c) w wysokości 4165,47 złotych polskich na uiszczenie składki z tytułu ubezpieczenia od

ryzyka utraty wartości nieruchomości,
d) w wysokości  2231,94 złotych  polskich  na  pokrycie  składek ubezpieczeniowych  w

ramach uczestnictwa w programie DOM BankAssurance,
e) w  wysokości  19  złotych  polskich  na  refinansowanie  podatku  od  czynności

cywilnoprawnych,
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f) w  wysokości  215  złotych  polskich  na  uiszczenie  kosztów  związanych  z
ustanowieniem hipoteki zabezpieczającej spłatę kredytu.

Zgodnie z definicją zawartą w § 6 ust. 1 umowy „Bankowa Tabela kursów walut dla
kredytów  dewizowych  oraz  indeksowanych  kursem  walut”,  zwana  Tabelą  Kursów  jest
sporządzana przez merytoryczną komórkę Banku na podstawie kursów obowiązujących na
rynku międzybankowym w chwili sporządzania tabeli i po ogłoszeniu kursów średnich przez
NBP, tabela sporządzana jest o godz. 16 każdego dnia roboczego i obowiązuje przez cały
następny dzień roboczy.

Zgodnie  z  §  7  ust.  1  umowy,  wysokość  rat  odsetkowych  zostanie  określona  w
harmonogramie spłat, który zostanie doręczony w dniu uruchomienia poszczególnych transz
w  przypadku  kredytu  transzowego,  zaś  wysokość  rat  kapitałowo-odsetkowych  zostanie
określona  w  harmonogramie  spłat  po  wypłacie  całości  kredytu,  rezygnacji  przez
kredytobiorcę  z  pozostałej  części  kredytu  lub  wygaśnięciu  roszczenia  kredytobiorcy  o
uruchomienie pozostałej  części kredytu.  Harmonogramy te stanowić będą integralną część
umowy kredytu. Każdorazowy harmonogram określa wysokość rat spłaty przez okres dwóch
lat  kredytowania.  Przed  upływem  dwóch  lat  kredytobiorca  otrzymuje  harmonogram  na
kolejny  dwuletni  okres  trwania  umowy  kredytu.  Na  wniosek  kredytobiorcy,  bank
zobowiązuje się przesłać harmonogram na cały okres kredytowania.

W § 9 ust. 2 umowy ustalono, że w dniu wypłaty kredytu lub każdej transzy kredytu
kwota  wypłaconych  środków  będzie  przeliczana  do  CHF  według  kursu  kupna  walut
określonego w tabeli kursów- obowiązującego w dniu uruchomienia środków.

Zgodnie  z  §  10  ust.  3  umowy  wysokość  zobowiązania  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 walut obcych” do CHF obowiązującego w dniu spłaty.  

Zgodnie z § 19 ust. 2 lit. c) umowy wysokość składki za każde 12 miesięcy trwania
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu codziennym w ramach Programu „DOM
BankAssurance” wynosi 0,5 % salda zadłużenia z tytułu umowy w ostatnim dniu miesiąca
poprzedzającym odnowienie ubezpieczenia. 

Ochrona  ubezpieczeniowa  kontynuowana  jest  w  dalszych  latach  trwania  umowy
ubezpieczeniowej,  jeżeli  przed  upływem  okresu  ubezpieczenia  kredytobiorca  nie  złoży
pisemnego oświadczenia o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej (§ 19 ust. 3).

Zgodnie z § 19 ust.  6 umowy kredytobiorca  wyraża zgodę,  aby wszelkie  koszty i
opłaty związane z Programem DOM BankAssurance w trakcie  uczestnictwa w Programie
były doliczane do kwoty kredytu w trybie podwyższenia bieżącego salda kredytowego a w
przypadku ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych do raty spłaty.

Analogiczne  postanowienia  zawierał  Regulamin  Kredytu  Hipotecznego  DOM
(Regulamin k. 38-43).

Kredytowana  nieruchomość  była  przez  powoda  wynajmowana.  Powód  nigdy  nie
prowadził  działalności  gospodarczej  (wniosek z  18.07.2008 r.  k.  136, zeznania powoda k.
206v).

Aneksem nr 1 z dnia 9 grudnia 2009 r. kredytobiorca zobowiązał się do spłaty kredytu
bezpośrednio w CHF (zmieniony § 10 ust. 3 Umowy) (aneks nr 1 k. 45).

Kredyt wypłacono powodowi w dniu 9 stycznia 2007 r., przeliczając go na CHF na
kwotę 88 912,36 CHF (potwierdzenie wypłaty środków k. 51).

Powód spłacił co najmniej kwotę 7 489,69 zł oraz 39 671,72 CHF (historia zadłużenia
oraz wpłat k. 52-54, 57-58, opinia biegłego k.219).

Pismem z dnia 3 grudnia 2018 r. doręczonym pozwanemu 12 grudnia 2018 r. powód
wezwał pozwanego do zapłaty w terminie 14 dni kwoty 7 489,69 zł oraz kwoty 39 671,72
CHF  tytułem  nadpłat  powstałych  w  związku  z  abuzywnym  charakterem  mechanizmu
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indeksacyjnego (wezwanie do zapłaty wraz z wydrukiem z systemu śledzenia przesyłek k. 46-
48).

Pismem z dnia 11 grudnia 2018 r. odebranym przez pozwanego 21 grudnia 2018 r.
powód  złożył  oświadczenie  o  uchyleniu  się  od  skutków  prawnych  oświadczenia  woli  o
zawarciu aneksu nr 1 z dnia 9 grudnia 2009 r. do umowy kredytu nr  złożonego pod
wpływem błędu (oświadczenie k. 49, odpowiedź banku k. 137-138).

 Aktualnie  powód  pracuje  jako  tłumacz  i  dalej  przebywa  w  Wielkiej  Brytanii.
Mieszkanie, którego dotyczy umowa, było kupowane od samego początku wyłącznie na cele
mieszkalne, a wynajęte zostało ok. pół roku po zawarciu przedmiotowej umowy. Obecnie 

 ocenia,  że jego dalszy pobyt w Anglii  związany jest  z koniecznością  pozyskiwania
środków na spłatę kredytu. Nie ma innych nieruchomości (zeznania k. 207).

Stan faktyczny w zakresie treści łączącego strony stosunku prawnego w zasadzie nie
był  sporny,  w  związku  z  czym  sąd  ustalił  go  na  podstawie  złożonych  przez  strony
dokumentów.

Ustalając  stan  faktyczny  sąd  pominął  jednak  takie  dokumenty,  jak  stanowiska,
wystąpienia,  opinie,  artykuły i  wyroki dotyczące  kredytów indeksowanych. Dokumenty te
pozostawały bez znaczenia dla ustalenia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy.

Sąd dał wiarę zeznaniom powoda co do przebiegu procedury udzielania mu kredytu
oraz  wykorzystania  kredytu.  Zeznania  te  wskazywały,  że  powód  nie  uzyskał  z  banku
bezpośrednio  żadnych  informacji  o  ryzyku,  które  były  udzielane  jego  matce  jako
pełnomocniczce.  Powód  nie  zeznawał  jakie  informacje  zostały  przekazane  jego  matce.
Również  świadek   nie  potrafił  udzielić  odpowiedzi  na  te  pytania,  nie
pamiętając  okoliczności  udzielenia  kredytu  powodowi  (k.205v-206).  W  związku  z  tym
świadek  zeznawał  jedynie  na  okoliczność  procedur  i  praktyki  związanych  z  udzielaniem
kredytów  indeksowanych  w  Getin  Banku.  W  związku  z  tym  o  zakresie  udzielonych
pełnomocnikowi powoda informacji świadczą jedynie podpisane przez nią dokumenty. 

