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WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 października 2021 roku

Sąd  Rejonowy  dla  Warszawy-Śródmieścia  w  Warszawie  I  Wydział  Cywilny  w

składzie:

Przewodniczący: sędzia Renata Jabłońska 

Protokolant:  Sylwia Żach 

po rozpoznaniu w dniu 6 października 2021 roku w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa   

przeciwko mBank Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

o zapłatę

I. zasądza od pozwanego mBank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na

rzecz powodów   do  ich  majątku

wspólnego małżeńskiego kwotę 37.192,59 zł (trzydzieści siedem tysięcy sto

dziewięćdziesiąt  dwa złote pięćdziesiąt  dziewięć groszy),  wraz z odsetkami

ustawowymi za opóźnienie liczonymi za okres od dnia 21 listopada 2019 roku

do dnia zapłaty,

II. zasądza  od  pozwanego  na  rzecz  powodów  do  ich  majątku  wspólnego

małżeńskiego kwotę 4.617 zł (cztery tysiące sześćset siedemnaście złotych)

tytułem zwrotu kosztów procesu, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie

liczonymi  od  dnia  uprawomocnienia  się  niniejszego  orzeczenia  do  dnia

zapłaty.
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UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 13 grudnia 2019 roku (data nadania) powodowie
     reprezentowani  przez

profesjonalnego  pełnomocnika  wnieśli  o  zasądzenie  na  ich  rzecz  od
pozwanego mBank S.A. z siedzibą w Warszawie kwoty 37.192,59 zł wraz z
odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 21 listopada 2019
roku do dnia zapłaty. Strona powodowa wniosła nadto o zasądzenie od
pozwanego  na  jej  rzecz  zwrotu  kosztów postępowania,  w  tym kosztów
zastępstwa procesowego wg norm przepisanych. (pozew, k. 2-27)

W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwa
w całości oraz o zasądzenie na jego rzecz od powodów zwrotu kosztów
procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych.
(odpowiedź na pozew, k. 70-90v.)

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:
W dniu 13 lipca 2007 roku 

złożyli pisemne oświadczenie o treści, jak na k. 98. (dowód: oświadczenie,
k.98)

W dniu 14 lipca 2007 roku 
złożyli wniosek o udzielenie kredytu hipotecznego o treści, jak na k. 91-95.
(dowód: wniosek kredytowy k. 91-95)

W dniu 1 sierpnia 2007 roku mBank S.A. na skutek powyższego
wniosku,  wydał  decyzję  kredytową  o  treści,  jak  na  k.96-97.  (dowód:
decyzja kredytowa k. 96-97)

W dniu 14 września 2007 roku między 
 a mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (poprzednio BRE

Bank  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie)  została  zawarta  umowa  nr
/2007  o  kredyt  hipoteczny  dla  osób  fzycznych  „mPlan”

waloryzowany kursem CHF na kwotę 150.000 zł o treści, jak na k.34-38.
(dowód: umowa kredytu, k. 34-38)

Umowa  o  kredyt  hipoteczny  dla  osób  fzycznych  „mPlan”
waloryzowany  kursem  CHF  została  zawarta  przez  strony  według
standardowego  wzorca  umownego  stosowanego  przez  pozwany  Bank.
Zapisy umowy kredytu nie zostały indywidualnie uzgodnione z powodami.
Nie  było  możliwości  ich  negocjacji.  Pracownicy  banku  informowali
powodów, że kurs CHF jest stabilny i od lat niezmienny, w tym przedstawili
powodom  wykresy  związane  z  historycznym  kursem  CHF,  z  których
wynikało,  że  kurs  CHF  jest  stabilny.  Pracownicy  pozwanego  banku
przedstawili  powodom  jedynie  ofertę  kredytu  waloryzowanego  kursem
CHF.  Bank  nie  poinformował  powodów o  ryzyku  kursowym.  Pracownicy



banku nie wskazali powodom, że w związku ze wzrostem kursu CHF, może
wzrosnąć  także  wysokość  salda  kredytu.  Umowa  kredytu  z  dnia  14
września  2007  r.  nie  została  przez  powodów  zawarta  w  związku  z
działalnością  gospodarczą  powoda.  Pod  adresem  kredytowanej
nieruchomości  powód nie  prowadzi  działalności  gospodarczej,  adres  ten
służy jedynie jako adres korespondencyjny.  (dowód:  umowa kredytu,  k.
34-38, zeznania powoda, k.197v.-198v., zeznania powódki, k.198v.-199)

Na podstawie ww. umowy mBank S.A.  z siedzibą w Warszawie
(uprzednio  BRE  Bank  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie)  na  rzecz  powodów
dokonał wypłaty kwoty w wysokości 150.000 zł.  (okoliczność bezsporna,
potwierdzona  dowodem:  zaświadczenie,  k.44-47v.  zaświadczenie,  k.48-
48v., umowa kredytu, k. 34-38)

W okresie od dnia 21 grudnia  2009 roku do dnia 20 września
2019 roku, mBank S.A. z siedzibą w Warszawie w zw. z ww. umową pobrał
od powodów środki  pieniężne w łącznej kwocie 95.870,76 zł. W okresie
tym powodowie pozostawali w związku małżeńskim, w którym panowała
małżeńska ustawowa wspólność majątkowa. (dowód: zaświadczenie, k.44-
47v., zeznania powoda, k.197v.-198v.)

W  dniu  29  października  2019  roku  pełnomocnik  powodów
wystosował  do pozwanego reklamację  wraz z  wezwaniem do zapłaty  o
treści,  jak  na  k.  39-40,  która  została  doręczona  pozwanemu  w  dniu  6
listopada  2019  r.  (okoliczność  bezsporna,  potwierdzona  dowodem:  list
adwokacki - reklamacja, k. 39-40, potwierdzenie odbioru, k.41).

Powyższy  stan  faktyczny  został  ustalony  na  podstawie
załączonych do akt sprawy, a wymienionych wyżej dokumentów, których
autentyczność  nie  budziła  wątpliwości  i  nie  była  kwestionowana  przez
strony niniejszego postępowania. 

Ponadto Sąd oparł się na zeznaniach powodów, którym dał wiarę,
albowiem były one spójne, logiczne i korespondowały ze zgromadzonym w
sprawie materiałem dowodowym. 

Odnosząc się do dokumentu pt. „Regulamin udzielania kredytów i
pożyczek  hipotecznych  dla  osób  fzycznych  w  ramach  mPlanów
hipotecznych” (k.  103-106v.),  stanowiącego załącznik do odpowiedzi  na
pozew, należało wskazać, że dokument ten nie stanowi Regulaminu, do
którego odwołuje się § 26 umowy kredytu z dnia 14 września 2007 r., gdyż
mowa tam o innym dokumencie, a mianowicie:  „Regulaminie udzielania
kredytów  i  pożyczek  hipotecznych  dla  osób  fzycznych  w  ramach
mPlanów”. Z uwagi na różną nazwę ww. dokumentów, przy tym bacząc w
szczególności  na  profesjonalny  charakter  podmiotu  twórcy  tych
dokumentów brak jest podstaw do uznania tych dokumentów za tożsame.



Ciężar  udowodnienia,  że  regulamin,  i  to  w  określonej  treści,  został
powodom  doręczony  przy  zawieraniu  umowy  spoczywał  na  stronie
pozwanej.  Strona  pozwana  okoliczności  tej  zaś  w  żaden  sposób  nie
wykazała.  Na  marginesie  wspomnieć  należy,  iż  nawet  gdyby  pominąć
różne nazewnictwo obu ww. Regulaminów, to dokument przedłożony przez
stronę  pozwaną  (k.103-106v.)  i  tak  nie  miałby  znaczenia  w  niniejszej
sprawie,  gdyż  zaczął  od  obowiązywać  dopiero  od dnia  1  lipca  2009 r.,
natomiast  w  przedmiotowej  sprawie  decydujące  znaczenie  miała  treść
Regulaminu (stanowiącego integralną część umowy kredytu) obowiązująca
na dzień wnioskowania przez stronę powodową o udzielenie kredytu oraz
na dzień zawierania przez nią umowy kredytu (tj. odpowiednio na dzień 14
lipca 2007 r.  oraz na dzień 14 września 2007 r.)  bowiem to właśnie te
postanowienia  Regulaminu  miały  wpływ  na  prawa  i  obowiązki  strony
powodowej określone w dacie zawarcia umowy.

Na podstawie art.  2352 § 1 pkt.  2 k.p.c.  Sąd pominął  dowód z
opinii  biegłego  sądowego  z  zakresu  rachunkowości  i  bankowości,
zawnioskowany  przez  stronę  powodową,  m.in.  na  okoliczność  ustalenia
różnicy pomiędzy wysokością świadczeń spełnionych przez powodów na
rzecz pozwanego, a wysokością świadczeń, które były pozwanemu należne
przy założeniu, że kwestionowane przez powodów postanowienia umowne
nie  wiążą  stron,  jak  i  dowód  z  opinii  biegłego  sądowego  z  zakresu
bankowości,  zawnioskowany przez stronę pozwaną, na okoliczność m.in.
wyliczenia  wysokości  zapłaconych  przez  powodów  rat  kredytu  przy
zastosowaniu  średniego  kursu  CHF  NBP,  porównania  tejże  wysokości  z
rzeczywistą  wysokością  zapłaconych  przez  powodów  rat,  a  także
udzielenia odpowiedzi na wskazane przez pozwanego pytania, oceniając,
że dowody te nie miały znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.
Należy bowiem wskazać,  iż  w niniejszej  sprawie,  co zostanie omówione
poniżej,  podstawą  rozstrzygnięcia  było  dokonanie  oceny,  że  w
przedmiotowej  umowie  znajdują  się  abuzywne  postanowienia  umowne,
których wyeliminowanie z umowy ex tunc prowadziło do oceny, że umowa
była nieważna ex tunc tj. od chwili jej podpisania. Zatem w przedmiotowej
sprawie  nie  było  konieczności  przeprowadzania  dowodu  z  opinii
zawnioskowanych biegłych, gdyż stwierdzenie nieważności umowy kredytu
wiązało się z obowiązkiem zwrotu przez strony kwot, które sobie nawzajem
świadczyły. Z kolei  zarówno wysokość kwoty wypłaconej przez pozwany
bank stronie powodowej,  jak i  wysokość kwot uiszczonych przez nią na
rzecz banku wprost wynikała z dokumentów załączonych do akt sprawy,
zatem w tym zakresie przeprowadzanie dowodu z opinii biegłego również
nie było konieczne, gdyż zsumowanie poszczególnych wpłat nie wymaga
wiadomości specjalnych.



  Na podstawie art. 2352 § 1 pkt. 3 i 5 k.p.c. Sąd pominął wniosek
pozwanego o zwrócenie się do Urzędu Skarbowego oceniając, że wniosek
ten byłby nieprzydatny do ustalenia wskazanego przez pozwanego faktu i
zmierzał  jedynie  do  przedłużenia  postępowania.  Nie  budzi  wątpliwości
bowiem, że Urząd Skarbowy mógłby podać jedynie adres wskazany przez
powoda  na  potrzeby  ustalenia  miejsca  rozliczania  się  z  podatków,  tym
samym  informacja  uzyskana  z  Urzędu  nie  byłaby  wystarczająca  dla
stwierdzenia,  że  przedmiotowy  kredyt  był  związany  z  działalnością
gospodarczą powoda. Dodatkowo Sąd miał na względzie, że wniosek ten
został złożony prawie rok po wydaniu zarządzeniu wyznaczającego termin
rozprawy. 

Zebrane dowody stanowiły wystarczającą podstawę do wydania
rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie.

W tym miejscu zasadne jest  przywołać,  że  z  uwagi  na  zakres
przedmiotowy  objęty  badaniem  Sądu  część  złożonych  przez  stronę
pozwaną dokumentów była nieprzydatna dla rozstrzygnięcia sprawy, jak
na  przykład  dowody  przedłożone  na  płytach  CD,  dotyczące  ustalonych
kursów CHF i zastosowanej w tym celu metodologii, i porównań z kursami
z innych tabel kursowych. 

Sąd Rejonowy zważył, co następuje: 
Powództwo zasługiwało na uwzględnienie.

Na wstępie rozważań prawnych należy wyraźnie stwierdzić,  że
chociaż w umowie zawartej przez strony występuje pojęcie „waloryzacji” to
jednak z uwagi sposób ukształtowania w umowie mechanizmu waloryzacji,
jak i cel jego zastosowania, nie można utożsamiać „waloryzacji” z umowy z
pojęciem „waloryzacji” zdefniowanej w art. 3581 § 2 k.c. W szczególności
bowiem  gdyby  rzeczywiście  celem  stron  umowy  było  odniesienie  do
waluty obcej – franka szwajcarskiego jako miernika wartości zaciągniętego
zobowiązania w celu ustalenia i  utrzymania wartości świadczeń stron w
czasie obowiązywania umowy, to powinien być jeden miernik. W umowie
zaś  zastosowano  dwa  mierniki  wartości,  gdyż  zawarto  zapisy  o  dwóch
różnych kursach CHF tj. kupna i sprzedaży. Przy czym niższa wartość kursu
franka szwajcarskiego miała być stosowana, gdy to pozwany dokonywał
płatności,  a  wyższa  wartość  gdy  tych  płatności  dokonywała  strona
powodowa.  Ten  sam  miernik  wartości  winien  być  stosowany jedynie  w
momencie  świadczenia  przez  bank,  i  w  momencie  świadczenia  przez
powodów celem ustalenia aktualnej „wartości” zobowiązania. Tymczasem
cały  harmonogram  spłaty  kredytu  będący  integralną  częścią  umowy
obejmował raty wyrażone we frankach szwajcarskich. Ponadto gdyby frank



szwajcarski  miał  być  jedynie  miernikiem wartości  zaciągniętego
zobowiązania,  to  oprocentowanie  powinno  być  ustalone  według  waluty
świadczenia  pieniężnego  z  zaciągniętego  zobowiązania  tj.  złotego
polskiego.  Ponadto należy przywołać,  że sposób  ukształtowania zapisów
dotyczących  waloryzacji  powoduje,  że  nawet  w  czysto  hipotetycznej
sytuacji,  gdyby  strona  powodowa  chciała  zwrócić  pozwanemu  kwotę
kredytu w dniu jej otrzymania, tj.  w sytuacji gdy nie zdążyłaby nastąpić
zmiana wartości  siły nabywczej złotego polskiego w stosunku do franka
szwajcarskiego,  to  i  tak  musiałaby zwrócić  kwotę  znacznie  większą  niż
sama otrzymała (niezależnie od oprocentowania należnego za ten jeden
dzień).  W  świetle  powyższego  niewątpliwe  jest  zatem,  że  celem
odniesienia  do  waluty  obcej  była  chęć  skorzystania  z  oprocentowania
właściwego dla  tej  waluty,  a  nie  traktowanie  jej  jako  miernika  wartości
zaciągniętego zobowiązania.

