
Sygn. akt: II C 544/20

WYROK
W  IMIENIU  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Dnia 24 listopada 2021 r.

Sąd Okręgowy w Katowicach  II Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Adrianna Wziętal
Protokolant: Stażysta Marek Dłucik

po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2021 r. w Katowicach

sprawy z powództwa 

przeciwko ING Bank Śląski Spółce Akcyjnej z siedzibą  w Katowicach

o zapłatę ewentualnie o zapłatę

1. zasądza od pozwanego ING Bank Śląski Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach na

rzecz powodów   kwoty:

a/ 14 385,41 zł (czternaście  tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych i czternaście

groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 6 czerwca 2020 roku do dnia

zapłaty,

b/  38 223,12  CHF  (trzydzieści  osiem  tysięcy  dwieście  dwadzieścia  trzy  franki

szwajcarskie i dwanaście centymów) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia

6 czerwca 2020 roku do dnia zapłaty;

2. zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6 417zł (sześć tysięcy czterysta

siedemnaście  złotych)  z  odsetkami  ustawowymi  za  opóźnienie  od  dnia

uprawomocnienia wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu. 



Sygn. akt II C 544/20 

Uzasadnienie

Pozwem wniesionym w dniu 22 czerwca 2020 r. powodowie  i 

 domagali się zasądzenia na ich rzecz od pozwanego ING Banku Śląskiego S.A. w

Katowicach kwoty 14 385,41 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 6 czerwca 2020 roku do

dnia zapłaty oraz kwoty 38233,12 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 6

czerwca 2020 roku do dnia zapłaty.

Powodowie  wnieśli  także  o  zasądzenie  solidarnie  od  pozwanego  na  ich  rzecz

kosztów  procesu,  w  tym  kosztów  zastępstwa  procesowego  oraz  opłaty  skarbowej  od

pełnomocnictwa.

W uzasadnieniu pozwu powodowie wskazali, że jako konsumenci i osoby fizyczne w

dniu  23  września  2008  roku  zawarli  z  pozwanym  umowę,  na  mocy  której  bank  udzielił

powodom  kredytu  w  złotych  indeksowanego  kursem  chf  w  wysokości  194.485,55  zł.

Równowartość  wskazanej  kwoty  w  walucie  chf  miała  zostać  określona  na  podstawie

gotówkowego kursu kupna chf Banku z dnia wypłaty pierwszej transzy kredytu. Kredyt miał

zostać uruchomiony w złotych.

Przed  zawarciem  umowy  i  w  momencie  jej  podpisywania  pracownicy  banku  nie

informowali strony powodowej w sposób wyczerpujący i rzetelny o skali ryzyka  związanej z

kredytem tego  rodzaju,  warunkach  finansowych  zobowiązania,  nie  przedstawili  symulacji

zmiany wysokości salda i raty na wypadek drastycznych zmian notowań kursu CHF/PLN, nie

udzielili informacji związanych z indeksacją kredytu. 

W ocenie powodów postanowienia § 1 ust. 1 zd. 1 i 2, §2 ust. 4, §3 ust. 1.1., §3 ust.

9,  §4 ust.  1  zd.  2,4,5,6,  §4 ust.  9,  §8  umowy, składające się na mechanizm indeksacji

kredytu kursem CHF, stanowią niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu art. 3851

k.c., i z tego tytułu domagają się różnicy pomiędzy tym, co świadczyli a tym, co świadczyliby,

gdyby bank nie posłużył się klauzulami niedozwolonymi. Klauzule te nie zostały uzgodnione

indywidulanie z powodami. Powodowie nie mieli wpływu na treść umowy.   

W dniu 16 maja 2012 roku zawarli aneks do umowy, umożliwiający im spłatę kredytu

w CHF.

Pismem z dnia 18 maja 2020 r. powodowie wezwali pozwanego do zapłaty kwoty 40

253,13 zł oraz kwoty 38 223,12 CHF, powołując się w pierwszej kolejności na nieważność

umowy. 

W  odpowiedzi  na  pozew  pozwany  ING  Bank  Śląski  S.A.  w  Katowicach  wniósł

o oddalenie  powództwa  w całości  oraz  zasądzenie  od  powodów na  jego  rzecz  kosztów

postępowania,  w  tym  kosztów  zastępstwa  procesowego  według  norm  przepisanych.

Podniósł zarzut przedawnienia roszczenia lub przedawniania częściowego roszczenia. 
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Zdaniem  pozwanego  kwestionowane  przez  powodów  postanowienia  umowy  nie

stanowią niedozwolonych postanowień umownych, gdyż nie kształtują praw i obowiązków

konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami,  rażąco naruszając jego interesy.