W świetle złożonej w sprawie historii spłat oraz opinii biegłego nie ulega wątpliwości,
że  powód  spłacił  co  najmniej  tę  kwotę,  której  zapłaty  się  domaga.  Powód  pierwotnie
dochodził bowiem jedynie zwrotu nadpłaty rat przy założeniu ważności umowy, ewentualnie
częściowego  zwrotu  rat  przy  założeniu  nieważności  umowy.  Następnie,  choć  wniósł  o
ustalenie nieważności umowy, to nie podwyższył dochodzonej kwoty. Tym samym nie ulega
wątpliwości, że powód spłacił kredyt w dochodzonej części, co potwierdzają przeprowadzone
w sprawie dowody.

 Przedmiotową umowę sąd uznał za w pełni wiarygodną, podzielając zawarte w niej
wnioski. 

Sąd postanowił pominąć dowód z zeznań świadka , mając na uwadze,
że  świadek miał  zeznawać na  okoliczność  sposobu wykonywania  umowy przez  pozwany
bank, co nie miało znaczenia dla oceny abuzywności postanowień umownych, z czego 

 wywodził  swoje  roszczenie  (wniosek  dowodowy k.  76,  postanowienie  dowodowe k.
207).

Wobec ustalenia  istotnych okoliczności  wystarczających do rozstrzygnięcia  sprawy
Sąd pominął pozostałe wnioski dowodowe ponad już przeprowadzone na podstawie art. 2352

§ 1 pkt 2-3 (k. 322v).

Na podstawie tak ustalonego stanu faktycznego sąd zważył, co następuje:
Powództwo zasługuje na uwzględnienie w przeważającej swej części.

Dla porządku przypomnieć należy, że powód w niniejszym postępowaniu dochodzi: ustalenia,
że umowa kredytu hipotecznego nr  indeksowanego do CHF z dnia 4 stycznia 2007 r.
pomiędzy  a Getin Bank S.A. w Katowicach Dom Oddział w Łodzi jest
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nieważna,  zasądzenia na swoją rzecz od pozwanego Getin Noble Bank S.A. w Warszawie
kwoty 7 489,69 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 28 grudnia 2018 r. do dnia
zapłaty;  zasądzenia  na  swoją  rzecz  od  pozwanego  Getin  Noble  Bank S.A.  w Warszawie
kwoty 39 671,72 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 28 grudnia 2018 r.  do
dnia  zapłaty,  a  ewentualnie,  gdyby  żądanie  w  tym  zakresie  nie  zostało  uwzględnione
zasądzenie  kwoty  41  055,84  zł  wraz  z  odsetkami  ustawowymi  za  opóźnienie  od  dnia
doręczenia pozwanemu odpisu pisma procesowego z 20 stycznia 2021 r. do dnia zapłaty;

Rozpoznania wymaga w pierwszej kolejności zarzut procesowy dotyczący ustalenia
nieważności przedmiotowej umowy, on jest bowiem podstawą dla oceny dalszej zasadności
roszczenia o zapłatę. 

Warunkiem koniecznym dopuszczalności powództwa o ustalenie jest bowiem istnienie
po stronie powodowej interesu prawnego w ustaleniu konkretnego stosunku prawnego lub
konkretnego  prawa.  Interes  prawny  stanowi  więc  przesłankę  merytoryczną  powództwa  o
ustalenie. Interes prawny rozumiany jest jako potrzeba ochrony sfery prawnej powoda, którą
może uzyskać przez samo ustalenie stosunku prawnego lub prawa (wyrok SN z 10.06.2011 r.,
II CSK 568/10 Legalis).  Brak interesu prawnego warunkowałby wprost oddalenie żądania
pozwu – bez dalszych merytorycznych badań wysuniętych roszczeń. W zasadzie powództwo
o  ustalenie  jest  niedopuszczalne  gdy  istnieje  możliwość  wytoczenia  powództwa  o
świadczenie. W sytuacji takiej bowiem brak jest interesu prawnego, gdyż ustalenie jest tylko
przesłanką dla uwzględnienia roszczenia o świadczenie (orz. SN z 19.10.1959 r. 4 CR 537/58
NP. 1960 Nr 9 s. 1229). Interes prawny będzie jednak istniał wyjątkowo obok możliwości
dochodzenia świadczenia wówczas gdy ze spornego stosunku wynikają jeszcze dalsze skutki,
których  dochodzenie  powództwem  o  świadczenie  nie  jest  możliwe  lub  na  razie  nie  jest
aktualne  (Tak orz.  SN z  11.09.1953 t.  I  C 581/53 Legalis).  Możliwość  żądania  ustalenia
prawa,  pomimo  że  samo roszczenie  jest  wymagalne  może  być  uzasadnione  szczególnym
interesem strony powodowej (tak wyr. SN z 5.09.2012 r. IV CSK 589/11, Legalis). I dalej SN
przyjął, że możliwość wytoczenia powództwa o świadczenie nie wyklucza interesu prawnego
w ustaleniu prawa lub stosunku prawnego, gdy ustalenie takie zapewni w większym stopniu
ochronę  praw  powoda  niż  orzeczenie  zobowiązujące  do  świadczenia.  Ograniczanie
możliwości wystąpienia z powództwem o ustalenie w takich sytuacjach byłoby sprzeczne z
jego  celem,  którym  –  jak  się  podkreśla  –  jest  zapewnienie  skutecznej  ochrony  prawnej
realizowanej w ramach szeroko pojmowanego dostępu do sądu (wyr. SN z 10.04.2014 r. II
PK 179/13 Legalis).  Interesu prawnego nadto w żądaniu ustalenia  stosunku prawnego lub
prawa  nie  można  zakwestionować,  gdy  ma  ono  znaczenie  zarówno  dla  obecnych,  jak  i
przyszłych  (możliwych)  ale  obiektywnie  prawdopodobnych stosunków prawnych   i  praw
(sytuacji prawnej) podmiotu występującego z żądaniem ustalenia (wyr. SN z 2.02.2006 r. II
CK 395/05 Legalis). I tym samym, w ocenie sądu,  ma interes prawny w dochodzeniu
roszczenia  o  ustalenie  tego,  że  umowa  kredytu  jest  nieważna.  Ustalenie  takie,  pozwoli
bowiem na  uregulowanie  stosunków prawnych  pomiędzy  stronami,  zlikwiduje  także  stan
niepewności istniejący pomiędzy nimi (wobec przekonania strony powodowej o nieistnieniu
łączącego ich z pozwanym Bankiem stosunku prawnego), pozwoli na sprecyzowanie dalszych
roszczeń – nie tylko powodowi, ale i pozwanemu który w takiej to sytuacji także pozyskuje
prawo  do  wystąpienia  ze  stosownym  żądaniem  wobec  powoda.  Tak  rozumiany  interes
prawny w sprawie występuje,  w związku z czym roszczenie  powodów podlega dalszemu
merytorycznemu rozpoznaniu. 

Powyższe sąd więc uwzględnił,  rozpoznając merytorycznie zgłoszone powództwo o
ustalenie nieważności umowy kredytu.
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Na przytoczenie w tym miejscu (także dla porządku wywodów) zasługują argumenty
powoda dotyczące zgłoszonego zarzutu związanego z tym, że umowa ta jest nieważna. 

I tak, pełnomocnik powoda podniósł że  prawa i obowiązku powoda zostały, w jego
ocenie  ukształtowane  w sposób sprzeczny  z  dobrymi  obyczajami,  rażąco  naruszając  jego
interesy.  Postanowienia  umowy  niekorzystnie  kształtują  sytuację  ekonomiczną  ,
prowadząc do rażącego uprzywilejowania banku w stosunku prawnym. Umowa sprzeczna jest
także  z  art.  69  Pr.  bankowego.  Nadto,  zawarta  w  przedmiotowej  umowie  klauzula
indeksacyjna stanowi niedozwolone postanowienie umowne. Abuzywny charakter  klauzuli
indeksacyjnej  wynika  z  możliwości  dowolnego  ustalania  kursu  CHF  przez  Bank  oraz
zastosowania spreadu. Ponadto powód podniósł abuzywność klauzul dotyczących doliczenia
do salda kredytu kosztów ubezpieczenia. Skutkiem tego umowa powinna dalej obowiązywać
z wyłączeniem z  niej  abuzywnych  postanowień.  Ewentualne  powód podniósł  nieważność
umowy z powodu jej sprzeczności z naturą stosunku kredytu oraz z powodu nieokreślenia
głównych  świadczeń  stron.  Ponadto  była  sprzeczna  z  naturą  samego  stosunku
zobowiązaniowego wskutek przekroczenia granic swobody umów. Podkreślał, że w umowie
brak jest określenia głównych świadczeń stron, w tym nie została określona kwota kredytu.
Sąd argument ów podzielił. 