W odpowiedzi na pozew pozwany podniósł zarzut przedawnienia
odnośnie roszczenia  strony powodowej  w zakresie  rat  kredytu w części
kapitałowej, płatnych na 10 lat wstecz przed datą wytoczenia powództwa
oraz w zakresie rat kredytu w części odsetkowej, płatnych na 3 lata wstecz
przed datą wytoczenia powództwa.

 W  pierwszej  kolejności,  odnosząc  się  do  podniesionego  przez
pozwanego  zarzutu  przedawnienia  roszczenia  należy  przywołać,  iż
roszczenie o zwrot nienależnego świadczenia, którego dochodziła strona
powodowa  w  niniejszym  postępowaniu,  przedawniało  się  po  upływie
terminu, który w czasie wniesienia powództwa był określony w art. 118 k.c.
jako  termin  sześcioletni.  Roszczenie  to  ma  bowiem  charakter
bezterminowy.  Bieg  przedawnienia  roszczenia  wynikającego  z
zobowiązania  bezterminowego  rozpoczyna  się  w  dniu,  w  którym
świadczenie powinno być spełnione, gdyby wierzyciel wezwał dłużnika do
wykonania zobowiązania w najwcześniej możliwym terminie (art. 120 § 1
zd. 2 w zw. z art. 455 k.c.).

Oceniając zasadność zarzutu przedawnienia należy przywołać, że
niniejsze  postępowanie  zostało  zainicjowane  przez  konsumentów
poszukujących  przed  Sądem  ochrony  w  związku  z  umową  zawartą  z
przedsiębiorcą.  Konieczność  zapewnienia  konsumentom  rzeczywistej
ochrony  przemawia  za  uznaniem,  że  dla  rozpoczęcia  biegu  terminu
przedawnienia  roszczeń  przysługujących  konsumentom  decydujące
znaczenie ma, kiedy konsument dowiedział się o abuzywnym charakterze
zapisów umowy łączącej go z przedsiębiorcą, bądź z łatwością mógł się
tego  dowiedzieć.  Stosowanie  bowiem  terminu  przedawnienia
rozpoczynającego  bieg  w  chwili  zawarcia  umowy,  czy  nawet  w  chwili



dokonania przez konsumenta wpłat na rzecz przedsiębiorcy na podstawie
postanowienia  uznanego  za  niedozwolone niezależnie  od  tego,  czy
konsument  miał  lub  mógł  mieć,  rozsądnie  rzecz  ujmując,  świadomość
nieuczciwego  charakteru  tego  warunku  –  może  czynić  praktycznie
niemożliwym lub nadmiernie utrudnionym korzystanie z praw przyznanych
mu  przez  dyrektywę  93/13,  a  w  konsekwencji  naruszać  zasadę
skuteczności  w  związku  z  zasadą  pewności  prawa  (tak  m.in:  Wyrok
Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 lipca 2020 r., C-224/19). Podobnie
wypowiedział  się  Trybunał  Sprawiedliwości  w  stanowisku  zawartym  w
wyroku z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie C-698/18 wskazując, że termin
przedawnienia  roszczenia  przysługującego  konsumentowi  wobec
przedsiębiorcy,  tytułem  zwrotu  kwot  nienależnie  zapłaconych  na
podstawie  nieuczciwego  warunku  w  umowie  zawartej  między
konsumentem a przedsiębiorcą, rozpoczyna swój bieg dopiero z chwilą, w
której  konsument  powziął  wiedzę  lub  powinien  był  powziąć  wiedzę  o
nieuczciwym  charakterze  warunku  lub  warunków  tej  umowy.  Ocenił
bowiem, że z uwagi na gorsze położenie konsumenta niż przedsiębiorcy,
bieg  terminu  przedawnienia  roszczenia  konsumenta  biegnący  od
wykonania  przez  niego  umowy  nie  może  zapewnić  konsumentowi
skutecznej ochrony, ponieważ termin ten może upłynąć, zanim konsument
poweźmie wiedzę o  nieuczciwym charakterze  warunku  zawartego w tej
umowie.  Taki  bieg  terminu  czyni  zatem  nadmiernie  utrudnionym
wykonywanie  praw przyznanych  konsumentowi  przez  dyrektywę  93/13.
Również w podobnym duchu wypowiedział się Rzecznik Generalny w opinii
przedstawionej w dniu 3 września 2020 r. do sprawy C-485/19. 

Dokonując oceny, w jakiej dacie strona powodowa najwcześniej
dowiedziała się, że umowa z dnia 14 września 2007 roku zawiera zapisy
abuzywne, Sąd oparł się na zeznaniach powodów złożonych na rozprawie
w dniu 6 października 2021 roku, którzy wskazali,  że o tym, iż zawarta
przez nich umowa kredytu zawiera zapisy niedozwolone, dowiedzieli  się
ok. 5 lat temu, a zatem ok. października 2016 r. Pozwany nie wykazał, że
strona  powodowa  miała,  lub  mogła  mieć  już  wcześniej  świadomość
nieuczciwego  charakteru  zakwestionowanych  zapisów  umowy.  Należało
zatem przyjąć,  że  najpóźniej  w  tej  dacie  dowiedziała  się  o  istnieniu  w
umowie zapisów o takim charakterze. W konsekwencji należało uznać, że
termin przedawnienia  roszczenia  strony powodowej  rozpoczął  swój  bieg
dopiero od października 2016 roku. 

Roszczenia  powodów  zgłoszone  w  niniejszym  postępowaniu
dotyczą kwot  pobranych  przez  pozwany bank w okresie  od 21 grudnia
2009 r. do dnia 20 września 2019 r. Zaś pozew w niniejszej sprawie został
wniesiony do tut. Sąd w dniu 13 grudnia 2019 r. (data nadania, k.56). 



Zgodnie z art. 123 § 1 pkt. 1 k.c. bieg przedawnienia przerywa się
przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do
rozpoznawania  spraw  lub  egzekwowania  roszczeń  danego  rodzaju  albo
przed  sądem  polubownym,  przedsięwziętą  bezpośrednio  w  celu
dochodzenia  lub  ustalenia  albo  zaspokojenia  lub  zabezpieczenia
roszczenia. W ocenie Sądu pozew o zapłatę prowadzi do przerwania biegu
przedawnienia  roszczenia,  o ile  w treści  pozwu w sposób jednoznaczny
oznaczono  przedmiot  żądania  i  jego  wysokość.  Czynność  ta  bowiem
zmierza bezpośrednio do dochodzenia oraz zaspokojenia roszczenia.

Jak wskazano już wcześniej, bieg terminu przedawnienia roszczeń
strony powodowej rozpoczął bieg dopiero w dniu 6 października 2016 roku,
przy  czym  mając  na  uwadze  przepisy  przejściowe  ustawy  o  zmianie
ustawy- Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 kwietnia
2018  roku  (Dz.U.  z  2018  r.  poz.1104),  w  niniejszej  sprawie  należało
stosować 10- letni termin przedawnienia.

W dniu  13 grudnia 2019 roku, a zatem jeszcze przed  upływem
terminu przedawnienia, strona powodowa wniosła do tut. Sądu pozew, co
wywołało  skutek  w  postaci  przerwania  biegu  terminu  przedawnienia  w
stosunku do zgłoszonych w nim roszczeń strony powodowej wobec mBank
S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  i  zgodnie  z  art.  124  §  1  i  2  k.c.  termin
przedawnienia  tych  roszczeń  rozpocznie  swój  bieg  na  nowo  w  chwili
prawomocnego zakończenia postępowania zainicjowanego ww. pozwem. 

W świetle powyższego należy stwierdzić, że zarzut pozwanego w
zakresie przedawnienia roszczenia nie zasługiwał na uwzględnienie. 

W  niniejszym  postępowaniu  strona  powodowa  dochodziła
zasądzenia  od  pozwanego  mBank  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  kwoty
37.192,59 zł  wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie  liczonymi  od
dnia  21  listopada 2019 roku  do  dnia  zapłaty.  Przedmiotowe  roszczenie
strona  powodowa  wywodziła  przede  wszystkim  z  abuzywności
postanowień umowy kredytu i ewentualnej nieważności umowy.

W niniejszej sprawie bezspornym pozostawał fakt zawarcia przez
stronę powodową z pozwanym w dniu  14 września 2007  roku umowy nr

/2007  o  kredyt  hipoteczny  dla  osób  fzycznych  „mPlan”
waloryzowany  kursem CHF oraz  wypłacenia  przez  pozwanego  na  rzecz
strony  powodowej  kwoty  150.000  zł.  Zaś  wobec  załączonego  do  akt
zaświadczenia wystawionego przez pozwany bank nie budził wątpliwości



również  fakt  pobrania  przez  pozwanego  od  powodów,  kwoty
przekraczającej kwotę objętą żądaniem pozwu.

Kwestią  sporną  pozostawało  to,  czy  przedmiotowa  umowa
kredytowa zawiera niedozwolone postanowienia umowne, a jeżeli tak, to
jaki  ma  to  wpływ na  byt  prawny tej  umowy oraz  w konsekwencji,  czy
pozwany jest obowiązany do zwrotu stronie powodowej uzyskanych od niej
świadczeń.

Z uwagi na sformułowane w pozwie zarzuty Sąd poddał analizie
treść postanowień znajdujących się w ww. umowie zawartej przez strony. 

Na  wstępie  należy  wskazać,  że  zgodnie  ze  stanowiskiem
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), Sąd zobowiązany jest
do  uwzględnienia  z  urzędu,  że  postanowienie  niedozwolone  nie  wiąże
konsumenta.  W orzecznictwie  TSUE wielokrotnie  podkreślał,  że  cel,  jaki
przyświecał prawodawcy wspólnotowemu, nie zostałby osiągnięty, gdyby
konsument,  który  jest  stroną słabszą i  nie  dysponuje wiedzą prawniczą
oraz zwykle nie korzysta z profesjonalnej pomocy prawnej, zobowiązany
był do podniesienia zarzutu niezwiązania niedozwolonym postanowieniem
(wyr. TSWE z 27.06.2000 r.  Océano Grupo Editorial SA v. Roció Murciano
Quintero (C-240/98) i  Salvat Editores SA v. José M. Sánchez Alcón Prades
(C-241/98), José Luis Copano Badillo (C-242/98), Mohammed Berroane (C-
243/98)  i  Emilio  Viñas  Feliú (C-244/98),  ECLI:EU:C:2000:346,  tak  w:
komentarz  do  art.  3851 KC  T.  II  red.  Gutowski  2019,  wyd.
2/Ruchała/Sikorski,  Legalis).  Z  tego  też  należy  wywieść,  że  skoro  Sąd
zobligowany  jest  do  uwzględnienia  z  urzędu,  że  postanowienie
niedozwolone  nie  wiąże  konsumenta,  to  zobligowany  jest  również  do
badania  z  urzędu  wszystkich  zapisów  umowy  zawartej  z  udziałem
konsumenta pod kątem wypełnienia przesłanek abuzywności.   

W  tym  miejscu  zasadne  jest  przywołać,  że  postępowanie  w
sprawie abstrakcyjnej kontroli klauzul używanych we wzorcach umownych
ma  na  celu  wyeliminowanie  pewnych  postanowień  wzorców,  nie  zaś
postanowień  samych umów (patrz:  wyrok  Sądu Najwyższego z  dnia  11
października  2007 roku,  w sprawie  III  SK  19/07,  opublikowany  w bazie
orzeczeń Lex Nr 496411). Nie oznacza zatem, że stosowanie określonych
sformułowań  lub  unormowań  jest  w  ogóle  wyłączone  w  obrocie
cywilnoprawnym.  Niedozwolone  jest  jedynie  posługiwanie  się  nimi  we
wzorcach umów, zaś legalność ich stosowania w konkretnej umowie może
być badana w trybie kontroli incydentalnej, z uwzględnieniem postanowień
całej umowy, rozkładu praw i obowiązków stron, ryzyka, jakie ponoszą, i
tym podobnych.



 Z  uwagi  na  treść  przepisów art.  3851  –  3853 k.c.  dotyczących
niedozwolonych  postanowień  umownych  ocena,  czy  konkretne
postanowienie  umowy  stanowi  klauzulę  abuzywną,  czy  też  nie,  jest
dopuszczalna podczas rozpoznawania każdej sprawy cywilnej  dotyczącej
konkretnego  stosunku  obligacyjnego,  czyli  w  toku  tzw.  kontroli
indywidualnej,  nie  zaś  wyłącznie  w  trakcie  tzw.  kontroli  abstrakcyjnej
dokonywanej  przez  Sąd  Ochrony  Konkurencji  i  Konsumentów.  Wskazać
przy tym należy, że przepisy art. 4791 – 47927 kpc przestały obowiązywać z
dniem  17  kwietnia  2016  roku  i  obecnie  zastosowanie  w  tym zakresie
znajduje  ustawa  z  dnia  16  lutego  2007  roku  o  ochronie  konkurencji  i
konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz. 184 z późn. zm.).
Stąd  rozważania  dotyczące  kontroli  abstrakcyjnej,  czy  rozszerzonej
prawomocności nie mają obecnie pierwszorzędnego znaczenia, a prymat
obecnie ma przepis art. 3851 § 1 k.c., ze skutkami określonymi przepisem
art. 3851 § 2 k.c. Oznacza to, że kontrola incydentalna wzorca umowy jest
dokonywana  przez  sąd  w  celu  udzielenia  ochrony  indywidualnemu
interesowi  konsumenta,  zaś  wydany  wyrok  wiąże  tylko  strony  danego
postępowania. 

