
Sygn. I C 561/19 

WYROK
W  IMIENIU  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

 Dnia 25 sierpnia 2021 r.

Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący : SSR del. Dariusz Podyma 

po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2021 r. w Częstochowie

na posiedzeniu niejawnym 

sprawy z powództwa  Getin Noble Banku Spółki Akcyjnej w Warszawie

przeciwko   

o zapłatę

1. oddala powództwo,

2. zasądza od powoda Getin Noble Banku Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

solidarnie  na  rzecz  pozwanych  

 10.817 zł. (dziesięć tysięcy osiemset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu

kosztów zastępstwa  procesowego z  ustawowymi  odsetkami  za  opóźnienie  od

dnia uprawomocnienia się orzeczenia. 



I C 561/19 

UZASADNIENIE

              W dniu 31 października 2019 r Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie

wniósł o zasądzenie solidarnie od 

276.650,84  zł.  (dwieście  siedemdziesiąt  sześć  tysięcy  sześćset  pięćdziesiąt  złotych  i

osiemdziesiąt  cztery  grosze)  z  ustawowymi  odsetkami  za  opóźnienie  od  kwoty

266.026,51  zł.  (dwieście  sześćdziesiąt  sześć  tysięcy  dwadzieścia  sześć  złotych  i

pięćdziesiąt jeden groszy) od dnia 23 października 2019 r do dnia zapłaty, od kwoty

10.148,53 zł. (dziesięć tysięcy sto czterdzieści osiem złotych i pięćdziesiąt trzy grosze)

od  dnia  wniesienia  pozwu do  dnia  zapłaty,  oraz  zasądzenie  od pozwanych na  rzecz

powoda kosztów postępowania.

                 W uzasadnieniu żądania podniesiono, że strona powodowa zawarła z

 umowę  kredytu

hipotecznego nr  z dnia 25 października 2006 r. Marek Tomczak zmarł 23 marca

2011 r zgodnie z Aktem Poświadczenia Dziedziczenia Rep. A nr   z dnia  16

czerwca 2011 r spadek po zmarłym nabyła w całości na podstawie testamentu wnuczka

. Strona pozwana nie wywiązała się z ciążącego

na  niej  zobowiązania  W  związku  z  brakiem  zapłaty  zaległych  rat  strona  powodowa

pismami z  dnia  7  lutego 2019  r  wezwała  stronę pozwaną do zapłaty zaległości  pod

rygorem  wypowiedzenia  umowy.  Pomimo  doręczenia  wezwań  stronie  pozwanej

zaległość  nie  została  spłacona,  w związku,  z  czym strona powodowa wypowiedziała

stronie pozwanej przedmiotową umowę pismami z dnia  12 marca 2019 r.

                W odpowiedzi na pozew datowanej 21 lutego 2020 r pozwani wnieśli o

oddalenie  powództwa  i  zasądzenie  od  powoda  na  rzecz  pozwanych  kosztów

postępowania. 

               Podniesiono zarzuty:

- brak podstaw faktycznych i prawnych uzasadniających żądanie pozwu, a to wobec aktu

niewykazania przez powoda zasadności żądania pozwu,

- bezpodstawność żądania pozwu zarówno, co do zasady, jak i wysokości, a to wobec

taktu, iż powód nie posiada wymagalnych zobowiązań wobec strony pozwanej, 

- przedawnienia roszczeń powoda,



-  zarzut  nieważności  umowy  wynikająca  z  sprzeczność  umowy  z  naturą  stosunku

prawnego, naruszenia art. 69 ust. 1 i 2 prawa bankowego, nierównomierne rozłożenie

ryzyka pomiędzy stronami, niedoinformowanie strony pozwanej o ryzyku walutowym. 