Dyspozycja art. 69 ust. 1 Pr. bankowego, do której należy się odwołać w pierwszym
rzędzie,  precyzuje  że  umowa  kredytu  powinna  być  zawarta  na  piśmie  i  określać  w
szczególności strony umowy, kwotę i walutę kredytu, cel na który kredyt został uruchomiony,
zasady i termin spłaty kredytu, wysokość oprocentowania i warunki jego zmiany, wysokość
prowizji, czy tez  warunki dokonywania zmian i rozwiązywania przedmiotowej umowy. W
art. 69 ust. 2 wskazano więc, jakie niezbędne elementy powinny być zawsze ujawnione w
danej umowie bankowej. Przy czym nie wszystkie wskazane wyżej wyliczenia mają charakter
essentialia negotii umowy kredytowej. Warto także, przytoczyć wyrok SN z 29 kwietnia 2015
r. (V CSK 445/14) który formułuje pogląd, że dopuszczalne jest ułożenie stosunku prawnego
w taki  sposób,  że  strony ustalą  w umowie  inną  walutę  zobowiązania  i  inną  walutę  jego
wykonania.  Prowadzi  to  do  wniosku,  że  strony,  co  do  zasady,  mogą  ustalić  jako  walutę
zobowiązania walutę polską, a wykonania, czyli spłaty – walutę obcą. Jednak odwołując się
do przedmiotowej  umowy,  podstawy praw i  obowiązków stron,  znajdujemy  w niej  zapis
„ Bank udziela Kredytobiorcy kredytu w kwocie 207.273,71 zł (….) indeksowanego kursem
CHF.  Przy  założeniu,  że  uruchomiono  całość  kredytu  w  dacie  sporządzania  umowy
równowartość  kredytu  wynosiłaby  89.457,79  CHF,  rzeczywista  równowartość  zostanie
określona po wypłacie kredytu (…)”. Zapis powyższy został uregulowany w par. 1 pkt. 1
umowy –  stanowi  on  całość.  I,  w  ocenie  sądu,  czytając  łącznie  ów  przepis,  trudno  jest
jednoznacznie  ustalić,  jaka  jest  owa  rzeczywista  wartość  kredytu.  W  takim  bowiem
brzmieniu,  faktycznie kwota kredytu jest niewiadomą,  zostanie ona określona – zgodnie z
cytowanym postanowieniem umowy – dopiero w dacie wypłaty kredytu. Tym samym, pogląd
wyrażony w pozwie, mający przemawiać za nieważnością z powyższego powodu umowy, jest
w ocenie  sądu,  w niniejszym przypadku  zasadny.  Kredytodawca  ma  obowiązek  dokonać
zwrotu kredytobiorcy wykorzystanej sumy kredytu, przy czym – co oczywiste – może być
ona wyższa lub niższa odpowiednio w stosunku do waluty obcej. Wykorzystana suma, może
mieć bowiem, inną (wyższą lub niższą) wartość rynkową w okresie spłaty kredytu (tak wyrok
SN z 22.01.2016 r., I CSK 1049/14 Lex nr 2008735), jednak w dacie zawierania umowy,
kredytobiorca musi mieć pewność co do tego, jaką kwota została mu oddana do dyspozycji i
jakie  są  –  w  związku  z  powyższym  –  jego  obowiązki.  W  niniejszym  przypadku,  owej
pewności, brak. 
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Brak jest więc  uzgodnienia essentialia negotii umowy, co faktycznie powoduje że nie
została ona zawarta. 

Zgodnie z par. 9 pkt. 2 umowy „w dniu wypłaty kredytu lub też każdej transzy kwota
wypłaconych środków będzie przeliczana do CHF według kursu kupna walut, określonego w
Tabeli kursów obowiązującego w dniu uruchomienia środków”. I „wysokość zobowiązania
będzie ustalana jako równowartość wymaganej spłaty wyrażonej w CHF – po jej przeliczeniu
według kursu sprzedaży walut określonego w „Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów
dewizowych  i  indeksowanych  kursem  walut  obcych”  do  CHF,  obowiązującego  w  dniu
spłaty”. Zgodnie z Regulaminem Kredytu Hipotecznego Dom „bankowa tabela kursów walut
dla  kredytów  dewizowych  i  indeksowanych  kursem  walut,  zwana  Tabelą  kursów,
sporządzana jest przez merytoryczną komórkę banku na podstawie kursów obowiązujących
na rynku międzybankowym w chwili  sporządzania tabeli  i  po ogłoszeniu kursów średnich
NBP”.  Jednak,  w tym miejscu  podkreślić  należy,  że nie  mamy wbrew stanowisku strony
pozwanej  -  w  niniejszym  przypadku  do  czynienia  z  ustalaniem  kwot  wypłaty/spłaty  na
podstawie kursów średnich NBP, lecz z samodzielnym  ustaleniem przez Bank ww. kwot na
podstawie  różnych  czynników,  w  tym  kursów  średnich  NBP.  Powyższe  jasno  wynika  z
literalnego brzmienia ww. postanowienia umownego.  

Zgodnie z art.  58 par. 2 k.c. nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami
współżycia  społecznego.  W tym  przypadku  podstawowe  znaczenie  mają  oceny  moralne,
dokonywane z uwagi na wartość, jaką stanowi sprawiedliwa równość podmiotów. Pozwalają
one uznać w pewnych przypadkach umowę za nieważną w myśl ww. przepisu prawa jeżeli jej
zawarcie, czy też nadanie jej określonej treści, było wynikiem nadużycia przez jedną ze stron
o silniejszej pozycji.  Pozwany Bank, jak wynika z dowodów osobowych w sprawie nadał
umowie treść (umowa była sporządzona na wzorcu), powód faktycznie nie miał wpływu na
istotne  jej  postanowienia.  Zasadniczym elementem każdego zobowiązania  umownego jest
możliwość  obiektywnego  i  dostatecznie  dokładnego  określenia  świadczenia  zarówno
wierzyciela  jak  i  dłużnika.  Przy  określeniu  świadczenia  możliwe  jest  odwołanie  się  do
konkretnych podstaw, czy tez  woli osoby trzeciej. Jednakże, w każdym przypadku umowa
będzie sprzeczna z naturą zobowiązania jako takiego, jeżeli określenie świadczenia zostanie
pozostawione woli wyłącznie jednej ze stron kontraktu (tak: np. uchwała SN z 22 maja 1991
r. III CZP Legalis nr 27340, uchwała SN z 22 maja 1992 r. III CZp 141/91 Legalis nr 27616).
prawnego.  Z takim właśnie  przypadkiem mamy do czynienia  w niniejszej  sytuacji.  Bank
bowiem  w  takiej  sytuacji  zastrzegł  sobie  możliwość  jednostronnej  zmiany  wysokości
zobowiązania w zakresie głównego i podstawowego świadczenia kredytodawcy, spełnianego
na  rzecz  Banku.  W  ocenie  sądu,  w  tym  to  ujęciu  powyższego  zagadnienia,  umowa  ta
wykazuje sprzeczność z zasadami współżycia społecznego. Taka regulacja zawarta w umowie
narusza także art. 353 (1) k.c.