W każdym postępowaniu sądowym, w którym strona powołuje się
na  fakt  włączenia  do  treści  umowy  niedozwolonych  postanowień
umownych w rozumieniu treści  przepisu art.  3851 § 1 k.c. albo poprzez
wytoczenie powództwa, bądź w formie zarzutu podniesionego w sprawie,
sąd jest  w  pełni  uprawniony  do  badania  treści  postanowień  konkretnej
umowy.  W  sytuacji,  w  której  przy  zawieraniu  umowy  posłużono  się
określonym  wzorcem  badanie  to  obejmować  powinno  również
postanowienia  tego wzorca (tak:  Sąd Okręgowy w Kielcach w wyroku z
dnia 11 czerwca 2014 roku, w sprawie II Ca 452/14, opublikowany w bazie
orzeczeń Lex nr 1511361). 

W  świetle  powyższego,  w  związku  z  określeniem  przedmiotu
sporu  w  sposób  wskazany  powyżej,  Sąd  dokonał  kontroli  incydentalnej
zapisów umieszczonych w przedmiotowej  umowie zawartej  przez strony
oraz Regulaminu, stanowiącego jej integralną część, badając ich treść pod
względem  abuzywności  i  uznał,  że  w  niniejszej  sprawie  bez  wątpienia
istniały podstawy do uznania, że postanowienia zawarte w  § 7 ust. 1 (dot.
przeliczenia  kwoty zaciągniętego kredytu wg. kursu kupna CHF z tabeli
kursowej  BRE  Banku),  §  11  ust.  4  (dot.  przeliczania  rat  kapitałowo-
odsetkowych wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku), § 13
ust. 6 (dot. przeliczania wierzytelności banku po kursie sprzedaży CHF z
tabeli  kursowej BRE Banku obowiązującym na dzień i  godzinę spłaty, w



przypadku  wcześniejszej  spłaty  całości  kredytu  lub  raty  kapitałowo-
odsetkowej, a także spłaty przekraczającej wysokość raty) oraz w § 16 ust.
3 (dot. przeliczenia wierzytelności banku na złote po kursie sprzedaży CHF
z  tabeli  kursowej  z  BRE  Banku  chwilą  wystawienia  bankowego  tytułu
egzekucyjnego bądź od dnia wytoczenia powództwa o zapłatę) , stanowią
niedozwolone klauzule umowne w rozumieniu przepisu art. 3851 § 1 k.c. 

Ponadto  należy  przywołać,  że  badając  czy  w  zapisach
przedmiotowej umowy kredytowej zawartej z konsumentem znajdują się
postanowienia  niedozwolone,  Sąd uznał,  że § 1 ust.  3A umowy nie jest
źródłem żadnych praw i obowiązków po którejkolwiek ze stron umowy, a w
szczególności kredytobiorcy i jako zapis o charakterze informacyjnym nie
podlegał badaniu pod kątem wypełnienia dyspozycji art. 3851 § 1 k.c. 

Zgodnie  z  treścią  art.  3851 §  1  k.c.  postanowienia  umowy
zawieranej  z  konsumentem  nieuzgodnione  indywidualnie  –  poza
postanowieniami określającymi główne świadczenia stron – nie wiążą go,
jeżeli  kształtują  jego  prawa i  obowiązki  w sposób  sprzeczny z  dobrymi
obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. 

Zważywszy  na  treść   wskazanego  przepisu  nie  ulegało
wątpliwości,  iż  uznanie  konkretnej  klauzuli  umownej  za  postanowienie
niedozwolone  wymagało  stwierdzenia  łącznego  wystąpienia  wszystkich
wymienionych  przesłanek,  tj.  kontrolowane  postanowienie  umowy
zawartej z konsumentem (lub wzorca umownego): 
- nie było postanowieniem uzgodnionym indywidualnie;
- nie było postanowieniem w sposób jednoznaczny określającym główne
świadczenia stron;
-kształtowało  prawa  i  obowiązki  konsumenta  w  sposób  sprzeczny  z
dobrymi obyczajami rażąco naruszając jego interesy.

Przy dokonywaniu analizy przywołanego powyżej przepisu istotne
jest,  że  przepis  art.  221  k.c.  defniuje  konsumenta  jako  osobę  fzyczną
dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio
z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

W przedmiotowej sprawie uzyskany przez powodów kredyt służyć
miał  celom  mieszkaniowym  strony  powodowej,  gdyż  miał  sfnansować
koszt  budowy  domu  mieszkalnego  na  działce  gruntu  położonej  we
Wrocławiu przy ul. Granicznej. Zawarta między stronami umowa nie była
związana  z  działalnością  zawodową,  ani  też  gospodarczą  strony
powodowej,  natomiast  pozwany  prowadzi  działalność  gospodarczą  w
zakresie  czynności  bankowych.  Zatem strona  powodowa  w  relacjach  z



pozwanym bez wątpienia była konsumentem w rozumieniu  wskazanego
przepisu.   

Odnośnie  przesłanek  niezbędnych  dla  uznania  postanowienia
umowy za niedozwolone wskazanych w treści przepisu art.  3851 k.c.,  w
pierwszej  kolejności  należało  odnieść  się  do  kwestii,  czy  ww.
zakwestionowane przez Sąd postanowienia umowy można było uznać za
postanowienia określające główne świadczenia stron umowy i czy zostały
one sformułowane w sposób jednoznaczny.

W ocenie  Sądu postanowienia  umowy we wskazanym powyżej
zakresie  odnosiły  się  do  świadczeń  stanowiących  świadczenie  główne,
które jednak nie zostały określone w sposób jednoznaczny.

Strona powodowa zdecydowała się na zawarcie umowy kredytu w
złotych polskich waloryzowanego do waluty obcej – franka szwajcarskiego
– „umowy o kredyt hipoteczny dla osób fzycznych „mPlan” waloryzowany
kursem  CHF”,  dlatego  też  należy  stwierdzić,  że  ww.  postanowienia
zawierające odniesienia do waluty obcej  charakteryzują umowę zawartą
przez  strony.  To  właśnie  odniesienie  do  franka  szwajcarskiego  stanowi
bowiem element  odróżniający  zawartą  przez  strony  umowę  od  umowy
czysto złotowej. Co więcej to właśnie odniesienie się w umowie do franka
szwajcarskiego  było  wyrazem  woli  strony  powodowej  nakierowanej  na
uzyskanie przez nią kredytu w określonej kwocie, pozwalającej na budowę
domu.  Jak  zeznali  bowiem sami powodowie,  zdecydowali  się  kredyt  we
frankach szwajcarskich,  gdyż  w zakresie  tego rodzaju  kredytu  posiadali
zdolność  kredytową,  a  także  ze  względu  na  to,  że  propozycja  takiego
kredytu  została  powodom przedstawiona.  Ww. postanowienia  dotyczące
odniesienia do waluty obcej  zarazem określają podstawowe świadczenia
stron  w  ramach  tej  umowy.  Należy  bowiem  stwierdzić,  że  zgodnie  z
umową  mBank  udzielał  kredytobiorcom  na  ich  wniosek  kredytu
hipotecznego przeznaczonego na cel  określony  w §  1 ust.  1,  w kwocie
określonej w § 1 ust. 2, waloryzowanego kursem kupna waluty w CHF wg
tabeli kursowej BRE Banku S.A. Kwota kredytu wyrażona w CHF miała być
określona na podstawie kursu kupna waluty w CHF z tabeli kursowej BRE
Banku  S.A.  z  dnia  i  godziny  uruchomienia  kredytu.  Jednocześnie  zaś
wskazano, że raty kapitałowo-odsetkowe miały być spłacane w złotych po
uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE
Banku S.A.,  obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50. Ponadto z
chwilą wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego/od dnia wytoczenia
powództwa  o  zapłatę  wierzytelności  mBanku  z  tytułu  umowy  kredytu,
mBank  miał  dokonywać  przeliczenia  wierzytelności  na  złote  po  kursie
sprzedaży  CHF  z  tabeli  kursowej  BRE  Banku  S.A.  z  dnia  wystawienia



bankowego tytułu egzekucyjnego lub wytoczenia powództwa.  Natomiast
wcześniejsza  spłata  całości  kredytu  lub  raty  kapitałowo-  odsetkowej,  a
także spłata przekraczająca wysokość raty powodowała, że kwota spłaty
była przeliczana po kursie  sprzedaży CHF z  tabeli  kursowej  BRE Banku
S.A., obowiązującym na dzień i godzinę spłaty. Skoro zatem ustalono, że
kurs  określonej  w  umowie  waluty  decyduje  o  tym,  jaka  kwota  kredytu
podlega  spłacie  i  jaką  kwotę  konsument  ma  spłacić  łącznie  (tj.  kwota
kredytu  z  oprocentowaniem),  to  należy  ocenić,  że  zapisy  te  określają
podstawowe świadczenia strony powodowej wynikające z ww. umowy.  W
świetle  powyższego  nie  budzi  zatem wątpliwości,  że  świadczenia  stron
objęte ww. postanowieniami są przedmiotowo istotne dla umowy zawartej
przez  strony  niniejszego  postępowania.  Bez  nich  strona  powodowa  nie
byłaby w stanie określić swojego obowiązku, a tym bardziej go spełnić.

Odnosząc  się  do  przesłanki  niejednoznaczności  postanowień
dotyczących  „klauzuli  waloryzacyjnej”,  tj.  postanowień  umowy
zawierających odniesienie do waluty obcej należało mieć na uwadze, że
postanowienie jednoznaczne to nie tylko takie, które jest zrozumiałe pod
względem gramatycznym, ale też takie, które zarazem jest przejrzyste pod
względem  konsekwencji  ekonomicznych,  jakie  z  niego  wynikają,  w
szczególności w powiązaniu z innymi postanowieniami umownymi (tak na
gruncie  klauzuli  dotyczącej  mechanizmu wymiany waluty obcej  TSUE w
wyr. z 30.4.2014 r., C-26/13, Árpád Kásler, Hajnalka Káslerné Rábai v. OTP
Jelzálogbank Zrt,  ECLI:EU:C:2014:282, W:komentarz do art. 3851 KC T. II
red. Gutowski 2019, wyd. 2/Ruchała/Sikorski, Legalis). 

Tymczasem  ww.  postanowienia  zawierające  odniesienie  do
franka szwajcarskiego nie są zrozumiałe pod względem ekonomicznym. Na
podstawie umowy kredytu strona powodowa nie miała bowiem możliwości
ustalenia jaką kwotę kredytu określonego w CHF rzeczywiście zaciągnęła
oraz jaką kwotę kapitału w CHF będzie musiała spłacić. Strona powodowa
nie  znała  mechanizmu  ustalania  kursu  CHF  stosowanego  do  wyliczeń
swojego  zadłużenia,  a  tym samym nie  miała  możliwości  kontrolowania
poprawności jego ustalania przez bank. 

Należy mieć na uwadze, że postanowienia umowy kredytu są tak
ogólne, że strona powodowa nie jest w stanie wyliczyć sobie wskazanych
wyżej kwot w tak dokładny sposób, jak mógł to zrobić bank. W ten sposób
została naruszona równowaga stron – bank miał pełną wiedzę jak wyliczyć
kurs CHF i na jego podstawie kwotę zadłużenia w CHF i sam dokonywał
tego  wyliczenia.  Nie  przekazał  natomiast  tych  informacji  stronie
powodowej  i  w  ten  sposób  została  ona  pozbawiona  możliwości
samodzielnego  wyliczenia  kursu  CHF  i  na  jego  podstawie  kwoty



zaciągniętego  zadłużenia  w  CHF,  a  tym  samym  została  pozbawiona
możliwości  skontrolowania  poprawności  wyliczeń  dokonanych  przez
pozwanego pod względem zgodności z treścią zobowiązania.