Sąd ustalił i zważył, co następuje.

                   w  2006  r  byli

zainteresowani  uzyskaniem  kredytu na  zakup  domu.  O  ofertę  kredytowa  zapytali  w

Getin  Banku  SA  DOM  oddział  w  Łodzi.  Zapytali  o  kredyt  złotówkowy,  wskakując

potrzebną kwotę 345 000 zł.  Po zapoznaniu się z oczekiwaniami pozwanych, pracownik

Banku  przedstawił  pozwanym  ofertę  kredytu  indeksowanego  do  CHF,  całkowicie

pominął  ofertę  kredytu  stricte  złotówkowego.  Kredyt  indeksowany  do  waluty  CHF

przedstawiony  został,  jako  najlepszy  produkt,  najbardziej  opłacany  dla  pozwanych.

Podczas negocjacji podkreślono i wskazano na stabilność waluty CHF przedstawiającą

wykresy kursu tej waluty.   Nie przedstawiono symulacji rat kredytowo odsetkowych

przy  przyjęciu  różnej  wartości  kursu  CHF.  Pozwani  zadowoleni  byli  z  wysokości

wyliczonej  przez  pracownika Banku wysokości  raty spłaty  kredytu i  była  to  jedna z

okoliczności, która zadecydowała o wyborze oferty. 

                   W dniu 25 października 2006 r Getin Bank S.A. w Katowicach – DOM

Oddziałem w Łodzi zawarł z 

umowę o kredytu hipotecznego nr  indeksowanego do CHF z przeznaczeniem na

zakup domu mieszkalnego. Bank udzielił kredytobiorcą kredytu w kwocie 354 974,75

złotych polskich indeksowanego kursem CHF Kredytobiorcy podpisali oświadczenie, iż

są świadomi ryzyka kursowego, związanego ze zmianą kursu waluty indeksacyjnej w

stosunku do złotego, w całym okresie kredytowania i akceptują to ryzyko. Kredyt miał

być spłacony w 228  miesięcznych ratach równych kapitałowo-odsetkowych.  W dniu

wypłaty  kredytu lub każdej  transzy kredytu kwota wypłaconych środków miała  być

przeliczana  do  CHF  według  kursu  kupna  walut  określonego  w  tabeli  kursów  –

obowiązującego  w  dniu  uruchomienia  środków.  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.  Umowa  nakładał  na  kredytobiorców  całą

odpowiedzialność za ryzyko związane ze zmianą kursu walut.

                  dowód:  zeznania pozwanych  zapis nagrania 00.06.51 do

00.16.37 k- 264 -266,  zapis nagrania 00.17.44 do 00.26.04 k-

266, 267, umowa kredytu z dnia 25 października 2006 r k- 39 - 45.              

                 W ocenie Sądu ustalony stan faktyczny jest  wystarczający do oceny i

rozstrzygnięcia sporu w granicach określonych żądaniem pozwu – art. 321 kpc, powód,

bowiem  żądanie  opiera  na  odpowiedzialności  kontraktowej  pozwanych.   Zasadniczą

część ustaleń mającą decydujące znaczenie, dokonano w oparciu o przedłożone przez

strony  dowody  w  postaci  dokumentów.  Dokumenty  te,  co  do  ich  treści  nie  były

kwestionowane,  strony różniły  się  w ocenie  skutków prawnych,  jakie  te  dokumenty

wywołały. Ich uzupełnieniem były zeznania pozwanych, które były proste i rzeczowe,

korespondowały  z  pozostałym  materiałem  dowodowym,  dlatego  Sąd  dał  im  wiarę.

Powyższe  ustalenia  determinowały  również  bezprzedmiotowość  dokonywania  oceny

skuteczności wypowiedzenia umowy, jej skuteczności, sposobu wykonywania umowy.