Zgodnie bowiem z art. 353 (1) k.c. strony zawierają stosunek prawny według swego
uznania byleby jego treść nie  sprzeciwiła  się  właściwości  (naturze)  stosunku,  ustawie ani
zasadom  współżycia  społecznego.  Przepis  ten  statuuje  zasadę  swobody  umów
zobowiązaniowych.  Jest  to  ogólna  norma  kompetencyjna  pozwalająca  podmiotom  prawa
cywilnego  ustanawiać  wiążące  je  normy  postępowania.  Możliwość  „ułożenia  stosunku
prawnego” oznacza przede wszystkim możliwość ustanowienia obowiązków spoczywających
na  jednej  lub  obu  stronach  umowy,  określania  okoliczności  po  których  wystąpieniu
świadczenie ma być spełnione. Co do zasady w zakresie kompetencji stron mieści się także
regulowanie  zachowania  wierzyciela  względem  świadczącego  dłużnika  (współdziałania
wierzyciela z dłużnikiem). Trzy wymienione w art. 353 (1) k.c. czynniki wyznaczają zakres
kompetencji stron w tym zakresie: właściwość (natura) stosunku, ustawa i zasady współżycia
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społecznego.  Badając,  czy  regulacja  sytuacji  prawnej  dokonana  przez  strony  w  umowie
mieści się w tych  granicach należy brać pod uwagę treść stosunku jak i cel ukształtowanego
przez  strony stosunku.  Granice  zasad  swobody umów wyznaczane  są także  przez  zasady
współżycia społecznego. Sprawiedliwość pojmowana jest tutaj jako problematyka słuszności
(sprawiedliwości  kontraktowej)  rozumianej  jako  równomierny  rozkład  uprawnień  i
obowiązków w stosunku prawnym – tj.  równomierny rozkład uprawnień i obowiązków w
stosunku prawnym, czy też korzyści i ciężarów oraz szans i ryzyk związanych z powstaniem i
realizacją  tego  stosunku.  O naruszeniu  zasad  współżycia  społecznego  w postaci  wymogu
sprawiedliwości umowy można mówić wtedy, gdy zawarta umowa nie jest wyrazem w pełni
swobodnie i rozważnie podjętej decyzji, gdyż na jej treść wpływa brak koniecznej wiedzy czy
też  presja  ekonomiczna,  a  przyczyną  tego  nie  jest  niedbalstwo  samego  pokrzywdzonego.
Ukształtowany przez strony stosunek prawny nie  może także  unicestwiać,  ani  nadmiernie
ograniczać wolności stron, powinien dać im jednak pewność co do przysługujących im praw i
ciążących  na  nich  obowiązków  (nie  stwarzać  więc  sytuacji,  w której  jeden  podmiot  jest
uzależniony od drugiego). Tak rozumieć należy granicę swobody umów wyznaczoną przez
naturę stosunku, o której to jest mowa w art. 353 (1) k.c. 

Jeśliby  więc  rozumieć  zapisy  indeksacyjne  zawarte  w  umowie  jako  ucieleśnienie
zasady swobody umów, to niewątpliwie w niniejszym przypadku naruszają one ww. przepis.
Świadczenie należne bowiem Bankowi, w zaistniałych realiach z pkt. widzenia art. 69 ust. 1 i
2  pkt.  4  Pr.  Bankowego  miało  charakter  niedookreślony.  Bez  bowiem  wydania  przez
pozwanego Tabel kursowych nie można było faktycznie określić faktycznie kwoty kredytu,
kwoty jego spłaty ani też salda. Należy także podkreślić, że Tabele kursowe jako dokument
wewnętrzny  banku  pozostawały  faktycznie  poza  jakąkolwiek  kontrolą,  czy  też  wiedzą
kredytobiorcy.  Z  powyższym koresponduje  art.  58 par.  3  k.c.,  który  przewiduje  że  jeżeli
nieważnością  dotknięta  jest  tylko  część  czynności  prawnej,  pozostaje  ona  w mocy co  do
pozostałych  części,  chyba  że  z  okoliczności  wynika,  iż  bez  postanowień  dotkniętych
nieważnością  dana  czynność  nie  zostałaby  dokonana.  Okoliczności  sprawy,  wreszcie
stanowiska stron, jasno przekonują że ich wolą nie było zawarcie umowy kredytu złotowego,
oprocentowanego  stawką  Libor.  Zdaniem  strony  pozwanej  np.  upadek  zasady  indeksacji
kredytu w całości musi się wiązać z upadkiem oprocentowania stawką Libor, zaś w to miejsce
wejść musi  stawka Wibor  (za  opinią  biegłego  sadowego k.  221).  Powyższe  prowadzi  do
wniosku,  że  nie  byłoby  w tej  sprawie  konsensu  na  zawarcie  umowy na  kredyt  w  PLN,
oprocentowany zgodnie ze stawką Libor. 

Zdaniem  sądu,  pozwany  naruszył  także  obowiązek  informacyjny  wobec  powoda.
Oświadczenie  kredytobiorcy  o  wyborze  waluty  obcej  (k.  133)  dotyczące  wpływu  zmian
oprocentowania  i  kursu waluty kredytu na wysokość miesięcznych rat  dotyczy faktycznie
innych parametrów kredytu/pożyczki, aniżeli dotyczącej powoda. Trudno jest więc przyjąć,
by pozwany – profesjonalista na rynku świadczenia usług bankowych, prawidłowo wywiązał
się  ze  swego  obowiązku.  Przekaz  zaś  kierowany  do  kredytobiorcy,  musi  być  jasny,
zrozumiały. Bez znaczenia w tym przypadku pozostaje wykształcenie powoda. Zdaniem sądu,
nie  dawało  mu ono wiedzy mogącej  jasno wyjaśnić  konsekwencje  spornych postanowień
umowy,  i  ich  znaczenia  dla  wysokości  jego  zobowiązania,  i  wynikających  z  niego
obowiązków. Tymczasem klient banku ma prawo do pełnej i rzetelnej informacji która nie
będzie  wprowadzała  go  w błąd  lub  przedstawiać  niepełne  informacje,  niepozwalające  na
świadome podjęcie decyzji (wyr. SA w Warszawie z 10 lutego 2015 r.,  V Ca
567/14 Legalis 1285001). 
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Z wszystkich  powyższych względów,  w oparciu  o  wskazane  przepisy  umowa jest
nieważna. 

Pozwem  zarzucono  pozwanemu  zamieszczenie  w  umowie  niedozwolonych
postanowień umownych i wobec tego zachodzi konieczność ustosunkowania – pomimo ww/
konkluzji - do zarzutów w tej mierze. 

Dyspozycja  art.  385  (1)  par.  1  k.c.  przewiduje  że  postanowienia  umowy,
nieuzgodnione indywidualnie, zawieranej z konsumentem nie wiążą go, jeżeli kształtują jego
prawa  i  obowiązki  w  sposób  sprzeczny  z  dobrymi  obyczajami,  rażąco  naruszając  jego
interesy.  Przesłankami  abuzywności  są  więc  sprzeczność  z  dobrymi  obyczajami  i  rażące
naruszenie  interesów  powoda.  Oba  te  warunki  muszą  wystąpić  w  danej  sprawie  łącznie.
Oceny,  czy  wskazywane  przez  powoda  sporne  postanowienia  umowy  kredytowej  są
sprzeczne  z  dobrymi  obyczajami  i  czy  znacząco  naruszają  interesy  konsumenta  należy
dokonywać na datę zawarcia umowy. Powyższe wynika wprost z brzmienia art. 385 (2) k.c.
(ale  i  także  ze  stosownego orzecznictwa SN).  Nie  ma tu  znaczenia  sposób wykonywania
umowy,  w  tym  ewentualnie  korzyści  –  co  podkreśla  w  odp.  na  pozew  strona  pozwana,
formułując  powyższe  jako  zarzut  skierowany  przeciwko  powodowi  –  jakie  mógł  dzięki
zawarciu tej umowy osiągnąć konsument. W niniejszym przypadku chodzi bowiem o to, czy
sposób  sformułowania  w  tym  zakresie  umowy  w  dacie  jej  zawierania  (postanowień
wskazanych  jako  abuzywne)  zezwalał  konsumentowi  (kredytobiorcy)  na  dokonanie
praktycznej oceny skutków owych zapisów dla swej sytuacji finansowej na przestrzeni lat – a
podkreślić należy, że przedmiotowa umowa miała charakter długoterminowy. 