Zdaniem Sądu, pozwany bank w umowie kredytowej faktycznie
przyznał  sobie  prawo  do  przeliczenia  zobowiązania  kredytobiorców  po
kursie  przez  siebie  określonym  w tabeli  kursowej  banku  i  tym samym
prawo  do  jednostronnego  określenia  pierwotnego  zadłużenia  (tj.  kwoty
kredytu  w  CHF)  i  jednostronnego  regulowania  wysokości  rat  kredytu
waloryzowanego kursem CHF poprzez wyznaczanie w tabelach kursowych
kursu sprzedaży franka szwajcarskiego oraz wartości spreadu walutowego,
stanowiącego  różnicę  pomiędzy  kursem  sprzedaży  a  kursem  zakupu
waluty obcej. Wskazane wyżej postanowienia umowne przyznają bowiem
bankowi uprawnienie do wiążącego określania wysokości kursu sprzedaży i
kupna  franka  szwajcarskiego  bez  precyzyjnych  wytycznych,  ram  czy
ograniczeń. Daje to pozwanemu dowolność w zakresie wyboru kryteriów i
ich proporcji przy ustalaniu kursu CHF w Tabeli kursów walut Banku, a co
za  tym idzie,  kształtowania  wysokości  zobowiązania  strony  powodowej,
której kredyt miał być waloryzowany kursem tej waluty. Skonstruowanie
klauzuli waloryzacyjnej w ten sposób nie było zrozumiałe, dezorientowało
stronę powodową, która nie wiedziała w jaki dokładnie sposób doszło do
przeliczania wartości jej zadłużenia na CHF (przy ustalaniu kwoty kredytu
w CHF podlegającej  spłacie)  oraz na złotówki  (przy ustalaniu wysokości
poszczególnych  rat),  i  czy  zostało  to  dokonane  prawidłowo.  Przy  tak
skonstruowanym  zapisie  miała  bowiem  tylko  możliwość  sprawdzenia
matematycznej  poprawności  przeliczenia  dokonanego  przez  bank  –  tj.
przeliczenia  przy  użyciu  narzuconego  przez  bank  kursu.  I  co  istotne,
możliwość  ta  powstawała  dopiero  po  pobraniu  raty  przez  pozwanego.
Powyższe godzi  w  równowagę stron,  gdyż  obie  strony  umowy powinny
mieć  takie  same  uprawnienia  i  możliwości  co  do  dokonania  oceny
prawidłowości  realizacji  postanowień  umowy.  Strona  powodowa,  której
przysługuje status konsumenta, jako strona umowy ekonomicznie słabsza i
mniej fachowa, w szczególności powinna mieć zagwarantowaną możliwość
skontrolowania  realizacji  postanowień  umowy  poprzez  precyzyjne
określenie  mechanizmu  waloryzacji  oraz  powinna  mieć  możliwość
dokonania  własnych  obliczeń,  aby  mogła  przygotować  się  do  spłaty
poszczególnych rat kredytu, a także, by mogła skontrolować bank co do
prawidłowości zastosowania mechanizmu waloryzacji każdej raty kredytu.
Powyższe  kwestie,  dotyczące  konieczności  zapewnienia  konsumentom
możliwości kontroli nad wyliczeniami dokonywanymi przez bank, odnoszą
się także co do spreadu walutowego (różnicy pomiędzy kursem kupna a
kursem sprzedaży waluty). W ocenie Sądu, pozwany bank, w znany tylko
sobie sposób i w oparciu o znane jedynie sobie wskaźniki,  przeliczniki  i



algorytmy, oraz ich proporcje,  obliczał  wysokość raty kredytu w CHF, a
następnie narzucał tenże wynik stronie powodowej, która w żaden sposób
nie mogła zweryfkować poprawności działań banku. Co jest szczególnie
istotne jeśli wziąć pod uwagę, że kredytobiorca upoważnił bank „in blanco”
do pobierania poszczególnych rat z jego rachunku (§ 12 ust. 1 umowy).

Należy raz jeszcze wskazać, że postanowienia umowy kredytowej
zawartej  przez  strony  były  rażąco  nieprzejrzyste  pod  względem
konsekwencji ekonomicznych, jakie wiązały się z jej zawarciem. Nie dość,
że  strona  powodowa  pozostawała  w  niewiedzy  co  do  tego,  po  jakim
faktycznym kursie zostanie przeliczony jej kredyt tj. jaką kwotę kredytu w
CHF  tak  naprawdę  zaciągnie  na  podstawie  zawartej  umowy,  to  nie
wiedziała również w jaki sposób będą ustalane wysokości poszczególnych
rat  w  złotych  polskich,  a  także  jak  będzie  wyglądało  jej  ostateczne
zadłużenie do spłaty (czy chociażby w jakich granicach będzie oscylowało).
Należy wskazać,  iż  bank nie  poinformował  strony powodowej  o  pełnym
ryzyku  związanym  z  wahaniem  kursu  franka  szwajcarskiego,  w
szczególności  faktycznego  przełożenia  podwyższenia  tego  kursu  na
całkowite  saldo  kredytu.  Powodom  nie  wyjaśniono,  jakie  dokładnie
konsekwencje mogą się z wiązać ze zmianą kursu CHF. W tym zakresie
zasadne jest przywołać,  że samo podpisanie przez powodów formularza
„Oświadczenia dla kredytów i pożyczek hipotecznych” (k. 98), dotyczącego
poinformowania  powodów o ryzyku związanym z zaciągnięciem kredytu
waloryzowanego kursem waluty obcej, a nawet zawarcie w treści umowy
formuły  Oświadczenia  o  wiedzy  i  akceptacji  ryzyka  związanego  z
zaciągnięciem  kredytu  waloryzowanego  kursem  waluty  obcej  (§  29
umowy)  nie  może  stanowić  dowodu,  iż  powodom  rzeczywiście  zostały
przedstawione  wszelkie  niezbędne  informacje  dotyczące  kredytu
waloryzowanego, w szczególności, że pracownicy banku, w dostateczny i
zrozumiały sposób wytłumaczyli powodom ryzyko związane z niekorzystną
zmianą kursu waluty, a co za tym idzie, z ryzykiem wzrostu miesięcznych
rat spłaty kredytu oraz w szczególności wzrostu salda całego zadłużenia.
Co najistotniejsze stronie powodowej nie przedstawiono skali tego ryzyka,
w  szczególności  zaś  faktycznego  braku  jego  granic.  Zaś  ze  strony
pozwanego  zabrakło  rzetelnych  informacji,  że  zmiana  kursu  może
spowodować, że strona powodowa będzie musiała zwrócić bankowi nawet
wielokrotność otrzymanej kwoty. Przy tym podkreślenia wymaga, że w ww.
oświadczeniach  i  zapisie  umowy  zawarte  są  jedynie  ogólne,  wyrażone
specjalistycznym  językiem  formuły,  pozbawione  jakiegokolwiek
odniesienia  do  faktycznych  parametrów  fnansowych  umowy  zawartej
przez  strony.  Niewątpliwie  dopiero  przy  takim  odniesieniu,  przekazaniu
stronie  powodowej  konkretnej  informacji  typu „przy zaciągniętej  kwocie
kredytu 150.000 zł  kwota do spłaty w ciągu 360 miesięcy może nawet



przekroczyć 225.000 zł” (kwota 225.000 zł  przykładowa – odpowiadająca
kwocie  hipoteki  z  §  3  ust.  1  umowy)  strona  powodowa  miałaby
świadomość realnych  konsekwencji ekonomicznych, jakie wiązały się dla
niej z zawarciem umowy w takim kształcie, w szczególności o konkretnym
ryzyku związanym z odwołaniem do waluty obcej. 

W  tym  miejscu  należy  wyraźnie  podkreślić,  że  dla  oceny
abuzywności  nie  ma  żadnego  znaczenia,  czy  ostatecznie  kursy  CHF
ustalone  (i  zastosowane  w  przeliczeniach  dotyczących  ww.  umowy
kredytu)  przez  pozwanego  były  „rynkowe”,  czy  nie,  ani  też  jak
kształtowały  się  te  kursy  w  porównaniu  do  średnich  kursów  NBP,  w
szczególności  czy były korzystniejsze dla strony powodowej,  niż  średnie
kursy  NBP  i  kursy  innych  banków.  Dla  oceny  abuzywności  istotny  jest
bowiem moment zawierania umowy, bez znaczenia są zaś konsekwencje
sposobu  jej  późniejszego  wykonywania  (podobnie  Sąd  Najwyższy  w
uchwale z dnia 20 czerwca 2018 roku, sygn. akt III CZP 29/17). Z tego też
względu Sąd ocenił przedstawione przez pozwanego twierdzenia i dowody
dotyczące ustalonych kursów CHF i zastosowanej w tym celu metodologii, i
porównań z kursami z innych tabel kursowych (w tym zawarte na płycie
dołączonej  do  odpowiedzi  na  pozew  korelacje  tabel  kursowych)  jako
nieprzydatne  dla  rozstrzygnięcia  niniejszej  sprawy.  Nawet  bowiem
ewentualna ocena, że kursy pozwanego były korzystniejsze w porównaniu
do kursów stosowanych przez NBP,  nie zmienia faktu,  że kursy te były
stronie powodowej narzucone, a sposób ich ustalania nie wynikał z umowy
łączącej  strony.  Jednocześnie  zaś  wobec  braku  stosownych  regulacji  w
umowie  kredytu  pozwany  mógł  je  kształtować  w  sposób  dowolny  tj.
zarówno  nie  podlegający  kontroli  strony  powodowej  co  do  poprawności
wyliczenia, jak i zgodności z umową. Tej dowolności w stosunku do strony
powodowej  nie  zmienia  okoliczność,  że  pozwany  posiadał  swoje
wewnętrzne regulacje dotyczące metodyki ustalania kursu i spreadu, skoro
regulacje te nie stanowiły elementu umowy łączącej strony, ani nie były
doręczone,  ani  nawet  podane  do  wiadomości  strony  powodowej  w
momencie  zawierania  umowy.  Co  więcej, zastosowanie  innych,  niż
wskazane  w  umowie  kursów  nie  zmieni  i  nie  naprawi  okoliczności,  że
strona  powodowa  zawierając  umowę  nie  znała w  pełni  konsekwencji
ekonomicznych,  jakie  wiązały  się  dla  niej  z  podpisaniem  umowy
zawierającej odniesienie do waluty obcej. 

W  dalszej  kolejności  należy  przywołać,  że  przesłanka  braku
indywidualnego uzgodnienia została określona w treści przepisu art. 3851 §
3 k.c.  Zgodnie z tym przepisem za nieuzgodnione indywidualnie  należy
uznać  te  postanowienia  umowy,  na  których  treść  konsument  nie  miał
rzeczywistego wpływu. Zdaniem Sądu użycie w treści przepisu art. 3851 §



3  k.c.  sformułowania  „rzeczywisty  wpływ”  konsumenta  na  treść
postanowienia, prowadzi do wniosku, że za nieuzgodnione indywidualnie
trzeba uznać także takie postanowienia, które konsument wybrał spośród
kilku zaproponowanych przez przedsiębiorcę, a zatem takie, które nie były
przedmiotem negocjacji  między stronami,  czyli  tzw. klauzule narzucone.
Przeciwna  kwalifkacja  prowadziłaby  do  sytuacji,  w  której  drogą  takich
alternatyw  przedsiębiorca  mógłby  pozbawić  konsumenta  ochrony
przewidzianej  w  treści  przepisów art.  3851  –  art.  3853 k.c.  Dlatego  też
„rzeczywisty  wpływ”  konsumenta  na  treść  postanowienia  nie  zachodzi,
jeżeli jest ograniczony przez jego kontrahenta w ten sposób, że konsument
dokonuje  wyłącznie  wyboru  spośród  alternatywnych  klauzul
sformułowanych  przez  przedsiębiorcę  (tak  m.in.:  M.  Bednarek,  System
prawa prywatnego, Tom 5, str. 762 – 763). Istotne jest też, że okoliczność,
iż  konsument  znał  treść  danego  postanowienia  i  rozumiał  je,  nie
przesądza, że zostało ono indywidualnie uzgodnione. Konieczne do tego
byłoby  wykazanie,  że  konsument  miał  realny  wpływ  na  konstrukcję
niedozwolonego  (abuzywnego)  postanowienia  wzorca  umownego.
Przyjęcie  natomiast  takiego  wpływu  byłoby  możliwe  jedynie  wówczas,
gdyby  konkretny  zapis  był  z  konsumentem  negocjowany  (tak:  Sąd
Apelacyjny  w  Poznaniu  w  wyroku  z  dnia  6  kwietnia  2011  roku,  I  ACa
232/11,  opublikowanym w bazie  orzeczeń Lex nr  898640).  Powyższe w
szczególności  odnosi  się  do  postanowień  umowy  przejętych  z  wzorca
umowy  zaproponowanego  konsumentowi  przez  kontrahenta.  Dokonanie
oceny,  czy dane postanowienie  umowne było indywidualnie  uzgodnione
przez strony umowy wymagało zatem zbadania procedur obowiązujących
w  pozwanym  banku  i  dotyczących  procesu  udzielania  kredytów
hipotecznych  oraz  przebiegu  tego  procesu  w  toku  zawierania
przedmiotowej  umowy  kredytu.  Podkreślić  przy  tym  należy,  że  ciężar
udowodnienia indywidualnych uzgodnień spoczywał na tej stronie,  która
się na nie powoływała (art. 3851 § 4 k.c.).

W  związku  z  powyższym  Sąd  miał  na  uwadze,  że  podstawą
zawarcia przedmiotowej umowy kredytu stanowiło wypełnienie i złożenie
wniosku kredytowego sporządzonego na formularzu udostępnianym przez
stronę  pozwaną.  Po  wydaniu  przez  bank  decyzji  kredytowej,  strona
powodowa podjęła czynności w celu zawarcia umowy kredytu. Przedłożona
do podpisu  umowa stanowiła  wzorzec  umowny stosowany przez  stronę
pozwaną,  który  nie  podlegał  negocjacjom,  ani  zmianom.  Ww.
postanowienia  dotyczące  przeliczenia  kwoty  zaciągniętego  kredytu  wg.
kursu  CHF  z  tabeli  kursowej  BRE  Banku, przeliczania  rat  kapitałowo-
odsetkowych  wg  kursu  sprzedaży  CHF  z  tabeli  kursowej  BRE  Banku,
przeliczenia  kwoty  wcześniejszej  spłaty  całości  kredytu  lub  raty
kapitałowo-odsetkowej,  a  także  kwoty  spłaty  przekraczającej  wysokość



raty  po  kursie  sprzedaży  CHF  z  tabeli  kursowej  BRE  Banku  S.A.,
obowiązującym na dzień i godzinę spłaty oraz  przeliczenia wierzytelności
banku na złote po kursie sprzedaży CHF z tabeli kursowej z BRE Banku
chwilą  wystawienia  bankowego  tytułu  egzekucyjnego  bądź  od  dnia
wytoczenia powództwa o zapłatę, zostały narzucone stronie powodowej.
Nadto podnieść należy, iż w kwestionowanych postanowieniach pozwany
odniósł  się  do  tabeli  kursowej  obowiązującej  w  pozwanym  banku,
natomiast strona powodowa nie posiadała dokładnych informacji o tym, w
jaki sposób przedmiotowa tabela jest tworzona i na jakich wskaźnikach się
opiera. 