Pozwany zaznaczył, że poinformował powodów o ryzyku związanym ze zmiennością kursów

walut,  co  znalazło  wyraz  w  umowie.  Powodowie  ryzyko  rozumieli  i  zaakceptowali.

Powodowie  mogli  zapoznać  się  z  wzorem  umowy  przed  jej  zawarciem.  Mechanizm

indeksacji  jest dokładnie opisany w umowie i bezpodstawne są zarzuty powodów, że nie

został  on  im  wyjaśniony.  To  samo  dotyczy  kwoty  kapitału  udzielonej  powodom.

Bezpodstawny jest zarzut powodów o sprzeczności klauzul umowy z dobrymi obyczajami.

Powodowie mieli rzeczywisty wpływ na ukształtowanie postanowień umowy w części wyboru

waluty kredytu.  Umowa kredytu jest zgodna z powszechnie obowiązującym prawem, z art.

69  ust.  2  i  3  Prawa bankowego  w związku  z  art.  3531  k.c.  Bezzasadne  są  twierdzenia

powodów, że nie doszło do uzgodnienia  essentialia negoti umowy kredytu, a cała umowa

miała  być  uznana  za  nieistniejącą.  Sporna  umowa  jest  zgodna  z  przepisami  prawa

krajowego,  prawa  UE  i  z  zasadami  współżycia  społecznego,  a  kwestionowane  przez

powodów  klauzule  nie  spełniają  przesłanek  z  art.  3851 k.c.,  ponieważ  są  sformułowane

jednoznacznie,  nie  naruszają  interesów  powodów,  a  ponadto  nie  zostały  powodom

narzucone, jako że mechanizm indeksacji  został wprowadzony do umowy na ich wyraźne

życzenie. Pozwany wywodził, że kursy kupna i sprzedaży CHF nigdy nie były i nie są nadal

przez niego ustalane dowolnie, lecz uzależnione są od popytu i podaży tej waluty na rynku

światowym.  Argumentował,  że  ewentualną  abuzywność  postanowień  dotyczących

przeliczenia  kredytu  uchyliło  wejście  w życie  tzw.  ustawy  antyspreadowej,  a także,  że

rzekoma  abuzywność  kwestionowanych  przez  powodów  postanowień  umownych  nie

eliminuje mechanizmu indeksacji kredytu. Zakwestionował także w całości zawarte w pozwie

wyliczenie roszczenia. Powodowie podpisali aneks antyspreadowy.

Na rozprawie w dniu 19 października 2021 r. powodowie jednoznacznie oświadczyli,

że są świadomi konsekwencji wynikających z ustalenia nieważności umowy i godzą się na

nie.

Sąd ustalił:

Powodowie początkowo zaciągnęli w innym banku kredyt w PLN na budowę domu.

Następnie  przenieśli  ten  kredyt  do  pozwanego  banku.  Następnie  pracownik  pozwanego

zadzwonił do powodów z propozycją zmiany waluty tego kredytu na CHF. Powodowie zostali

zapewnieni, że jest to bardzo korzystna dla nich oferta i dostają ją wszyscy kredytobiorcy.

Zostali  zapewnieni,  że CHF jest  walutą  stabilną  i  nie  ma dużych wahań kursowych.  Nie
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zostali  poinformowani  o  mechanizmie  indeksacji,  tabelach  kursowych,  a  także  nie

przedstawiono im żadnych symulacji. Umowa została przygotowana przez bank, a jej treść

była obszerna i pisana językiem bankowym. (przesłuchanie powodów – zapis elektroniczny

rozprawy, k. 320-321, 322).     

W dniu 26 sierpnia 2008 r. powodowie złożyli, na wykorzystywanym przez pozwany

bank formularzu, wniosek o udzielenie kredytu w kwocie 192.942,01 zł z przeznaczeniem na

spłatę  kredytu  mieszkaniowego  w  banku  –  192.942,01  zł,  Powodowie  wnioskowali  o

udzielenie kredytu indeksowanego w CHF. (wniosek o kredyt hipoteczny, k. 136-138)

Powodowie  podpisali  sporządzony  przez  pozwanego  dokument  zawierający

oświadczenie, że dokonali wyboru oferty kredytu w złotych indeksowanego do waluty obcej,

mając pełną świadomość ryzyka związanego z kredytami indeksowanymi do waluty obcej, że

zostali poinformowani przez pracownika banku o ryzyku i skutkach wynikających ze zmiennej

stopy procentowej oraz zmiany kursów, że są w pełni świadomi ich ponoszenia oraz tego, że

każda zmiana kursu walutowego oraz stopy procentowej będzie miała wpływ na wysokość

zaciągniętego przez nich kredytu oraz wpłynie na wysokość rat kapitałowo-odsetkowych, a

także  że  pracownik  banku  poinformował  ich  o kosztach  obsługi  kredytu  w  wypadku

niekorzystnej  zmiany  kursu walutowego  oraz  zmiany stopy  procentowej,  tj.  o  możliwości

wzrostu  raty  kapitałowo-odsetkowej,  a  informacje  te  zostały  im przedstawione  w postaci

symulacji wysokości rat kredytu (oświadczenie wnioskodawców, k. 135).