Status konsumenta – powoda był w tej sprawie kwestionowany.

Na wstępie wskazać należy, że pozwany zakwestionował status konsumencki powoda,
co wyłączałoby zastosowanie ww. przepisu prawa i czyniło bezzasadnym dalsze rozważania.
Zgodnie  z  art.  22 (1)  k.c.  konsumentem jest  osoba fizyczna  dokonująca  z  przedsiębiorcą
czynności  prawnej,  niezwiązanej  z  jej  działalnością  gospodarczą  lub  zawodową.  Jednak,
zdaniem sądu, w sprawie tej nie ma ani jednej przesłanki zezwalającej na nadanie powodowi
statusu konsumenta. W dacie złożenia wniosku o kredyt powód nie prowadził działalności
gospodarczej, nie prowadzi jej także obecnie,  był zatrudnionym pracownikiem, „na etacie” –
takie złożył w chwili  zawierania umowy o kredyt oświadczenie,  którego prawdziwość nie
została  wówczas  poddana  weryfikacji,  nie  wzbudzała  więc  zastrzeżeń  Banku.  Obecnie
pracuje  jako  tłumacz.  Mieszkanie,  pozyskane  w  wyniku  środków  finansowych  z
przedmiotowej umowy, zostało wynajęte ok. pół roku po jej zawarciu, bowiem powód nie
przebywa na stałe w Polsce. Zamiar  podjęcia działalności gospodarczej określonego rodzaju
nie  wyklucza  możliwości  kwalifikowania  jako  konsumenta  osoby  dokonującej  czynności
prawnych służących przygotowaniu do jej podjęcia. Taki wniosek wypływa z tego, że badanie
związku czynności prawnej dokonywanej przez osobę fizyczną z jej ewentualną działalnością
gospodarczą  lub  też  zawodową  powinno  odbywać  się  przy  uwzględnieniu  chwili
dokonywania tej czynności (tak wyrok SA w Gdańsku z 09.02.2012 r. V CA 96/12 Legalis).
Jednak powód nigdy nie  był i  nie  jest  przedsiębiorcą.  Trudno jest  tu więc znaleźć realny
związek  z  zarzutami  w  tej  mierze  strony  pozwanej   –  w  rozumieniu  art.  22  (1)  k.c.
Reasumując, w sprawie tej należy stosować postanowienia art. 385 (1) k.c., bowiem powód
niewątpliwie jest konsumentem.

Art.  385  (1)  k.c.  nie  stosuje  się  do  umów  –  ich  postanowień,  które  zostały
indywidualnie  uzgodnione.  Ocena,  czy  określone  postanowienia  były  czy  też  nie
indywidualnie  uzgodnione  zależy  od tego,  jak  faktycznie  przebiegało  zawieranie  umowy.
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Każda  za  stron,  przy  pomocy  wszelkich  środków  dowodowych,  może  zmierzać  do
satysfakcjonującego ją opisu przebiegu zdarzenia. Do wykazania bowiem, że kwestionowane
postanowienie umowne zostało uzgodnione indywidualnie nie jest wystarczające wykazanie,
iż w tej kwestii między stronami toczyły się negocjacje – jeśli postanowienie nie uległo w
toku negocjacji zmianom, to przepis art. 385 (1) k.c. znajdzie swe zastosowanie. Z zeznań
wynika powoda, że nie miał (jego pełnomocnik) większego wpływu na zapisy umowy. Brak
jest więc jakichkolwiek dowodów, że zapisy umowy podlegały negocjacjom, uzgodnieniom.
Nadto  umowa  została  sporządzona  na  wzorcu.  Pozwany  nie  przedstawił  zaś  dowodu
wskazującego na indywidualne negocjacje w odniesieniu do spornej umowy. 

Przyjąć także należy, że przedmiotem kontroli abuzywności postanowień umowy są
zapisy odnoszące się do głównych świadczeń stron, co aktualnie zostało już w orzecznictwie
przesądzone. W tym miejscu na przytoczenie zasługuje wyrok SN z 08.11.2012 r.  I  CSK
49/12  Legalis),  z  którego  wynika  że  „zasięg  pojęcia  głównych  świadczeń  stron,  którym
ustawodawca posłużył się w art. 385 (1) k.c. może budzić kontrowersje, tym bardziej że nie
ma tu przesądzającego znaczenia, czy wspomniane świadczenia należą do essentalia negotii.
Z  tej  przyczyny  zasięg  odnośnego  pojęcia  musi  być  zawsze  ustalany  in  casu  z
uwzględnieniem wszystkich postanowień oraz celu umowy”. Podobnie wyrok TSUE z dnia
03.10.2019 r. (sprawa C-260/18) wskazał, że klauzule dotyczące ryzyka wymiany określają
główny przedmiot umowy kredytu. Także postanowienia powyższego dotyczące nie zostały
sformułowane  jednoznacznie,  co  umożliwia  poddanie  ich  stosownej  kontroli  pod  kątem
zastosowania regulacji z art. 385 (1) k.c.  

Mając  na  uwadze  ww.  ustalenia,  możliwy  jest  dalszy  proces  badania  umowy pod
kątem  zastosowania  art.  385  (1)  k.c.  Jako  niedozwolone  postanowienia  umowne,  strona
powodowa wskazała klauzule indeksacyjne z par. 1 ust. 1 zd. 2, par. 9 ust. 2 przewidujące
indeksację kwoty głównej kredytu do kursu waluty CHF oraz powodujące wyliczenie tych rat
od kwoty kredytu będącego równowartością kredytu. 

W tym miejscu dla porządku należy przytoczyć brzmienie spornych zapisów umowy:

-  „Przy  założeniu,  że  uruchomiono  całość  kredytu  w  dacie  sporządzenia  umowy
równowartość  kredytu  wynosiłaby  89.457,79  CHF,  rzeczywista  równowartość  zostanie
określona po wypłacie ostatniej transzy kredytu”. (par. 1 ust. 1 zd. 2),

- „ w dniu wypłaty kredytu lub każdej transzy kredytu kwota wypłaconych środków będzie
przeliczana  do  CHF  według  kursu  kupna  walut  określonego  w  Tabeli  Kursów  –
obowiązującego w dniu uruchomienia środków” (par. 9 ust. 2),

- wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymaganej spłaty wyrażonej w
CHF – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego w Bankowej Tabeli
kursów (…).

Dobre obyczaje - klauzula generalna - odwołuje się do zakazu prowadzenia działań
wykorzystujących  niewiedzę,  brak  doświadczenia  drugiej  strony,  naruszanie  zasady
równorzędności  stron.  W wymiarze  praktycznym dla  oceny,  czy  zachodzi  sprzeczność  z
dobrymi  obyczajami  istotne  jest,  czy  przedsiębiorca  traktujący  konsumenta  w  sposób
sprawiedliwy i słuszny mógłby racjonalnie spodziewać się iż konsument zgodziłby się sporne
postanowienia  wzorca  w  drodze  negocjacji  indywidualnych  (np.  tak  wyrok  TSUE   z
14.03.2013  r.  Aziz  –  415/11).  Rażące  naruszenie  interesów  konsumenta  oznacza
nieusprawiedliwioną  dysproporcję  na  niekorzyść  konsumenta  wynikającą  z  umowy,
skutkującą niekorzystnym ukształtowaniem jego sytuacji ekonomicznej oraz jego nierzetelne
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traktowanie (np. wyrok SN z 3.02.2006 r. I CK 297/05. Ważna jest tu przesłanka wymogu
zrozumiałości  i  jednoznaczności  (transparentności)  postanowień umowy, wynikająca z art.
385 par. 2 k.c. i art. 385 (1) par. 1 z. 2 k.c. (a także art. 5 dyrektywy 93/13). TSUE jasno w tej
mierze  podał,  że  podpisując  umowę kredytu  w  walucie  obcej  kredytobiorca  musi  zostać
poinformowany o tym, że ponosi  ryzyko kursowe, co może mieć  znaczenie w przypadku
dewaluacji  waluty,  w  której  otrzymuje  wynagrodzenie.  Bank  powinien  przedstawić
ewentualne wahania kursów walut wymiany i ryzyko wiążące się z zaciągnięciem kredytu w
walucie obcej, zwłaszcza gdy kredytobiorca nie uzyskuje dochodów w tej walucie (tak wyrok
z 20.09.2017 r. C-186/16). Dalej - wyrok w sprawie Arpad Kasler, Hajnalka Kaslerne Rabai
przeciwko OTP Jelzalogbank ZRT (wyrok TSUE z 30.04.2014 nr C- 26/13)  konkretyzował,
że umowa powinna wskazywać jednoznacznie powody i specyfikę przeliczania waluty, tak by
konsument  mógł  przewidzieć  na  podstawie  transparentnych  i  zrozumiałych  kryteriów
wynikające dla niego z tego fakty ekonomiczne. 