Jak  wskazano  wcześniej,  ciężar  udowodnienia  indywidualnych
uzgodnień spoczywa na tym, kto się na nie powołuje (art. 3851 § 4 k.c.). W
niniejszej  sprawie  ciężar  ten  spoczywał  zatem  na  pozwanym,  gdyż
wykazanie  faktu  indywidualnego  uzgodnienia  postanowień  uchylało
możliwość ich kontroli na podstawie przepisów art. 3851 – art. 3853 k.c. 

W ocenie Sądu pozwany nie wykazał, by strona powodowa przed
zawarciem umowy rzeczywiście mogła negocjować zastosowanie innego
wskaźnika  kursu  waluty  CHF  zamiast  wskazanej  przez  stronę  pozwaną
tabeli  kursowej  mBanku  (wcześniej  BRE  Banku  S.A.),  oraz  by  mogła
negocjować  sposób  dokonywania  przeliczeń  z  waluty  polskiej  na  CHF  i
odwrotnie,  w  szczególności  by  mogła  negocjować  stosowanie  jednego
kursu dla wszystkich przeliczeń zamiast wskazanych przez stronę pozwaną
kursów - sprzedaży i kupna.

Bez znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy pozostawało
to,  że  strona  powodowa  wyraziła  zgodę  na  zaproponowane  przez
pozwanego  warunki  zawarcia  umowy,  skoro  nie  było  możliwości  ich
modyfkacji,  a  ich  akceptacja  była  warunkiem  sine  qua  non  uzyskania
kredytu.

W  świetle  powyższego  należy  stwierdzić,  że  postanowienia
umowy  odnoszące  się  do  waloryzacji  kredytu,  nie  zostały  ze  stroną
powodową  uzgodnione  indywidualnie,  nie  miała  ona  bowiem  żadnego
wpływu  na  ukształtowanie  umowy  w  tym  zakresie.  Decyzja  strony
powodowej  ograniczała  się  wyłącznie  do  wyrażenia  zgody  (lub  jej
niewyrażenia)  na  warunki  umowy  kredytu  zaproponowane  i  ustalone
jednostronnie przez stronę pozwaną.

W  dalszej  kolejności  zasadne  jest  przywołać,  że  szczegółowa
analiza  ww.  zakwestionowanych  przez  Sąd  postanowień  prowadzi  do
wniosku, że zapisy dotyczące waloryzacji kredytu, kształtowały obowiązki i



prawa  strony  powodowej  w  sposób  sprzeczny  z  dobrymi  obyczajami  i
rażąco naruszały jej interesy.

Przez „rażące naruszenie interesów konsumenta” należy bowiem
rozumieć  nieusprawiedliwioną  dysproporcję  praw i  obowiązków  na  jego
niekorzyść w określonym stosunku zobowiązaniowym (tak: Sąd Najwyższy
w  wyroku z  dnia  13  lipca  2005  roku,  w  sprawie  I  CK  832/04,
opublikowanym  w  Biuletynie  Sądu  Najwyższego  z  2005  roku,  nr  11).
Należy  przy  tym  zaznaczyć,  że  naruszenie  interesów  konsumenta
wynikające z niedozwolonego postanowienia umowy musi być rażące, a
więc szczególnie doniosłe i znaczące (tak: komentarz do art. 3851 KC T. I
red.  Pietrzykowski  2018,  wyd.  9/Popiołek,  Legalis).  Interesy  te  są
naruszone „rażąco”,  jeżeli  dochodzi  do znacznego odchylenia przyjętego
uregulowania  od  zasad  uczciwego  wyważania  praw  i
obowiązków (tak: Łętowska,  Ochrona  2001,  s.  99; C.  Żuławska,  R.
Trzaskowski,  za:  Komentarz  2013,  t.  I,  s.  181; M. Bednarek,  w:  System
PrPryw, t. 5, 2013, s. 767). Sąd nadto podziela stanowisko orzecznictwa, iż
wskazane  wyżej  pojęcie  nie  może  być  sprowadzane  tylko  do  wymiaru
czysto  ekonomicznego,  należy  w  tym  zakresie  uwzględniać  także
niewygodę organizacyjną, nierzetelność traktowania, wprowadzenie w błąd
czy naruszenie prywatności konsumenta (por. wyr. SN z 6.10.2004 r., I CK
162/04, OSG 2005, Nr 12, poz. 136; z 13.7.2005 r., I CK 832/04, BSN 2005,
Nr  11;  wyr.  SA  w Warszawie  z  15.2.2017  r., VI  ACa  1918/15,  Legalis).
Chodzi  przy  tym o  ocenę  dokonywaną  z  punktu  widzenia  konkretnych
stron,  konkretnego stosunku (por. M. Bednarek,  w: System PrPryw, t.  5,
2013, s. 769; K. Kohutek, Kontrola treści; wyr. SA w Łodzi z 30.4.2014 r., I
ACa 1209/13, Legalis; por. też uw. do art. 3852). Nadto, jak wskazuje się w
doktrynie,  przy  określaniu  stopnia  naruszenia  interesów  konsumenta
należy  stosować  nie  tylko  kryteria  obiektywne,  lecz  również  względy
subiektywne związane z przedsiębiorcą lub z konsumentem (M. Bednarek,
w: System PrPryw, t. 5, 2013, s. 768 i cyt. tam autorzy; ponadto np. W.
Iwański, M. Olechowski, Glosa do wyr. SA w Warszawie z 10.2.2012 r., VI
ACa 1460/11, MoPB 2013, Nr 5; W: komentarz do art. 3851 KC T. I red.
Pietrzykowski  2018,  wyd.  9/Popiołek,  Legalis).  Działanie  wbrew dobrym
obyczajom,  w  zakresie  kształtowania  treści  stosunku  obligacyjnego,
oznacza natomiast  tworzenie  przez  partnera  konsumenta takich klauzul
umownych,  które  godzą  w  równowagę  kontraktową  stron  stosunku
umownego,  przy  czym  w  stosunkach  z  konsumentami  szczególne
znaczenie  mają  te  oceny  zachowań  podmiotów  w  świetle  dobrych
obyczajów,  które  odwołują  się  do  takich  wartości  jak  szacunek  wobec
partnera  czynności  prawnej,  uczciwość,  szczerość,  zaufanie,  lojalność,
rzetelność  i  fachowość.  Tym  wartościom  bowiem  powinny  odpowiadać
zachowania  stron  stosunku  zobowiązaniowego.  Postanowienia  umów,



które kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z ww.
wartościami,  kwalifkować  należy  zawsze  jako  sprzeczne  z  dobrymi
obyczajami  w  rozumieniu  przepisu  art.  3851 §  1  k.c.  W  szczególności
dotyczy  to  wszelkich  postanowień,  które  zmierzają  do  naruszenia
równorzędności (równowagi) stron stosunku, nierównomiernie rozkładając
uprawnienia  i  obowiązki  między  partnerami  umowy. Za  sprzeczne  z
dobrymi obyczajami uznaje się zatem reguły postępowania sprzeczne z
etyką, moralnością i aprobowanymi społecznie obyczajami. Co istotne, za
sprzeczne z dobrymi obyczajami można uznać także działania zmierzające
do  niedoinformowania,  dezorientacji,  wywołania  błędnego  przekonania
konsumenta, wykorzystania jego niewiedzy lub naiwności, a więc działanie
potocznie  określane  jako  nieuczciwe,  nierzetelne,  odbiegające  od
przyjętych standardów postępowania (tak m.in.: Sąd Ochrony Konkurencji i
Konsumentów w Warszawie w wyroku z dnia 29 kwietnia 2011 roku,  w
sprawie  XVII  AmC  1327/09,  opublikowanym  w  Monitorze  Sądowym  i
Gospodarczym  2013/134/9952).  Dlatego  też  powinnością  Sądu  jest
zbadanie i ocena, czy konkretne klauzule umowne przekraczają zakreślone
przez  ustawodawcę  granice  rzetelności  kontraktowej  w  zakresie
kształtowania  praw  i  obowiązków  stron  konsumenckiego  stosunku
obligacyjnego (tak m.in.: Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 lipca 2005
roku,  w  sprawie  I  CK  832/04,  opublikowanym  w  Biuletynie  Sądu
Najwyższego  z  2005  roku,  nr  11  oraz  Sąd  Apelacyjny  w  Warszawie  w
wyroku  z  dnia  18  czerwca  2013  roku,  w  sprawie  VI  ACa  1698/12,
opublikowanym  w  bazie  orzeczeń  Lex  nr  1369424).  Przy  czym  ocena
rzetelności  określonego  postanowienia  może  być  dokonana  za  pomocą
tzw. testu przyzwoitości, polegającego na zbadaniu, czy postanowienie jest
sprzeczne  z  ogólnym  wzorcem  zachowań  przedsiębiorców  wobec
konsumentów oraz jak wyglądałyby prawa lub obowiązki  konsumenta w
sytuacji,  w której  postanowienie to nie zostałoby zastrzeżone; jeżeli  bez
tego postanowienia znalazłby się on – na podstawie ogólnych przepisów –
w lepszej sytuacji,  należy uznać je za nieuczciwe (tak m.in. wyrok  Sądu
Najwyższego z dnia 27 listopada 2015 roku, sygn. akt I CSK 945/14).

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy należy wskazać,
że zakwestionowane powyżej  przez Sąd postanowienia umowy spełniały
obie  z  wyżej  wymienionych  przesłanek,  zaś  pozwany  bank  nie  zdaje
wskazanego wyżej  testu przyzwoitości,  gdyż  nie  dał  stronie  powodowej
możliwości  weryfkowania działania mechanizmu, na którym oparta była
waloryzacja kredytu (w tym tabel kursowych ustalanych przez bank).

Należy  podkreślić,  że  gdyby  w  umowie  kredytu,  Regulaminie,
stanowiącym  integralną  część  umowy,  bądź  załącznikach  do  umowy
precyzyjnie wskazano, w jaki sposób za każdym razem będzie przez bank



wyliczany kurs CHF, jakie obiektywne wskaźniki  i  w jakim stopniu bank
będzie  brał  pod  uwagę  przy  tworzeniu  tabeli  kursowej,  wyznaczaniu
spreadu,  to  kredytobiorcy  sami  mogliby  wyliczyć  poziom  tych  kursów,
obliczyć  swoje  zadłużenie  co  do  kapitału  i  poszczególnych  rat  zarówno
kapitałowych  jak  i  odsetkowych,  a  tym  samym  mogliby  sprawdzać
poprawność  działań  banku  w  tym  zakresie,  zarówno  pod  kątem
poprawności  matematycznej,  jak  i  zgodności  z  treścią  zaciągniętego
zobowiązania. Dopiero w ten sposób byłaby zachowana równowaga stron
tj.  gdyby pozwany przekazał  stronie  powodowej  pełne informacje,  które
sam  posiada  i  sam  wykorzystuje  przy  określaniu  zobowiązania
wynikającego  z  umowy  o  kredyt  i  to  w  wysokim stopniu  precyzyjności
umożliwiającym kredytobiorcy  dojście  do tych samych wyników tj.  tego
samego kursu CHF i  takiej  samej raty w złotych polskich.  Jest to o tyle
ważne, że w takiej sytuacji strona powodowa posiadałaby pełną kontrolę
co do tego,  czy umowa kredytu  jest  realizowana w taki  sposób,  w jaki
strony się umówiły, w szczególności zaś, czy wysokość kwoty zwracanej
pozwanemu  odpowiada  treści  zaciągniętego  zobowiązania.  Należy  przy
tym zaznaczyć,  że kredytobiorca powinien posiadać wszelkie  informacje
dotyczące  wskaźników  i  mierników  stosowanych  przez  pozwany  bank,
które mają wpływ na wysokość zadłużenia, gdyż oczywistym jest,  że to
konsument musi wiedzieć jaką konkretnie kwotę kredytu ma spłacić, co w
istocie  stanowi  jego  „część  umowy”.  W  ramach  bowiem  generalnego
podziału praw i obowiązków stron umowy kredytu bank udziela i wypłaca
określoną  kwotę  kredytu,  a  konsumenci  oddają  tę  kwotę  powiększoną
m.in.  o  kwotę  wynikającą z  oprocentowania  kredytu,  czy marży banku.
Tymczasem treść ww. narzuconych postanowień umownych spowodowała,
że pozwany bank narzucał swoje wyliczenia – zarówno pierwotnej kwoty
kredytu (w CHF), jak i poszczególnych rat kapitałowo-odsetkowych (w CHF
i  PLN),  a  strona  powodowa  musiała  je  przyjąć  bez  żadnego  prawa
weryfkacji  prawidłowości  wyliczeń,  a  w  konsekwencji  prawidłowości
realizacji umowy, w tym co do wysokości pobranych przez pozwanego rat.
Nie można bowiem mówić o możliwości weryfkacji  wyliczeń pozwanego
skoro  brak  było  w  umowie  określenia  precyzyjnych  mechanizmów
wyliczania  kursu CHF.  A strona powodowa mogła  jedynie,  i  to  już  post
factum (tj.  już  po  pobraniu  przez  bank  raty)  sprawdzić  matematyczną
poprawność przeliczenia podanej jej wcześniej przez pozwanego wysokości
raty w CHF i wyznaczonego przez pozwanego kursu CHF. Podkreślenia przy
tym wymaga, że przy przeliczeniach pozwany bank stosował dwa różne
kursy CHF tj. kupna i sprzedaży. Przy czym niższy kurs był stosowany, gdy
to pozwany dokonywał płatności, a wyższy gdy tych płatności dokonywała
strona powodowa, co stanowi naruszenie równowagi stron, tym bardziej że
nie  dochodziło  do  faktycznego  przesunięcia  środków  pieniężnych



wyrażonych w walucie obcej, a jedynie do rachunkowego przeliczenia na
potrzeby zastosowania oprocentowania przypisanego do waluty obcej.  