Nie budzi wątpliwości legitymacja czynna i bierna stron 

                  Podniesiony przez pozwanych zarzut nieważności umowy i jego udowodnienie

miało  bezpośredni  wpływ  na  ocenę  opinii  biegłego,  która  okazała  się  nieprzydatna,

bowiem  okoliczności  w  niej  poruszane  dotyczyły  odpowiedzialności  kontraktowej

pozwanych, które zdaniem Sądu w niniejszym sporze zostały wyeliminowane poprzez

skutecznie podniesiony zarzut nieważności umowy.  

                 W ocenie Sądu umowa kredytowa zawarta w dniu 25 października 2006 r Getin

Bank  S.A.  w  Katowicach  –  DOM  Oddziałem  w  Łodzi  z  

 umowę o kredytu hipotecznego nr  indeksowanego

do CHF jest nieważna. 

                 Ocenę postanowień umowy w kontekście rozważania nieważności umowy

dokonuje się według stanu z chwili zawraca umowy –  Uchwała Sądu Najwyższego z

dnia 20 czerwca 2018 r III CZP 29/17 , LEX nr 2504739. Sposób wykonywania umowy

nie jest okolicznością istotną dla ustalenia istnienia bądź nie nieważności umowy.

                 Sąd rozpoznający i rozstrzygający spór podziela stanowisko, że przepisy prawa

polskiego  dotyczące  ochrony  konsumentów  przed  narzucanymi  im  przez



przedsiębiorców nieuczciwymi warunkami umownymi muszą być wykładane w sposób

odzwierciedlający  przepisy  implementowanej  do  polskiego  porządku  prawnego

dyrektywy  Rady  93/13/EWG  z  dnia  5  kwietnia  1993  r.  w  sprawie  nieuczciwych

warunków w umowach konsumenckich  por. – wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z

dnia 30 grudnia 2019 r. I ACa 697/18, LEX nr 2772916. 

                 Przy braku rozwiązań systemowych dotyczących kredytów denominowanych

mając na uwadze szerokie i niejednorodne orzecznictwo Sądów polskich, koniecznym

dla rozstrzygania  sporów jest  stosowanie wykładni implementowanych przepisów w

sposób określony w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE.  Prawo unijne tworzy

autonomiczną,  odrębną  od  systemów  prawnych  państw  członkowskich  siatkę

pojęciową.  Sądy  Krajowe  obowiązane  są  respektować  wykładnię  dokonaną  w  tych

orzeczeniach.  Tylko,  bowiem TSUE jest  uprawniony dokonywania  wiążącej  wykładni

prawa unijnego. 

                  Wzrost kursu walut to główny powód powstania rażących dysproporcji

zobowiązań  stron  wynikających  z  wadliwie  skonstruowanych  umów  poprzez

wprowadzenie  klauzuli  waloryzacyjnej  opartej  na  ryzyku  walutowym.  Klauzula

waloryzacyjna dotyczy głównego przedmiotu umowy ( essentialia negotii) i determinuje

ocenę całej umowy. 

                  Rozpoznając spór na tle kredytu denominowanego, trzeba uwzględnić treść

wyroków Trybunału Sprawiedliwości w sprawach C-26/13 (wyrok z 30 kwietnia 2014

r.), C-186/16 (wyrok z 20 września 2017 r.), C-51/17 (wyrok z 20 września 2018 r.), C-

118/17 (wyrok z 14 marca 2019 r.) oraz z dnia 3 października 2019 r. w sprawie C-

260/18, które to orzeczenia zapadły na tle umów kredytu zawartych z konsumentami i

zawierających ryzyko walutowe (kredytu indeksowanego, denominowanego lub wprost

kredytu walutowego). 