Z powyższych względów, sporne postanowienia umowy naruszają interes powoda w
sposób rażący, sprzeczne są także z dobrymi obyczajami.

Dobre obyczaje w rozumieniu cytowanego przepisu prawa zostały naruszone poprzez
naruszenie  zasady  równorzędności  stron.  Pozwany  jasno  bowiem  przyznał  sobie
jednostronnie prawo do dokonywania wszelkich przeliczeń tak spłat jak i wypłat wg kursu
kupna walut określonego w Tabeli Kursów – obowiązującego w dniu uruchomienia środków,
sporządzanego przez siebie samego. Z zeznań  wynika, że Tabela kursowa, na
podstawie której wyliczane są należności, ustalana jest na przez pracowników Departamentu
Skarbu  pozwanego  Banku.  Sposób  sporządzania  tabeli  ustalany  jest  na  podstawie
wewnętrznego aktu, obowiązującego w Banku. Bank ok. godz. 16.00 odczytuje kursy kupna i
sprzedaży  dostępne  na  rynku  międzybankowym,  a  następnie  w  specjalnym  arkuszu
obowiązującym u pozwanego następuje uśrednienie owych kursów. Dodatkowo w miejscu
tym należy przytoczyć wyrok SA z dnia 23.10.2019 r. w Warszawie (V CA 567/2018) który
wskazuje, że sprzeczne z istotą stosunków umownych, a tym samym niepodlegające prawnej
ochronie,  należy  uznać  zapisy  umowy,  w  której  strona  ekonomicznie  silniejsza,  czyli
kredytodawca  byłby  upoważniony  do  jednostronnego  określenia  kursu  tej  waluty,  która
została określona jako właściwa dla oznaczenia wysokości rat obciążających kredytodawcę.
Zamieszczenie  w  takiej  umowie  takiej  klauzuli  nie  może  zostać  uznane  za  działanie
pozostające w granicach swobody umów z art. 353 (1) 1 k.c., lecz za rażące przekroczenie tej
granicy. (…) Umowa zawierająca tego rodzaju klauzule a limine powinna zostać uznana za
nieważną z powodu jej sprzeczności z normą zawartą w powołanym przepisie ze skutkiem ex
tunc,  czyli  od  daty  jej  zawarcia  i  bez  względu  na  sposób jej  wykonywania  przez  stronę
upoważnioną do tego,  aby z  tego uprawnienia  skorzystać  z w okresie  jej  wykonywania”.
Takie  ukształtowanie  ww.  zapisów  powoduje,  że  podstawowe  obowiązki  i  prawa
kredytobiorcy  nabierają  charakteru  nieostrego,  niejednoznacznego.   Zdaniem  sądu  dalej,
trudno  w  takiej  sytuacji  spodziewać  się,  że  konsument  zgodziłby  się  na  ww.  sporne
postanowienia wzorca w drodze negocjacji indywidualnych. Na przytoczenie zasługuje także
wyrok SN z  dnia  5.04.2002 r.  (II  CKN 933/99)  z  którego wynika,  że  kontrahent  banku,
aczkolwiek musi liczyć się z tym że oprocentowanie jego lokaty może ulec zmianie, to jednak
nie może on być pozbawiony możliwości kontrolowania owych zmian. Wyrok ten dotyczy
innego zagadnienia, ale wyznacza pewien minimalny poziom informacji, który powinien być
stronie czynności prawnej z zakresu Pr. Bankowego zapewniony. 

Niewątpliwie także doszło w sprawie do rażącego naruszenia interesów konsumenta
poprzez  nieusprawiedliwioną  dysproporcję  na  jego  niekorzyść  konsumenta  wynikającą  z
umowy,  skutkującą  niekorzystnym ukształtowaniem jego sytuacji  ekonomicznej  oraz  jego
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nierzetelne traktowanie.  Zdaniem sądu, pouczenie udzielone powodowi nie spełnia waloru
informacyjnego, nie wskazuje na jednoznaczne powody i specyfikę przeliczania waluty, tak
by  konsument  mógł  przewidzieć  na  podstawie  transparentnych  i  zrozumiałych  kryteriów
wynikające dla niego z tego fakty ekonomiczne. Przy zobowiązaniach zaś długoterminowych
(jak jest to w niniejszym przypadku) powyższe nabiera zasadniczego znaczenia. Zgodnie z
Artykułem 24 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i  Rady 2014/17/UE z 4.02.2014 r. w
sprawie  konsumenckich  umów  o  kredyt  związany  z  nieruchomościami  mieszkalnymi  w
przypadku  gdy  umowa  o  kredyt  dotyczy  kredytu  o  zmiennym  oprocentowaniu  państwa
członkowie mają obowiązek zapewnić, aby: 

-  jakiekolwiek  wskaźniki  lub  stopy  referencyjne  wykorzystywane  do  stopy
oprocentowania  były jasne,  dostępne,  możliwe do zweryfikowania przez strony umowy o
kredyt oraz właściwe organy,

-  dane historyczne dotyczące  wskaźników wyliczania  stóp oprocentowania  kredytu
były  przechowywane  przez  osoby,  które  przedstawiły  takie  wskaźniki,  albo  przez
kredytodawców. 

Dyrektywa powyższa wyznacza pewien poziom informacji  - standard,  który powinien być
zapewniony  kredytobiorcy.  Niewątpliwie,  w  zestawieniu  z  powyższym,  brak  było
poinformowania powoda o ciążącym na nim ryzyku walutowym. 

Jeżeli  postanowienia  umowy,  mające  charakter  niedozwolonych  postanowień,   nie
wiążą konsumentów strony są związane umową w pozostałym zakresie (art. 385 (1) k.c.). A
więc, założenie w powyższym przypadku jest takie, że po stwierdzeniu abuzywności danego
postanowienia umownego, umowa ta dalej wiąże strony - jeżeli to możliwe, po wyłączeniu z
niej postanowień umownych. Należy także podkreślić, że Dyrektywa 93/13/EWG sprzeciwia
się  modyfikacji  przez  sąd  treści  umowy,  w  taki  sposób  aby  wyeliminować  abuzywność
kontrolowanego postanowienia w celu utrzymania skuteczności umowy (np. wyr. TSUE z
14.06.2012 r., Banco Espanol de Credito C – 618-10). 

Wobec  powyższego,  po  wyeliminowaniu  klauzul  umownych  wskazanych  wyżej,
umowa kredytu dotyczyłaby wyłącznie kwoty 207.273,71 zł – bez mechanizmu indeksacji, co
bezpośrednio znalazłoby przełożenie na kwestie rat kapitałowo – odsetkowych, określonych
w  umowie  jako  3.389,52  CHF  (nie  wiadomy  byłby  ich  w  tym  momencie  charakter).
Wyłączenie  par.  9  umowy,  i  par.  10  umowy  doprowadziłoby  do  eliminacji  ze  stosunku
umownego  zasad  wypłaty  kredytu,  a  także  dokonywania  spłat  przez  kredytobiorców.  W
ocenie sądu, stosunek prawny pozostały po owej eliminacji, wiązałby się z brakiem jasnych
zasad jego wykonania, sprzeczny byłby z naturą umowy kredytu (nawet kwota kredytu byłaby
sformułowana faktycznie niejednoznacznie), a nawet z art. 69 Pr. bankowego. Jako więc taki,
naruszałby zasady z art. 353 (1) k.c. – o czym powyżej. 