Ponadto  należy  ocenić,  że  w  niniejszej  sprawie  naruszenie
interesów strony powodowej miało charakter rażący, a więc szczególnie
doniosły  i  znaczący,  gdyż  interesy  te  dotyczyły  głównego  obowiązku
konsumenta  wynikającego  z  umowy  kredytu  w  postaci  obowiązku
spłacania rat kapitałowo-odsetkowych. I co istotne, skutki tego naruszenia
utrzymują się do tej pory. 

Sąd miał także na uwadze, że powyższy obowiązek w znaczący
sposób oddziałuje na codzienne życie strony powodowej, i już od ponad
czternastu lat w znacznym stopniu determinuje podejmowane przez nią
działania,  gdyż  strona  powodowa  co  miesiąc  musi  liczyć  się  z  ratami
zaciągniętego kredytu i  planować wydatki  w odniesieniu  do osiąganych
zarobków. I to ratami, których wysokości, i to nawet w przybliżeniu, nie
jest w stanie przewidzieć, nie mówiąc już o możliwości ich wyliczenia, gdyż
zapisy  umowy  łączącej  strony  faktycznie  nie  ograniczają  pozwanego  w
żaden sposób w zakresie ustalania maksymalnych wysokości rat. Mając to
na  uwadze  należy  podkreślić,  że  w  takiej  sytuacji  strona  powodowa
musiała  nie  tylko  liczyć  się  z  codziennymi  wydatkami  rzutującymi  na
zdolność do spłacania rat kredytu, ale także cały czas miała świadomość,
że  skutki  umowy  kredytu  będą  determinowały  gospodarowanie  jej
wydatkami przez okres, na jaki przedmiotowa umowa została zawarta.

W świetle powyższego stwierdzić należało, że wyżej wymienione
zakwestionowane  przez  Sąd  postanowienia  umowy  kredytu  nie  zostały
uzgodnione  indywidualnie  ze  stroną  powodową,  określały  świadczenia
główne stron (a dokładnie strony powodowej) w sposób niejednoznaczny,
nadto kształtowały jej  prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi
obyczajami,  rażąco naruszając  jej  interesy,  przy  tym uprzywilejowywały
bank, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów. Z tego też
względu  należało,  w  myśl  art.  3851 k.c.,  uznać  je  za  postanowienia
niedozwolone, które nie wiążą konsumentów i  nie wywierają skutków  ex
tunc, tj. już od momentu zawarcia umowy.

W ocenie Sądu, w niniejszej sprawie ma zastosowanie stanowisko
wynikające z orzecznictwa TSUE, zgodnie z którym postanowienia uznane
za  niedozwolone  należy  traktować  jak  nigdy  nieistniejące  tak,  by  nie
wywoływały  one  skutków  wobec  konsumenta.  Uznanie  klauzuli  za
niewiążącą  powinno  wywierać  skutek  w  postaci  przywrócenia  sytuacji
prawnej  i  faktycznej  konsumenta,  w jakiej  znajdowałby się  on w braku
zastrzeżenia takiej klauzuli. Wiąże się z tym powstanie roszczeń o zwrot



nienależnych  świadczeń,  spełnionych  w  wykonaniu  niedozwolonego
postanowienia umownego (wyr. TSUE z 21.12.2016 r., sprawy połączone
C-154/15,  C-307/15  i  C-308/15,  Francisco  Gutiérrez  Naranjo  v.  Cajasur
Banco  SAU,  Ana  María  Palacios  Martínez  v.  Banco  Bilbao  Vizcaya
Argentaria SA (BBVA) i  Banco Popular Español, SA v. Emilio Irles López i
Teresa Torres Andreu, ECLI:EU:C:2016:980, W: komentarz do art. 3851  KC
T. II red. Gutowski 2019, wyd. 2/Ruchała/Sikorski, Legalis).

W tym miejscu zasadne jest przywołać, że art. 3851 § 2 k.c., który
stanowi,  że  w  przypadku  niezwiązania  konsumenta  postanowieniem
niedozwolonym strony  są  związane  umową  w pozostałym zakresie  jest
konsekwencją  implementowania  art.  6  ust.  1  dyrektywy  93/13/EWG.
Natomiast TSUE w swoim orzecznictwie  wskazuje,  że jej  celem nie  jest
wyeliminowanie z obrotu umów zawierających klauzule niedozwolone, ale
przywrócenie  równowagi  między  stronami  kontraktu.  Dokonanie  oceny
tego,  czy  dana  umowa  może  rzeczywiście  nadal  obowiązywać  po
wyłączeniu  z  niej  nieuczciwych  warunków  należy  do  sądu  krajowego  i
należy  jej  dokonywać  przy  uwzględnieniu  kryteriów  obiektywnych  (tak:
komentarz  do  art.  art.  3851 KC  T.  II  red.  Gutowski  2019,  wyd.
2/Ruchała/Sikorski, Legalis). Należy zatem zważyć, że co do zasady, jeżeli
postanowienie uznane za niedozwolone nie określa głównego świadczenia,
to  zgodnie  z  art.  3851 §  2  KC  strony  pozostają  bezwzględnie  związane
umową  w  pozostałym zakresie,  a  dalsze  trwanie  umowy  jest  wówczas
obiektywnie możliwe po wyłączeniu z niej postanowienia niedozwolonego.
Odmienny  skutek  następuje  w  przypadku,  gdy  postanowienie
niedozwolone  określa  główne  świadczenia  stron.  Ze  względu  na  brak
minimalnego  konsensu,  cały  stosunek  prawny  będzie  musiał  wówczas
zostać  uznany  za  nieistniejący  (M.  Lemkowski,  Materialna  ochrona
konsumenta, s. 87–88, w:  Komentarz do art. 3851 KC T. II red. Gutowski
2019,  wyd.  2/Ruchała/Sikorski,  Legalis).  W  takiej  sytuacji  utrzymanie
umowy  w  mocy  będzie  obiektywnie  niemożliwe.  W  aktualnym  stanie
prawnym  możliwe  jest  więc  osiągnięcie  stanu  zgodnego  z
dyrektywą 93/13/EWG, a więc takiego, w którym umowa nie wiąże stron,
wówczas gdy jest to obiektywnie niemożliwe. Utrzymanie umowy w mocy,
które  niejako  bezwzględnie  zakłada  art.  3851 §  2,  będzie  więc  możliwe
wyłącznie  wówczas  gdy  można  ustalić  minimalną  treść  umowy  (J.
Pisuliński, Sankcja zamieszczenia, § 3, w:  Komentarz do art. 3851 KC T. II
red. Gutowski 2019, wyd. 2/Ruchała/Sikorski, Legalis).

W myśl art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia  1997 r. Prawo bankowe
(Dz. U. nr 140 poz. 939 ze zm.), 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.  Elementami  konstrukcyjnymi,  tzw.  essentialia  negotii umowy
kredytu jest z jednej strony zobowiązanie się kredytodawcy do wydania
określonej  sumy  pieniężnej,  a  z  drugiej  zobowiązanie  kredytobiorcy  do
zwrotu wykorzystanej sumy kredytu i zapłacenia odsetek kapitałowych.

Mając  na  uwadze  powyższe  należy  stwierdzić,  iż  w  niniejszej
sprawie  po  uznaniu  braku  związania  strony  powodowej  ww.
zakwestionowanymi  przez  Sąd  postanowieniami,  nie  jest  możliwe
wykonywanie  tej  umowy,  gdyż  nie  można  ustalić  jej  minimalnej  treści.
Określona  jest  bowiem  jedynie  wysokość  kwoty  kredytu,  która  została
wypłacona stronie powodowej, i to wyłącznie w złotych polskich, ale już nie
we frankach szwajcarskich – co jest  istotne z uwagi  na rodzaj  zawartej
przez  strony  umowy,  bo  przekłada  się  wprost  na  wysokość  zadłużenia
kredytobiorców tj. co do kwoty kapitału podlegającej spłacie. Nie wiadomo
natomiast jaką kwotę strona powodowa ma zwrócić bankowi. Ten ostatni
aspekt wiąże się zarówno z brakiem wiedzy o tym, ile wynosi kapitał do
zwrotu,  gdyż  w  umowie  kredytu  wprost  tego  nie  określono,  natomiast
pierwsze przeliczenie kwoty kredytu było niedopuszczalne, jako oparte na
ww. zapisach umowy stanowiących niedozwolone postanowienia umowne,
jak i brakiem wiedzy o tym, jak należy przeprowadzić waloryzację kursem
CHF,  na  którą  strony  się  umówiły,  by  ustalić  ile  kwotowo  wynosi
wynagrodzenie  za  korzystanie  z  kapitału  w  postaci  oprocentowania
kredytu.

W  tym  miejscu  zasadne  jest  zwrócić  uwagę,  że  jakkolwiek
Trybunał Sprawiedliwości dopuścił wyjątek od zasady przewidującej skutek
w  postaci  bezskuteczności  niedozwolonego  postanowienia  umownego,
wskazując w pkt 85 wyroku z dnia 30 kwietnia 2014 r. (C-26/13, Kásler), że
„Artykuł 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, że w
sytuacji  takiej  jak  rozpatrywana  w  postępowaniu  głównym,  w  której
umowa zawarta  między przedsiębiorcą  a  konsumentem nie  może dalej
obowiązywać po wyłączeniu z niej nieuczciwego warunku, przepis ten nie
sprzeciwia się uregulowaniu krajowemu, które pozwala sądowi krajowemu
zaradzić  skutkom  nieważności  tego  warunku  poprzez  zastąpienie  go
przepisem prawa krajowego o charakterze dyspozytywnym.” To powyższy
zabieg  ma  charakter  wyjątku  od  zasady  i  nie  może  być  rozumiany  w
sposób  rozszerzający.  By  sąd  krajowy  mógł  zastąpić  niedozwolone
postanowienie umowne przepisem krajowym, muszą kumulatywnie zostać
spełnione cztery przesłanki.  Po pierwsze, konsekwencją  bezskuteczności
niedozwolonego  postanowienia  umownego  musi  być  brak  możliwości



dalszego funkcjonowania umowy. Po drugie, w okolicznościach konkretnej
sprawy  rezultat  w  postaci  braku  ważności  umowy  musi  być  dla
konsumenta  niekorzystny.  Po  trzecie,  w  prawie  krajowym  musi
obowiązywać przepis dyspozytywny, którym można zastąpić niedozwolone
postanowienie umowne. Po czwarte, musi  istnieć także odrębny przepis
prawa  krajowego,  który  pozwala  sądowi  krajowemu  na  zastąpienie
niedozwolonego postanowienia umownego przepisem dyspozytywnym.

W  niniejszej  sprawie  przesłanki  te  nie  zostały  spełnione
kumulatywnie. Brak jest w prawie polskim przepisu dyspozytywnego, który
pozwalałby  na  zastąpienie  ww.  wymienionych  zapisów  umowy
zawierających  odwołanie  do  waluty  obcej.  Ponadto  brak  jest  również
prawie polskim przepisu, który pozwala sądowi krajowemu na zastąpienie
niedozwolonego postanowienia umownego przepisem dyspozytywnym. 

W szczególności zapełnienie „luki” w umowie nie może nastąpić z
wykorzystaniem art.  358  k.c.  w  brzmieniu  zawierającym zapis  o  kursie
średnim  ogłaszanym  przez  Narodowy  Bank  Polski,  skoro  przepis  ten
uzyskał takie brzmienie dopiero z dniem 24 stycznia 2009 r., a więc już po
zawarciu  umowy  przez  strony  niniejszego  postępowania.  Co  więcej,
podkreślenia  wymaga,  że  jeżeli  dłużnik,  zgodnie  z  umową,  ma  spełnić
świadczenie  w walucie  polskiej,  to  nie  ma zastosowania art.  358 k.c.  w
obecnym brzmieniu, gdyż przewiduje on dla dłużnika prawo wyboru waluty
spełnienia świadczenia tylko wtedy, gdy przedmiotem zobowiązania jest
suma  pieniężna  wyrażona  w  walucie  obcej  (tak  m.in.  wyrok  Sądu
Najwyższego z dnia 29 kwietnia 2015 roku, sygn. akt V CSK 445/14). Mając
zatem na względzie, że zobowiązanie strony powodowej do spłaty kredytu
wyrażone  zostało  w  walucie  polskiej  (jako  kwotę  kredytu  w  umowie
kredytowej  zawartej  przez  strony  wskazano  kwotę  150.000  zł),  to  tym
bardziej brak było podstaw do zastosowania w niniejszej sprawie art. 358
k.c., który odnosi się jedynie do przeliczenia świadczenia wyrażonego w
walucie obcej na świadczenie w walucie polskiej, a nie odwrotnie.

Brak jest także podstaw do stosowania w drodze analogii art. 41
Prawa  wekslowego  przez  zastąpienie  w  niedozwolonym  postanowieniu
umownym  kursu  ustalanego  przez  pozwany  bank  kursem  średnim
Narodowego  Banku  Polskiego.  Wypełnienie  „luki”  w  ten  sposób  byłoby
sprzeczne  z  art.  385¹  §  1  k.c.,  jak  również  z  orzecznictwem Trybunału
Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej  dotyczącym  prawidłowej  wykładni
przepisów  krajowych  implementujących  art.  6  ust.  1  dyrektywy
93/13/EWG,  które  dopuszcza  wyłącznie  uzupełnienie  „luki”  po
niedozwolonym  postanowieniu  umownym  dyspozytywnym  przepisem
prawa  krajowego.  Przepisem takim nie  jest  niewątpliwie  art.  41  Prawa
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wekslowego, a tym bardziej nie jest uzasadnione stosowanie tego przepisu
w drodze analogii. Zgodnie z tym przepisem „Jeżeli weksel wystawiono na
walutę,  która  nie  jest  walutą  miejsca płatności,  sumę wekslową można
zapłacić  w walucie  krajowej  podług jej  wartości  w dniu płatności. Jeżeli
dłużnik dopuści się zwłoki, posiadacz może żądać zapłaty sumy wekslowej
w walucie krajowej według swego wyboru albo podług jej kursu w dniu
płatności,  albo  podług  jej  kursu  w  dniu  zapłaty.  Wartość  waluty
zagranicznej oznacza się podług zwyczajów miejsca płatności. Wystawca
jednak  może  zastrzec,  że  suma,  przypadająca  do  zapłaty,  ma  być
obliczona  podług  kursu,  ustanowionego  w  wekslu.”.  W  powyższym
przepisie brak jest więc w ogóle wskazania na jakikolwiek konkretny kurs
waluty obcej. Natomiast stosowanie do tego przepisu kursu średniego NBP
wynika  wyłącznie  z  przyjętej  wykładni  tego  przepisu,  nie  zaś  z  jego
literalnego brzmienia.