W dniu 23 września 2008 r. powodowie jako konsumenci zawarli z pozwanym ING

Bank  Śląski  S.A.  w  Katowicach  umowę  o  Mieszkaniowy  Kredyt  Hipoteczny  w  złotych

indeksowany kursem CHF nr  

W § 1 ust. 1 umowy pozwany zobowiązał się udzielić powodom kredytu w złotych

indeksowanego  kursem  CHF  w  wysokości  194.485,55 zł,  z  czego  192.942,01  zł  jest

przeznaczona  na  sfinansowanie  celu  określonego  w  ust.  3,  kwota  1.543,54  zł  pokryje

należną bankowi prowizję, a powodowie zobowiązali się do jego wykorzystania zgodnie z

warunkami umowy. W treści § 1 ust. 1 wskazano także, że równowartość wskazanej kwoty w

walucie CHF zostanie określona na podstawie gotówkowego kursu kupna CHF banku z dnia

wypłaty (uruchomienia) kredytu (kurs notowany z pierwszej tabeli kursowej banku – tabela A

w tym dniu) i zostanie podana w harmonogramie spłat. Zgodnie z § 1 ust. 2 umowa została

zawarta  na okres  od  23  września  2008  roku do  10  października  2028  roku,  przy  czym

zgodnie z § 4 ust. 8 kredytobiorca mógł dokonać przedterminowej spłaty kredytu, a w myśl

postanowienia  §  12  umowa  wygasała  w  chwili  spłaty  wszystkich  wynikających  z  niej

zobowiązań.

Kredyt  przeznaczony  był  na  spłatę  dwóch  kredytów  hipotecznych  w  Santander

Consumer  Bank  S.A.  związanych  z  nieruchomości,  położoną  w  Przemyślu,  przy  ul.

 44 dz. nr  
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Zgodnie  z  §  2  ust.  4  umowy  kredyt  miał  zostać  uruchomiony  w  złotych,  a  jego

równowartość w walucie CHF miała zostać ustalona według kursu kupna określonego w § 1

ust. 1 umowy w dniu uruchomienia kredytu. 

Zgodnie z §3 ust. 1 kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej,

która na dzień podpisania umowy kredytu wynosi 3,83% w stosunku rocznym. Wysokość

zmiennej stopy procentowej ustalana jest przez bank jako suma: a) stopy bazowej CHF 2Y

oraz marży banku – w pierwszych dwóch latach okresu kredytowania b) stawki indeksu 6M

LIBOR oraz marży banku – w kolejnych latach okresu kredytowania. Marża Banku wynosi

0,75 p.p. i jest niezmienna w całym okresie kredytu, z zachowaniem postanowień ust. 1.1. i

ust. 4. 

Zgodnie z §3 ust. 1.1. do czasu ustanowienia zabezpieczenia docelowego, o którym

mowa w §6 ust. 1a marża banku podana w ust.1 miała zostać podwyższona o 0,75 punktu

procentowego. Bank zaprzestawał pobierania podwyższonej marży w następnym miesiącu,

po  miesiącu,  w  którym  kredytobiorca  dostarczył  do  banku  odpis  księgi  wieczystej,  z

prawomocnym  wpisem  hipoteki,  w  dniu  określonym  jako  dzień  spłaty  raty  kapitałowo  -

odsetkowej tj. dnia 10. 

Zgodnie z §3 ust. 9 bank miał naliczać odsetki od wartości kredytu określonej w CHF

w okresach miesięcznych od kwoty aktualnego zadłużenia od dnia uruchomienia kredytu do

dnia poprzedzającego całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu kredytu. Odsetki naliczane są w

CHF.

W § 4 ust. 1 umowy zapisano, że kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty kredytu

wraz  z  odsetkami  oraz  innymi  zobowiązaniami  wynikającymi  z  umowy  kredytu.  Kredyt,

odsetki  oraz  inne  zobowiązania  wyrażone  w  CHF  spłacane  miały  być  w  złotych  jako

równowartość raty w CHF przeliczonej według gotówkowego kursu sprzedaży CHF banku

z dnia wymagalnej spłaty raty (kurs notowany z pierwszej tabeli kursowej Banku – tabela A

w tym dniu). Inne zobowiązania wynikające z umowy wyrażone w złotych miały być również

płatne w złotych. W § 4 ust. 1 wskazano także, że zmiana kursu walutowego będzie miała

wpływ  na  wysokość  rat  kapitałowo-odsetkowych  oraz  na  wartość  kredytu.  W przypadku

zwiększenia  kursu walutowego  raty  kapitałowo-odsetkowe ulegną  zwiększeniu,  natomiast

w przypadku obniżenia kursu walutowego raty kapitałowo-odsetkowe ulegną zmniejszeniu.