W toku wykonywania przedmiotowej umowy został sporządzony w dniu 17.11.2009 r.
aneks nr 1 do umowy kredytu hipotecznego z dnia 03.01.2007 r. (k. 44), którego celem (w
myśl  ujętych tam zapisów) miały  być kwestie,  związane  ze zmianą  zasad spłaty  kredytu.
Mianowicie  od  dnia  jego  wejścia  w  życie,  spłata  kredytu  miała  następować  w  walucie
indeksacyjnej CHF.  

Zgodnie z art. 506 par. 1 k.c. jeżeli w celu umorzenia zobowiązania dłużnik zobowiązuje się
za zgodą wierzyciela spełnić inne świadczenie, albo nawet to samo świadczenie lecz z innej
podstawy prawnej, zobowiązanie dotychczasowe wygasa (odnowienie). Konieczną przesłanką
odnowienia  jest  animus  novandi  -  zamiar  wygaszenia  dawnego  zobowiązania  przez
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zaciągnięcie nowego.  Z samej treści przepisu wynika, że przesłanką warunkującą możliwość
odnowienia  jest  ustalenie  ważnego  zobowiązania  dłużnika.  W  przeciwnym  bowiem
przypadku należy uznać, że skoro cel zawartej umowy nie jest możliwy do osiągnięcia, to
również wykreowanie nowego stosunku nie jest możliwe. Konstytutywną cechą nowacji jest
więc związek między starym i nowym zobowiązaniem. Skoro jednak umowa jest nieważna od
samego  początku,  wobec  tego  nie  mogło  w  sprawie  dojść  skutecznie  do  nowacji
zobowiązania. Tym samym, także i z tego powodu zawarcie aneksu pozostaje faktycznie bez
związku dla oceny zasadności roszczenia, zgłoszonego w tej sprawie. Reasumując, umowa na
skutek  powyższego nie  stała  się  ważna.  Warto  także  podkreślić,  że  aneks  miał  charakter
„techniczny”, związany  z regulacją sposobu dokonywania spłat. W żadnej mierze nie wynika
z  niego  wola  „uzdrowienia”  stosunku  prawnego.  Pismem  z  dnia  11  grudnia  2018  r.
odebranym przez pozwanego 21 grudnia 2018 r. powód złożył oświadczenie o uchyleniu się
od skutków prawnych oświadczenia woli o zawarciu aneksu nr 1 z dnia 9 grudnia 2009 r. do
umowy kredytu nr  złożonego pod wpływem błędu. Zdaniem sądu, wobec rozważań
związanych  z  kwestiami  ważności  umowy,  oświadczenie  ww.  nie  miało  dla  tej  sprawy
praktycznie znaczenia. 

W  przypadku  natomiast  uznania  abuzywności  zapisów,  zdaniem  pozwanego
wyrażonym  w  pismach  procesowych,  istnieje  możliwość  zastąpienia  go/ich  przepisem
dyspozytywnym. Jednak, w ocenie sądu, nie ma możliwości zastąpienia wyeliminowanych
przepisów innymi postanowieniami (np. średni kurs NBP) – przez sąd z urzędu. W ocenie
sądu, powyższe stanowi zbyt daleko idącą, „odgórną” ingerencję w stosunek zobowiązaniowy
stron, który winien być kształtowany ich wolą, nie zaś poprzez zewnętrzne działania organu
nie  uczestniczącego  w stosunku  prawnym.  Taka  sytuacja  doprowadzić  może  do  tego,  że
powstanie  pomiędzy  dotychczasowymi  stronami  stosunek  prawny,  co  do  którego  zgodne
będzie jedynie  to,  że żadna ze stron faktycznie nie wyraża zgody na jego trwanie,  każda
kwestionuje  jego  byt.  Tymczasem  konsens,  czyli  zgodne  oświadczenia  woli  stanowi
niezbywalną podstawę umownego stosunku zobowiązaniowego. Kodeks cywilny przewiduje
tylko dwa ogólne odstępstwa od tej zasady – art. 64 k.c. (dopuszczający złożenie zastępczego,
sądowego oświadczenia woli) oraz art. 56 k.c. – dopuszczający uzupełnianie treści umowy w
zakresie niewynikającym z wykładni oświadczeń woli. Powód, w ocenie sądu, tak w pozwie,
jak i w trakcie trwania postępowania, wyraził swą wolę co do dalszego bytu nawiązanego
przez siebie z pozwanym stosunku prawnego. Podkreślić należy, że był on reprezentowany
przez  profesjonalnego  pełnomocnika,  co  pozwala  na  pełne  przyjęcie  świadomości
konsekwencji  sformułowanych w toku postępowania żądań. Pozwany Bank, aczkolwiek w
odp.  na  pozew   sformułowany  został  wniosek  o  zastąpienie  potencjalnie  abuzywnego
postanowienia  umownego  przepisem  dyspozytywnym,  nie  formułował  w  tym  zakresie
dalszych wniosków, nie wystąpił z propozycją ugody. W konkluzji tych rozważań, nie ma
podstaw  dla  uzupełniania  przez  sąd  z  urzędu  postanowień  umowy,  które  zostały
zakwalifikowane  jako  abuzywne.  Powracając  ponownie  do  przytaczanej  Dyrektywy
93/13/EWG, która sprzeciwia się modyfikacji  przez sąd treści umowy, w taki sposób aby
wyeliminować abuzywność kontrolowanego postanowienia w celu utrzymania skuteczności
umowy (np. wyr. TSUE z 14.06.2012 r., Banco Espanol de Credito C – 618-10), to zakaz
opisanej redukcji utrzymującej skuteczność jest motywowany z jednej strony koniecznością
ochrony  interesów  konsumenta,  z  drugiej  odstraszającym  względem  profesjonalistów
działaniem  mechanizmu  niezwiązania  konsumenta  postanowieniami  umownymi.  Uznanie
abuzywności  postanowienia  umownego  ma  penalizować  przedsiębiorcę,  nie  zaś
konsumenta(tak wyrok TSUE z 30.04.2014 r. Kasler i Kaslerne Rabai, C-26/13). Zdaniem
sądu wobec tego,  działanie  w tej  mierze  z  urzędu,  w proponowany przez  pozwany Bank
sposób  (wbrew  wyraźnej  woli  dysponenta  procesu),  prowadzić  może  faktycznie  do
zniweczenia zakładanego przez orzeczenie TSUE, celu.
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Sprawy  niniejszej  nie  można  także  rozpatrywać  w  świetle  nadużycia  prawa
podmiotowego. To bowiem strona pozwana jest kreatorem nieważnej umowy, na kształt które
powód faktycznie  wpływu nie  miał.  Nieznana  jest  także  praktycznie  skala  potencjalnych
roszczeń kierowanych przeciwko powodowi, wobec czego trudno jest wiarygodnie oceniać
zarzut nadużycia prawa podmiotowego. Tym niemniej nie zasługuje on –w ocenie sądu – na
uwzględnienie.