                   W ocenie TSUE nie jest możliwe odrywanie klauzuli ryzyka walutowego

(wyrażonej czy to przez indeksację czy też denominację) od mechanizmu przeliczania

waluty  krajowej  na  walutę  obcą.  Trybunał  Sprawiedliwości  kwalifikuje,  bowiem

konsekwentnie  klauzule  dotyczące ryzyka wymiany,  do których zalicza  także sposób

ustalania kursu wymiany, jako klauzule określające główny przedmiot umowy kredytu

zarówno denominowanego, jak i indeksowanego.  Główny przedmiot umowy powinien

być wyrażony prostym i zrozumiałym językiem w rozumieniu art. 4 ust. 2 i 6 ust 1 i 2

dyrektywy  93/13.  (wyroki:  C-260/18,  pkt  44  wyroku;  C-118/17,  pkt  48,  49,  52;  C-



51/17, pkt 68 oraz C-186/16).  Regulacja wprowadzona do polskiego systemu prawa

przepisem  art.  3851 §  1  kc  -  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.                 

                 Ryzyko walutowe jego rozumienie, ocena i wykładnia wynika z orzecznictwa

Trybunału Sprawiedliwości wydanych na tle art. 4 i 6 dyrektywy 93/13. 

                  Artykuł 4 ust 1 i 2 stanowi - nie naruszając przepisów art. 7, nieuczciwy

charakter  warunków  umowy  jest  określany  z  uwzględnieniem  rodzaju  towarów  lub

usług,  których  umowa  dotyczy  i  z  odniesieniem,  w  momencie  zawarcia  umowy,  do

wszelkich okoliczności związanych z zawarciem umowy oraz do innych warunków tej

umowy  lub  innej  umowy,  od  której  ta  jest  zależna.  Ocena  nieuczciwego  charakteru

warunków nie dotyczy ani określenia głównego przedmiotu umowy, ani relacji ceny i

wynagrodzenia do dostarczonych w zamian towarów lub usług, o ile warunki te zostały

wyrażone prostym i zrozumiałym językiem.

             Art. 6 ust 1 i 2 stanowi - Państwa Członkowskie stanowią, że na mocy prawa

krajowego  nieuczciwe  warunki  w  umowach  zawieranych  przez  sprzedawców  lub

dostawców z konsumentami nie będą wiążące dla konsumenta, a umowa w pozostałej

części  będzie nadal obowiązywała strony, jeżeli jest to możliwe po wyłączeniu z niej

nieuczciwych warunków.

               Pozwani wiedzieli, że zaciągają kredyt indeksowany CHF, a zatem wiedzieli, że

wysokość  rat  będzie  podążać  za  kursem  franka  szwajcarskiego,  to  jednak  jest

równoznaczne  zaledwie  z  formalnym  poinformowaniem  o  ryzyku  walutowym  i  w

świetle  wiążącej  interpretacji  wynikających  z  orzecznictwa  TSUE  nie  wystarcza  do

uznania,  że  klauzula  określająca  główne  świadczenia  stron została  wyrażona  jasno  i

jednoznacznie.  Bank  nie  zadośćuczynił  obowiązkowi  sformułowania  postanowienia

umownego regulującego główne świadczenie stron w sposób odpowiadający wymogom

określonym w art. 3851   § 1 k.c. odczytywanego w zgodzie z art. 4 ust. 2  6 ust 1 i 2

dyrektywy 93/13, nie przedstawił konsumentom rzetelnej informacji, w tym symulacji

w  postaci  dokumentów  stanowiących  integralną  i  konieczną  część  dokumentacji

kredytowej, które pozwoliłyby konsumentom oszacować możliwą skalę wzrostu waluty,



a przede wszystkim nie przedstawił  informacji,  które wyjaśniałyby,  jak wzrost kursu

wpłynie na wysokość ich obciążeń oraz na całkowity koszt kredytu.  Tylko symulacja

kredytu  z  przedstawieniem  różnych  wartości  kursu  waluty  daje  konsumentowi

zrozumiałą informację o ryzyku i rzeczową podstawę do podjęcia decyzji. Brak symulacji

okazanej  pozwanym  to  brak  istotny  dokumentacji  kredytowej.  Brak  ten  nie  można

zastąpić zeznaniami świadków, bowiem dotyczy głównych świadczeń stron.