W  tym  miejscu  należy  także  przywołać  wyrok  Trybunału
Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej  z  dnia  14 czerwca 2012 r.  (C-618/10,
Banco Español de Crédito), w którym w punktach 71 i 73 wskazano wprost,
że  „art.  6  ust.  1  dyrektywy  93/13  nie  można  rozumieć  jako
umożliwiającego sądowi krajowemu, w wypadku gdy stwierdzi on istnienie
nieuczciwego  warunku  w  umowie  zawartej  pomiędzy  przedsiębiorcą  a
konsumentem,  zmianę  treści  rzeczonego  warunku  zamiast  zwykłego
niestosowania go. (…) art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy interpretować
w ten sposób, że sprzeciwia się on uregulowaniu państwa członkowskiego
(…),  który  zezwala  sądowi  krajowemu,  przy  stwierdzeniu  nieważności
nieuczciwego  warunku  w  umowie  zawartej  między  przedsiębiorcą  a
konsumentem, na uzupełnienie  rzeczonej  umowy poprzez zmianę treści
owego warunku.” Tym bardziej więc za sprzeczną z art. 6 ust. 1 dyrektywy
93/13 należy uznać wykładnię przepisów prawa krajowego zmierzającą do
tożsamych skutków. 

W świetle powyższego należy zatem stwierdzić, że po usunięciu
powyższych  postanowień  odnoszących  się  do  kursu  waluty  obcej  CHF,
postanowienia  umowy  i  Regulaminu  nie  pozwalają  na  zastosowanie
jakiegokolwiek  innego wskaźnika,  który  zastąpiłby  odniesienie  do kursu
CHF. Charakter zawartej umowy nie pozwala też na wykonanie umowy bez
stosowania  odniesienia  do  waluty  obcej  franka  szwajcarskiego.  Należy
bowiem przywołać, że postanowienie niedozwolone nie wiąże konsumenta
w całości, w związku z czym nie jest dopuszczalna wykładnia, zgodnie z
którą  dana  klauzula  wiąże  w takim zakresie,  w  jakim nie  stanowi  ona
postanowienia niedozwolonego (zob. A. Olejniczak, w: Kidyba, Komentarz
KC, t. III, cz. 1, 2014, art. 3851, pkt 12, w: Art. 3851 KC T. II red. Gutowski
2019,  wyd.  2/Ruchała/Sikorski,  Legalis).  Trzeba  zatem  wskazać,  że



klauzula  niedozwolona zostaje  zniesiona  w całości,  a  nie  tylko  w takiej
części  w  jakiej  jej  treść  jest  niedopuszczalna  (M.  Bławat,  K.  Pasko,  O
zakresie zachowania, w: komentarz do art. 3851 KC T. I red. Pietrzykowski
2018,  wyd.  9/Popiołek,  Legalis). Z  tego  względu  nie  ma  możliwości
zastosowania klauzuli waloryzacyjnej w kształcie zapisanym w umowie z
samą tylko zmianą tabel kursowych pozwanego banku na tabele NBP, jak
również nie ma możliwości całkowitego zaniechania odwołania do waluty
obcej  i  zastosowania  do  ustalenia  zmiennego  oprocentowania  kredytu
stawki bazowej LIBOR 3M (tj. jak wskazano w § 10 ust. 2 umowy kredytu) i
traktowania  go jako kredytu  czysto złotowego.  Taka ingerencja  Sądu w
zapisy  umowy  jest  niedopuszczalna  i  nieuprawniona,  bowiem
skutkowałaby  wprowadzeniem  do  umowy  elementów  nie  tylko  nie
objętych  pierwotną  wolą  stron,  ale  wręcz  sprzecznych  z  tą  wolą  (gdyż
strony  zdecydowały  się  zawrzeć  umowę  z  waloryzacją,  a  nie  czysto
złotową). W konsekwencji, skoro nie istnieje kurs waluty obcej który można
by w niniejszej sprawie zastosować, to nie można również określić, jaką
kwotę  kredytobiorcy  mają  obowiązek  zwrócić.  Tym bardziej,  że  jak  już
powyżej  wskazano,  samo  zastąpienie  kursów  kupna  i  sprzedaży  CHF
ustalanych przez pozwany bank innymi kursami CHF, nie prowadziło by do
naprawienia abuzywności zakwestionowanych przez Sąd zapisów umowy,
bo  nadal  by  pozostawała  niedookreśloność  i  nieograniczoność
konsekwencji ekonomicznych tych zapisów dla strony powodowej.

W  tym  miejscu  należy  przywołać,  że  strona  powodowa  na
rozprawie w dniu 6 października 2021 r. wskazała, że nie wyraża zgody na
bycie  związaną  abuzywnymi  zapisami  umowy  i  jest  świadoma
konsekwencji  związanych z usunięciem takich zapisów z umowy. Strona
powodowa  reprezentowana  jest  przez  pełnomocnika  fachowego,  zaś  jej
wypowiedzi,  jak i  oświadczenia nie budzą wątpliwości  co do rozumienia
sytuacji ekonomicznej w jakiej się znajduje. Jak wskazano już wcześniej,
jako niedopuszczalne należy traktować uznanie całego odniesienia do CHF
za  abuzywne  i  wyeliminowania  go  z  umowy  ze  względu  na  jego
niekorzystny  dla  strony  powodowej  charakter  z  jednoczesnym
pozostawieniem  oprocentowania  wskazanego  w  umowie  liczonego  wg
stopy  referencyjnej  określonej  dla  franka  szwajcarskiego,  który  jest
przypisany  do  waluty  obcej  i  jest  dużo  niższy  niż  oprocentowanie
stosowane  przy  kredytach  czysto  złotówkowych  –  odniesionych  do
wskaźnika WIBOR. Podkreślenia wymaga bowiem, że wprowadzenie takiej
zmiany doprowadziłoby do utrzymania umowy w kształcie, który nie był
objęty  wolą  stron,  gdyż  wolą  strony  powodowej  nie  było  zaciągnięcie
kredytu  czysto  złotowego  bez  odniesienia  do  waluty  obcej  franka
szwajcarskiego, ponieważ przy takim kredycie warunki spłaty były mniej
korzystne,  natomiast  pozwany  bank  zaproponował  oprocentowanie



zmienne oparte na stawce bazowej LIBOR 3M, ale do kwot liczonych w
CHF.  Co  więcej  należy  wskazać,  że  zastosowanie  przepisów  kodeksu
cywilnego implementujących do prawa polskiego postanowienia dyrektywy
93/13/EWG z 5 kwietnia 1993 r. o nieuczciwych warunkach w umowach
konsumenckich „ma  prowadzić  do  przywrócenia  równowagi”  między
stronami  umowy,  zaś  taka  zmiana  prowadziłaby  do  nadmiernego
uprzywilejowania  strony  powodowej  w  stosunku  do  strony  pozwanej.
Strona powodowa uzyskiwałaby bowiem znacznie korzystniejsze dla siebie
warunki  spłaty, niż gdyby od początku zdecydowała się na zaciągnięcie
kredytu  w  złotych  polskich  bez  odniesienia  do  CHF  ze  zmiennym
oprocentowaniem  wyznaczanym  w  oparciu  o  parametry  stosowane  do
waluty polskiej (m.in. WIBOR), zaś dla banku warunki te byłyby znacznie
bardziej niekorzystne, niż gdyby strony zawarły umowę o kredyt w złotych
polskich  bez  odniesienia  do  CHF  ze  zmiennym  oprocentowaniem
wyznaczanym w oparciu o WIBOR.  W świetle powyższego należy zatem
stwierdzić, że skoro strona powodowa nie wyraża zgody na bycie związaną
abuzywnymi zapisami, to oświadczenie to dotyczy wszystkich postanowień
niedozwolonych występujących w umowie. Zapis art. 3851 k.c. ma bowiem
zapewniać  ochronę  konsumentowi,  a  nie  udzielać  mu  uprawnienia  do
jednostronnego  kształtowania  na  nowo  stosunku  prawnego  łączącego
strony. W ocenie Sądu przyznania takiego uprawnienia konsumentowi nie
można  wywieść  jedynie  z  działania  funkcji  tzw.  penalty  default  jaką
przypisuje  się  art.  3851 k.c.,  a  zatem  traktowaniem  jej  jako  klauzuli
odstraszającej kredytodawcę od stosowania w przyszłości niedozwolonych
postanowień  umownych.  Nie  budzi  bowiem  wątpliwości,  że  działanie
funkcji tzw. penalty default znajduje swój wyraz w pozbawieniu związania
konsumenta umową a tym samym pozbawieniu banku planowanego źródła
dochodów z oprocentowania kredytu przez okres 360 miesięcy. 

Wobec wyeliminowania ex tunc z umowy łączącej strony wyżej
wymienionych  abuzywnych  postanowień  tworzących  mechanizm
waloryzacji,  a  zarazem  wobec  niemożności  zastąpienia  klauzul
waloryzacyjnych  innym sposobem odniesienia do waluty obcej,  należało
ocenić,  że  w myśl  art.  58  §  1  k.c.  zachodzi  nieważność  przedmiotowej
umowy kredytowej z uwagi na niemożność ustalenia jej minimalnej treści.
Jak  już  bowiem  omówiono  powyżej,  po  wyeliminowaniu
zakwestionowanych  przez  Sąd  postanowień  umowy  podpisanej  przez
strony, nie wiadomo jaką kwotę wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami
strona powodowa powinna zwrócić bankowi.  

Mając na uwadze szczególny tryb ochrony interesów konsumenta
przewidziany w art. 385¹ § 1 i 2 k.c., należy wskazać, że na brak związania
niedozwolonymi  postanowieniami  umownymi  może  się  powoływać



wyłącznie konsument (przy czym jest to jego prawo, a nie obowiązek), a
nie przedsiębiorca, dzięki czemu okoliczność braku związania konsumenta
niedozwolonymi  postanowieniami  umownymi  nie  może  być  nigdy
wykorzystana  przeciwko  konsumentowi.  Dlatego  też  Sąd,  nawet  jeżeli
stwierdzi  z  urzędu  istnienie  niedozwolonych  postanowień  w  umowie,
obowiązany jest ustalić wolę konsumenta, który może wówczas (zgodnie z
zasadą  volenti  non  ft  iniuria) oświadczyć,  że  sprzeciwia  się
wyeliminowaniu abuzywnych zapisów z umowy (w tym prowadzącemu do
niemożności wykonywania umowy) celem utrzymania jej mocy wiążącej.
Zaś w przypadku, gdy konsument korzystając z przysługującej mu ochrony
zdecyduje, że nie chce być związany niedozwolonymi zapisami umowy, to
Sąd  zobligowany  jest  do  zbadania  z  urzędu,  czy  pozostała,  po
wyeliminowaniu abuzywnych zapisów,  umowa, jest  ważna w rozumieniu
art. 58 k.c. 

Zatem w  ocenie  Sądu,  skoro  strona  powodowa,  korzystając  z
przysługującej  jej,  jako  konsumentom ochrony,  nie  wyrażając  zgody na
związanie  niedozwolonymi  zapisami  umowy,  dochodziła  zwrotu  części
wpłat  dokonanych  na  podstawie  tych  zapisów  i  godziła  się  na  skutki
wypływające z nieważności umowy z dnia 14 września 2007 r., to brak było
przeszkód  do  stwierdzenia  nieważności  tejże  umowy,  w  postaci
potencjalnie  negatywnych  skutków  dla  strony  powodowej  jako
konsumentów.