2/ Powództwo zawiera także żądanie zapłaty. Powód domagał się bowiem zasądzenia
na swoją rzecz od pozwanego Getin Noble Bank S.A. w Warszawie kwoty 7 489,69 zł wraz z
odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 28 grudnia 2018 r. do dnia zapłaty; zasądzenia na
swoją rzecz od pozwanego Getin Noble Bank S.A. w Warszawie kwoty 39 671,72 CHF wraz
z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 28 grudnia 2018 r.  do dnia zapłaty, a ewentualnie,
gdyby żądanie w tym zakresie nie zostało uwzględnione zasądzenie kwoty 41 055,84 zł wraz
z  odsetkami  ustawowymi  za  opóźnienie  od  dnia  doręczenia  pozwanemu  odpisu  pisma
procesowego z 20 stycznia 2021 r. do dnia zapłaty;

Jak stwierdzono wyżej, niedozwolone postanowienie umowne nie wiąże konsumenta,
w związku z czym nie może z niego wynikać żadne zobowiązanie a świadczenie z niego
wynikające będzie świadczeniem nienależnym. W świetle niniejszego przypadku roszczenie
powoda  ma  podstawy  faktyczne  i  prawne  –  jako  zwrot  świadczenia  nienależnego  w
wysokości dochodzonej pozwem (art. 405 k.c., 410 k.c.). Kto bowiem bez podstawy prawnej
uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w
naturze, a gdyby było to niemożliwe do zwrotu jej wartości (teoria dwóch kondykcji). Powód
ma  w  tym  zakresie  własne  roszczenie,  które  realizuje  poprzez  zgłoszone  w  toku  tego
postępowania  żądanie  dokonania  zapłaty.  Ponieważ  zaś  pozwany  nie  podniósł  zarzutu
potrącenia, wobec tego rozpoznaniu podlega zgłoszone przez powodów powództwo o zapłatę.
Na przytoczenie w tym miejscu zasługuje orz. SN z 16 lutego 2021 r. III Czp 11/20 (lex
3120579, czy tez uchwała składu 7 sędziów z 7 maja 2021 r. III Czp 6/21) o tym, że „stronie
która  w  wykonaniu  umowy  kredytu  dotkniętej  nieważnością,  spłaca  kredyt,  przysługuje
roszczenie o zwrot spłaconych środków pieniężnych jako świadczenie nienależnego (art. 410
par. 1 w zw. z art. 405 k.c.) niezależnie od tego czy i w jakim zakresie jest dłużnikiem banku
z tytułu zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty kredytu”.  

Zdaniem sądu, podlega ono uwzględnieniu zgodnie z żądaniem – w zakresie kwoty
dochodzonej ostatecznie pozwem. 

Kwota ta wynika bowiem z dołączonych przez stronę zestawień wpłat oraz z opinii
biegłego sądowego. W świetle bowiem złożonej w sprawie historii spłat oraz opinii biegłego
nie ulega wątpliwości,  że powód spłacił  co najmniej  tę kwotę,  której  zapłaty się domaga.
Powód pierwotnie dochodził  bowiem jedynie zwrotu nadpłaty rat przy założeniu ważności
umowy, ewentualnie częściowego zwrotu rat przy założeniu nieważności umowy. Następnie,
choć wniósł o ustalenie nieważności umowy, to nie podwyższył dochodzonej kwoty. Tym
samym nie ulega wątpliwości, że powód spłacił kredyt w dochodzonej części, co potwierdzają
przeprowadzone w sprawie dowody. Także pozwany w toku postepowania nie podnosił, by
powód  pozostawał  w  zwłoce  z  spłatami  rat  kredyt.  Tym  samym  fatycznie  wysokość
roszczenia należy uznać za przyznaną.

W odniesieniu do zarzutu przedawnienia, sformułowanego w odp. na pozew, to jest on
niezasadny. Nawet przy założeniu okresu 10letniego przedawnienia, powód nie miał wiedzy o
tym,  że  służy  mu  zgłoszone  ostatecznie  niniejszym  pozwem roszczenie.  Tym  samym  w
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oparciu  o  zasady  współżycia  społecznego  sąd  owego  zarzutu  w  odniesieniu  do  części
dochodzonego okresu (w którym byłby to zarzut słuszny) nie uwzględnił go. 

Pozwany sformułował zarzut zatrzymania.

Zgodnie z art. 496 k.c. w zw. z art. 497 k.c. jeżeli wskutek odstąpienia od umowy
strony  mają  dokonać  zwrotu  świadczeń  wzajemnych  każdej  z  nich  przysługuje  prawo
zatrzymania,  dopóki druga strona nie  zaoferuje  zwrotu świadczenia,  albo nie  zabezpieczy
roszczenia o zwrot. Realizacja prawa zatrzymania następuje przez jednostronne oświadczenie
woli,  które  prowadzi  do  zahamowania  skuteczności  roszczenia  strony  przeciwnej.
Przewidziane  w  art.  496  k.c.  prawo  zatrzymania  powstaje  w  sytuacji,  gdy  skutkiem
odstąpienia od umowy które wynika z umowy wzajemnej, każdej ze stron służy uprawnienie
do zwrotu spełnionego świadczenia (wyrok Sn z 26 czerwca 2003 r., V CKN 417/01 Legalis).

Pozwany skonkretyzował ów zarzut – miałby on odzwierciedlać „kwotę nominalną
kredytu powiększoną o koszty uzyskania takiej kwoty nominalnej na rynku w dacie umowy,
przez  okres  w  którym  strona  powodowa  taką  kwotą  dysponowała,  tj.  jak  dla  kredytu
złotowego oprocentowanego stawką Wibor”. W toku procesu zarzut ten nie został wyrażony
konkretnymi  kwotami.  Sąd  zarzut  ów  oddalił.  Zdaniem  sądu,  nie  ma  podstaw  dla
uwzględnienia  go  w  kształcie  pożądanym  przez  pozwanego  (zarzut  ten  nie  został  także
przyobleczony w toku procesu w konkretne kwoty). Należy także wskazać, że kwota z pozwu
dotyczy wyłącznie części należności, jakie wpłacił powód, nie zaś całości spłaty dokonanej z
umowy. 

O odsetkach ustawowych za opóźnienie sąd orzekł po myśli art. 455 par. 1 k.c. w zw.
z art. 481 k.c.

Mamy bowiem do czynienia z roszczeniem z tytułu zwrotu nienależnego świadczenia.
W takiej zaś sytuacji, „przepisy regulujące instytucję bezpodstawnego wzbogacenia, a więc i
nienależnego  świadczenia  nie  określają  terminu,  odwołując  się  do  natury  zobowiązania  z
którego świadczenia wynika. W tym stanie rzeczy za uzasadniony należy uznać pogląd, że
zobowiązanie do zwrotu świadczenia ma charakter bezterminowy (uchwała SN z 6.03.1991 r.,
III  CZP 2/91,  OSNCP 1991,  nr  7,  poz.93).  Termin  więc  spełnienia  świadczenia  biegnie
niezwłocznie po wezwaniu do zapłaty, dokonanym przez uprawnionego. Tym samym termin
biegu należności ubocznych został oznaczony od dnia 04 lutego 2019 r. (k. 75), związanego z
doręczeniem przez sąd odpisu pozwu stronie pozwanej.

Powód zgłosił roszczenie ewentualne.
Przy  uwzględnieniu  żądania  zasadniczego  sąd  nie  orzeka  w  ogóle  o  żądaniu

ewentualnym, czyni to jedynie gdy brak jest podstaw do uwzględnienia żądania zasadniczego
(np. wyrok SN z 31.01.1996 r., III CRN 58/95 nie publik.). Żądanie ewentualne podlega więc
rozpoznaniu w sytuacji, gdy żądanie główne nie zostanie uwzględnione. Taka okoliczność nie
ma miejsce w niniejszej sprawie. Powództwo te nie podlegało zatem rozpoznaniu.  

O kosztach procesu postanowiono po myśli  art.  98 k.p.c.,  108 k.p.c.,  100 k.p.c.  –
szczegółową regulację tej materii pozostawiając referendarzowi sądowemu tut. Sądu. Przyjęto
w tym zakresie, że powód uległ pozwanemu tylko w nieznacznej części (oddalenie żądania
pozwu dotyczyło wyłącznie niewielkiej części biegu odsetek ustawowych za zwłokę.).
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z./ uzasadnienie do akt oraz dla pełn. stron wraz z odpisem wyroku.  
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