                     Takim postępowaniem Bank wywoływał u pozwanych wadliwe przekonanie

o  bezpiecznym  kredycie,  co  należało  uznać,  za  sprzeczny  z  dobrymi  obyczajami.

Dodatkowo, jeżeli w umowie przerzucono na kredytobiorców całą odpowiedzialność za

ryzyko  walutowe  i  zastrzeżono,  że  kredytobiorca  ponosi  ryzyko  kursowe,  tj.  ryzyko

wynikające z wahań ceny danej waluty w okresie spłaty kredytu, co może mieć wpływ

na wysokość innych opłat to zapis ten jednoznacznie wskazuje na świadomość powoda

zarówno  prawną  i  ekonomiczną  ryzyka  tego  typu  kredytów.  Niewystarczające  jest

podpisanie przez kredytobiorcę oświadczeń zawierających definicje ryzyka walutowego,

jest to, bowiem postanowienie bardzo istotne, również dla kredytodawcy. Niekorzystne

ukształtowanie  praw  konsumenta  w  umowie  kredytu  indeksowanego  polega  na

rozciągniętym na lata ryzyka wymiany walut. Wprowadzenie tego ryzyka było wynikiem

umieszczenie w umowie nieuczciwych postanowień umownych tj. zapisów dotyczących

tego ryzyka walutowego w sposób niejasny i niezrozumiały, co rażąco naruszyło interes

konsumenta.

                    Ustalenie abuzywność warunków umowy, które stanowią główny przedmiot

umowy powoduje, że umowa jest nieważna art. 58 kc. z art. 3851  § 1 kc.

                     Umowa kredytu zawarta między stronami to umowa dwustronnie

zobowiązująca  i  odpłatna,  nie  jest  to  natomiast  umowa  wzajemna.  Cechą  umów

wzajemnych jest ekwiwalentność świadczeń – art. 487 § 2 kc - umowa jest wzajemna,

gdy obie strony zobowiązują się w taki sposób, że świadczenie jednej z nich ma być

odpowiednikiem  świadczenia  drugiej.  Umowa  kredytowa  nie  posiada  cechy

ekwiwalentności świadczeń, kredytobiorca po upływie okresu, na jaki zawarta została

umowa, zwraca kredytodawcę świadczenie,  które nie jest ekwiwalentem świadczenia

uzyskanego  (  kredyty  odpłatne),  jest,  bowiem  powiększone  o  kwotę  odsetek,

ubezpieczenia,  prowizji,  marż,  które,  również  nie  są  ekwiwalentem  otrzymanego

kredytu a  stanowią rodzaj  wynagrodzenia  za  korzystanie  z  cudzego  kapitału.  Z  tych

względów rozliczenia finansowego stron, w sytuacji stwierdzenia nieważności umowy,



nie  można  dokonywać  w  oparciu  o  przepisy  zobowiązań  z  umów  wzajemnych,

zastosowanie  mają  przepisy  o  bezpodstawnym  wzbogaceniu  –  art.  405  –  411  kc

właściwe do rozliczenia umowy dwustronnej zobowiązującej i odpłatnej - świadczenia

nienależnego. Świadczenie podlega zwrotowi,  gdy czynność prawna będąca dla niego

podstawą  jest  nieważna.  Na  podstawie  art.  410  §  1  k.c.  do  zwrotu  nienależnych

świadczeń  ma  zastosowanie  art.  405  k.c.,  który  zobowiązuje  do  zwrotu  korzyści

majątkowej w granicach wzbogacenia. Reasumując, żądanie powoda oparte na umowie

nie zasługuje na uwzględnienie, z uwagi na stwierdzona nieważność umowy, rozliczenie

winno, zatem nastąpić na podstawie przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu. 

                     O kosztach orzeczono na podstawie art. 98 kpc zasądzono od powoda

solidarnie na rzecz pozwanych 10.834 zł. (dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści cztery

złote) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. 
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