Jak wskazał  Sąd  Najwyższy  w uchwale  z  dnia  16  lutego  2021
roku,  podjętej  w  sprawie  III  CZP  11/20,  z art.  410  §  2 k.c.  wynika,  że
świadczenie  spełnione  w  wykonaniu  nieważnego  zobowiązania  jest  -  z
zastrzeżeniem przypadków tzw. konwalidacji - świadczeniem nienależnym,
a tym samym zgodnie  z art.  410 §  1 w związku z art.  405 k.c.  podlega
zwrotowi  jako  korzyść  majątkowa  uzyskana  bezpodstawnie  kosztem
świadczącego, co do zasady bez potrzeby ustalania, czy i w jakim zakresie
spełnione  świadczenie  wzbogaciło  osobę,  na  której  rzecz  świadczenie
zostało  spełnione,  ani  czy  majątek  spełniającego  świadczenie  uległ
zmniejszeniu. Samo bowiem spełnienie świadczenia wypełnia przesłankę
zubożenia po stronie świadczącego, a uzyskanie tego świadczenia przez
odbiorcę - przesłankę jego wzbogacenia (por. wyroki Sądu Najwyższego z
dnia 24 listopada 2011 r., I CSK 66/11, niepubl., z dnia 9 sierpnia 2012 r., V
CSK 372/11, niepubl., z dnia 28 sierpnia 2013 r., V CSK 362/12, niepubl., z
dnia 15 maja 2014 r., II CSK 517/13, niepubl. i z dnia 11 grudnia 2019 r., V
CSK  382/18,  niepubl.).  W przypadku  nieważnej  umowy  kredytu  jako
świadczenie nienależne należy kwalifkować przede wszystkim przekazanie
przez  bank  środków  pieniężnych  niedoszłemu  kredytobiorcy,  który  na
podstawie art. 410 § 1 w związku z art. 405 k.c. staje się zobowiązanym do
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ich zwrotu, z tym że wymagalność tego zobowiązania zależy od wezwania
bezpodstawnie wzbogaconego do zwrotu stosownie do art. 455 k.c. (por.
wyroki  Sądu  Najwyższego  z  dnia  17  grudnia  1976  r., III  CRN  289/76,
niepubl., z dnia 16 lipca 2003 r., V CK 24/02, OSNC 2004, Nr 10, poz. 157,
z dnia 28 kwietnia 2004 r., V CK 461/03, IC 2004, nr 11, s. 43, z dnia 18
stycznia 2017 r., V CSK 198/16, niepubl. oraz uchwały Sądu Najwyższego z
dnia 6 marca 1991 r., III CZP 2/91, OSNCP 1991, Nr 7, poz. 93, z dnia 26
listopada 2009  r., III  CZP  102/09,  OSNC 2010,  Nr  5,  poz.  75,  z  dnia  2
czerwca  2010  r., III  CZP  37/10,  OSNC  2011,  Nr  1,  poz.  2).  Wyjąwszy
kwestię  wymagalności  i  tryb  zapłaty,  zobowiązanie  do  zwrotu
bezpodstawnie  otrzymanej  kwoty  kredytu  może  być  -  i  częstokroć  jest
(jeżeli zgodnie z nieważną umową kredyt miał być spłacany w tej samej
walucie)  -  jednorodzajowe  z  kontraktowym  zobowiązaniem  do  zwrotu
wykorzystanego kredytu.  W obu przypadkach chodzi  o zwrot  określonej
kwoty  środków  pieniężnych,  a  różnica  dotyczy  tytułu:  zamiast
zamierzonego przez strony umownego obowiązku zwrotu (por. art. 69 ust.
1 ustawy z  dnia  29 sierpnia  1997 r.  Prawo bankowe,  w dacie  zawarcia
Umowy tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), źródłem
zobowiązania  jest art.  410  §  1 w  związku  z art.  405 k.c.  Za  Sądem
Najwyższym  należy  wskazać,  iż  w  razie  nieważności  umowy  kredytu
dokonywane przez niedoszłego kredytobiorcę płatności, mające stanowić
spłatę wykorzystanego kredytu, są świadczeniami nienależnymi, podobnie
jak  świadczeniem  nienależnym  jest  w  takiej  sytuacji  wypłata  środków
pieniężnych  przez  bank.  Zgodnie  zaś  z art.  410  §  1 w  związku  z art.
405 k.c. świadczenia nienależne podlegają zwrotowi. Proste zastosowanie
tej  reguły  prowadzi  do  wniosku,  że  między  bankiem  a  niedoszłym
kredytobiorcą  powstają  wówczas  różne  zobowiązania  restytucyjne:
zobowiązanie  niedoszłego  kredytobiorcy  do  zwrotu  wykorzystanych
środków  pieniężnych  oraz  zobowiązania  banku  do  zwrotu  uiszczonych
płatności. Przepisy art. 410 i n.k.c. nie zawierają żadnej odrębnej regulacji,
która  wskazywałaby  na  jakąkolwiek  zależność  tych  zobowiązań,  w
szczególności  odwzorowującą  zamierzony  przez  strony  związek  między
obowiązkami  mającymi  wynikać  z  umowy kredytu  (choćby na  wzór art.
495 k.c.). Jedynie z art. 497 k.c. w związku z art. 496 k.c. wynika, że jeżeli
wskutek  nieważności  umowy  wzajemnej  strony  mają  dokonać  zwrotu
świadczeń  wzajemnych,  każdej  z  nich  przysługuje  prawo  zatrzymania,
dopóki druga strona nie zaofaruje zwrotu otrzymanego świadczenia albo
nie zabezpieczy roszczenia  o  zwrot.  Zasadnicze milczenie ustawodawcy
sugeruje, a art. 497 k.c. w związku z art. 496 k.c. sugestię tę wzmacnia, że
nawet w przypadku nieważności umowy wzajemnej zobowiązania stron do
zwrotu  otrzymanych  nienależnie  świadczeń  są  co  do  zasady  od  siebie
niezależne, co odpowiada aprobowanej w doktrynie i przez Sąd Najwyższy
(por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2019 r., V CSK 382/18,
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Glosa 2020,  nr  4,  s.  67) teorii  dwóch kondykcji,  przeciwstawianej  teorii
salda,  zgodnie  z  którą  w  przypadku  nieważnej  umowy  wzajemnej
przedmiotem  roszczenia  restytucyjnego  nie  jest  osobno  każde  ze
spełnionych świadczeń, lecz jedynie nadwyżka wartości jednego z nich nad
wartością  drugiego,  w  związku  z  czym  poszczególne  świadczenia
wzajemne stanowią jedynie wartości rachunkowe (nie podlegają zasadzie
aktualności wzbogacenia), powstaje tylko jedno roszczenie restytucyjne, a
dłużnikiem jest ten, komu ta nadwyżka (dodatnie saldo) przypadła (i nie
została następczo utracona) – tak m.in. uchwała SN z 16.02.2021 r., III CZP
11/20, LEX nr 3120579.

Mając zatem na względzie powyższe rozważania, wobec oceny,
że umowa z dnia 14 września 2007 roku jest nieważna,  strony powinny
zwrócić to, co sobie nawzajem świadczyły. Przy czym mając na uwadze, że
do  rozliczeń  między  stronami  w niniejszym przypadku  należy  stosować
wspomnianą  wyżej  teorię  dwóch  kondykcji  i  zważając,  że  przedmiotem
niniejszego postępowania było jedynie świadczenie spełnione przez stronę
powodową, Sąd uznał, iż wysokość żądanej przez stronę powodową kwoty
37.192,59 zł jest uzasadniona. Skoro bowiem, w okresie objętym żądaniem
pozwu,  strona  powodowa  uiściła  na  rzecz  pozwanego,  tytułem  rat
kapitałowo-odsetkowych,  kwotę  95.870,76  zł,  zaś  wobec  nieważności
umowy, pozwany ma obowiązek stronie powodowej całą wpłaconą kwotę
zwrócić, to żądanie zasądzenia kwoty 37.192,59 zł było w pełni zasadne,
gdyż zawierało się w kwocie dotychczas otrzymanej przez pozwanego od
strony powodowej. 

Z tych względów, na podstawie art. 410 § 1 i § 2 k.c. w zw. z art.
405 k.c., Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie, będąc
związanym żądaniem pozwu, w punkcie I wyroku zasądził od pozwanego
na rzecz strony powodowej kwotę 37.192,59 zł.

Podstawę  prawną  rozstrzygnięcia  w  przedmiocie  odsetek  za
opóźnienie stanowią art. 481 § 1 i § 2 k.c.  i art. 455 k.c.  W ocenie Sądu
zobowiązanie  do  zwrotu  nienależnego  świadczenia  ma  charakter
bezterminowy.  Termin  spełnienia  takiego  świadczenia  musi  być
wyznaczony  zgodnie  z  art.  455  k.c.,  a  więc  niezwłocznie  po  wezwaniu
skierowanym  przez  wierzyciela.  W  konsekwencji  żądanie  odsetek  w
przypadku  nienależnego  świadczenia  zasadne  jest  dopiero  od  chwili
wezwania dłużnika przez wierzyciela na podstawie art. 455 k.c. do zwrotu
świadczenia. 

W tym zakresie Sąd wziął pod uwagę, iż strona powodowa w dniu
29  października  2019  roku  wystosowała  do  pozwanego  wezwanie  do



zapłaty kwoty 96.544,23 zł tytułem nienależnie pobranych od powodów rat
kapitałowo-odsetkowych  kredytu  w  związku  z  wadliwością  postanowień
umowy kredytu, natomiast pozwany przedmiotowe wezwanie otrzymał w
dniu  6  listopada  2019  roku.  Wskazana  przez  stronę  powodową  data
doręczenia  stronie  pozwanej  ww.  wezwania  do  zapłaty  nie  była
kwestionowana przez stronę pozwaną. W konsekwencji, biorąc pod uwagę
14 -  dniowy  termin  do  zapłaty  wskazany w przedmiotowym wezwaniu,
należy  wskazać,  iż  pozwany  w  opóźnieniu  ze  spełnieniem  świadczenia
pozostawał od dnia 21 listopada 2019 roku.

Podstawę rozstrzygnięcia  o  kosztach procesu w pkt.  II  wyroku
stanowił przepis art. 98 § 1 k.p.c. W niniejszej sprawie powództwo zostało
uwzględnione  w  całości,  a  więc  to  pozwany  jest  stroną  przegrywającą
proces i to na nim ciąży obowiązek zwrotu przeciwnikowi kosztów. Z tych
przyczyn  Sąd  zasądził  od  pozwanego  na  rzecz  strony  powodowej
poniesione  przez  nią  koszty  procesu  w  wysokości  4.617  złotych,  które
obejmowały  opłatę  sądową  od  pozwu  w  wysokości  1.000  zł,
wynagrodzenie  pełnomocnika  ustanowionego  w  sprawie  w  wysokości
3.600  zł,  ustalone  w  oparciu  o  §  2  pkt.  5  rozporządzenia  Ministra
Sprawiedliwości  z dnia  22  października  2015  roku  w sprawie  opłat  za
czynności adwokackie (ze zm.) oraz opłatę skarbową od pełnomocnictwa w
wysokości 17 zł.

Na podstawie art.  98 § 11 k.p.c.,  od kwoty zasądzonej tytułem
zwrotu kosztów procesu Sąd zasądził  na rzecz powodów od pozwanego
odsetki  ustawowe  za  opóźnienie  za  czas  od  dnia  uprawomocnienia  się
orzeczenia do dnia zapłaty.

Mając  na  uwadze,  iż  zarówno  w  dacie  zawarcia  z  pozwanym
umowy kredytowej, jak i przez cały okres jej obowiązywania, powodowie
pozostawali w związku małżeńskim, zaś raty wynikające z przedmiotowej
umowy  powodowie  spłacali  z  majątku  wspólnego  małżeńskiego,  kwotę
wskazaną w pkt. I wyroku, jak i koszty postępowania wskazane w pkt. II
wyroku,  Sąd  zasądził  na  rzecz  powodów  do  ich  majątku  wspólnego
małżeńskiego.

Mając  na  uwadze  powyższe  rozważania  i  na  podstawie
powołanych przepisów Sąd orzekł, jak w sentencji.

Zarządzenie: 
1. odpis  wyroku  wraz  z  uzasadnieniem  doręczyć  pełnomocnikowi

pozwanego  oraz  pełnomocnikowi  powodów  bez  pouczenia  o



środkach zaskarżenia,  poprzez umieszczenie jego treści w systemie
teleinformatycznym  służącym  udostępnianiu  pism  (portal
informacyjny),

2. zweryfkować  prawidłowość  wprowadzenia  do  Currendy  danych
pełnomocników stron.  

Informacja  dla  pełnomocników  będących  adwokatami,  radcami
prawnymi, rzecznikami  patentowymi  oraz  Prokuratorii  Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej:
Zgodnie art. 15zzs9 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach  związanych  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i  zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:
- umieszczenie treści powyższego orzeczenia w portalu informacyjnym stanowi
jego doręczenie wobec adwokata, radcy prawnego, rzecznika patentowego lub
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
-  datą  doręczenia  jest  data  zapoznania  się  przez  odbiorcę  z  orzeczeniem
umieszczonym w portalu informacyjnym,
- w przypadku braku zapoznania się,  orzeczenie uznaje się za doręczone po
upływie 14 dni od dnia umieszczenia w portalu informacyjnym,
-  doręczenie  orzeczenia za  pośrednictwem  portalu  informacyjnego  wywołuje
skutki  procesowe określone w Kodeksie  postępowania  cywilnego właściwe dla
doręczenia pisma sądowego.


	W myśl art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. nr 140 poz. 939 ze zm.), 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. Elementami konstrukcyjnymi, tzw. essentialia negotii umowy kredytu jest z jednej strony zobowiązanie się kredytodawcy do wydania określonej sumy pieniężnej, a z drugiej zobowiązanie kredytobiorcy do zwrotu wykorzystanej sumy kredytu i zapłacenia odsetek kapitałowych.
	Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż w niniejszej sprawie po uznaniu braku związania strony powodowej ww. zakwestionowanymi przez Sąd postanowieniami, nie jest możliwe wykonywanie tej umowy, gdyż nie można ustalić jej minimalnej treści. Określona jest bowiem jedynie wysokość kwoty kredytu, która została wypłacona stronie powodowej, i to wyłącznie w złotych polskich, ale już nie we frankach szwajcarskich – co jest istotne z uwagi na rodzaj zawartej przez strony umowy, bo przekłada się wprost na wysokość zadłużenia kredytobiorców tj. co do kwoty kapitału podlegającej spłacie. Nie wiadomo natomiast jaką kwotę strona powodowa ma zwrócić bankowi. Ten ostatni aspekt wiąże się zarówno z brakiem wiedzy o tym, ile wynosi kapitał do zwrotu, gdyż w umowie kredytu wprost tego nie określono, natomiast pierwsze przeliczenie kwoty kredytu było niedopuszczalne, jako oparte na ww. zapisach umowy stanowiących niedozwolone postanowienia umowne, jak i brakiem wiedzy o tym, jak należy przeprowadzić waloryzację kursem CHF, na którą strony się umówiły, by ustalić ile kwotowo wynosi wynagrodzenie za korzystanie z kapitału w postaci oprocentowania kredytu.
	W niniejszej sprawie przesłanki te nie zostały spełnione kumulatywnie. Brak jest w prawie polskim przepisu dyspozytywnego, który pozwalałby na zastąpienie ww. wymienionych zapisów umowy zawierających odwołanie do waluty obcej. Ponadto brak jest również prawie polskim przepisu, który pozwala sądowi krajowemu na zastąpienie niedozwolonego postanowienia umownego przepisem dyspozytywnym.
	