Wartość  kredytu  będzie  wzrastała  w  przypadku  wzrostu  kursu  walutowego  lub  malała

w przypadku spadku kursu walutowego. 

Kredyt miał być spłacany w 240 miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych (§ 4

ust.  4),  przez dokonywanie przez wpłaty dokonane przelewem lub gotówką na wskazany

rachunek (§ 4 ust. 7). 
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W przypadku przedterminowej spłaty kredytu wartość przedterminowej spłaty miała

być obliczana według kursu sprzedaży CHF określonego w § 4 ust. 1, ustalanego w dniu

przedterminowej spłaty kredytu lub jego części (§ 4 ust. 9). 

Zgodnie  z  §  8  ust.  1  bank  mógł  wyrazić  zgodę  na  przewalutowanie  kredytu

indeksowanego  kursem  CHF  wyłącznie  na  złote.  Przewalutowanie  wymagało  zawarcia

aneksu do umowy. Przewalutowanie następowało w dniu spłaty raty kapitałowo – odsetkowej

określonej  w  umowie.  Wniosek  kredytobiorcy  o  przewalutowanie  miał  być  złożony  co

najmniej na 14 dni przed tą datą (ust. 2). Oprocentowanie dla kredytu w złotych miało zostać

ustalona  przez  bank  na  podstawie  oferty  banku  aktualnej  w  dniu  złożenia  wniosku  o

przewalutowanie  (ust.  3).  Podczas  przewalutowania  przeliczeniu  ulegało  całkowite  saldo

zobowiązań  kredytobiorcy  wobec  banku  przy  zastosowaniu  kursu  sprzedaży  CHF

określonego w §4 ust. 1, ustalonego w dniu przewalutowania (umowa, k. 43-48).

Kredyt  został  uruchomiony  w  dniu  6  października  2008  r.  przez  wypłatę  kwoty

91.539,84 CHF (194.485,55 zł) przy kursie 2,1246 zł. 

W dniu 21 października 2011 roku strony podpisały  aneks do ww. umowy w celu

dostosowania przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2011 roku o zmianie ustawy prawo bankowe

i niektórych innych ustaw,  zgodnie z wnioskiem złożonym przez kredytobiorcę,  w którym

strony uzgodniły możliwość spłaty kredytu przez powodów bezpośrednio w CHF (aneks k.

49)

W okresie od 10 kwietnia 2010 roku do 10 maja 2012 roku powodowie uiścili z tytułu

spłaty kredytu kwotę 39.576,79 zł, a w okresie od 8 czerwca 2012 roku do 10 lutego 2020

roku kwotę 38.223,12 CHF (zaświadczenie o kredycie k. 55-61).

Pismem z dnia 18 maja 2020 roku powodowie skierowali do pozwanego wezwanie do

zapłaty w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania kwoty 40.253,13 zł i 38.223,12 CHF,

powołując się przy tym na klauzule indeksacyjne zawarte w umowie jako sprzeczne z naturą

umów i nieważność umowy. W odpowiedzi z dnia 4 czerwca 2020 roku bank nie znalazł

podstaw  do  uwzględnienia  roszczenia  powodów.  (pismo  powodów  k.  50-51,  pismo

pozwanego k. 52-54)

Przy  ustalaniu  stanu  faktycznego  Sąd  oparł  się  na  dokumentach,  których

prawdziwości żadna ze stron nie kwestowała, a także na zeznaniach powodów, które uznał

za wiarygodne, bowiem korelowały z pozostałym materiałem dowodowym. 

Sąd  pominął,  jako  mające  wykazać  fakty  nieistotne  dla  rozstrzygnięcia  sprawy,

zawnioskowany przez powodów dowód z opinii biegłego sądowego z zakresu rachunkowości

i bankowości; zawnioskowane przez pozwanego dowody w postaci dokumentów wymienione

w pkt I.1.3 i-v, 4 odpowiedzi na pozew. 
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Sąd zważył: 

Powództwo w zakresie roszczenia głównego podlegało uwzględnieniu w całości. 

W rozpoznawanej  sprawie istota sporu dotyczyła oceny skuteczności  postanowień

umowy  o  Mieszkaniowy  Kredyt  Hipoteczny  w  złotych  indeksowany  kursem  CHF  nr

 z  dnia  23 września  2008  r.,  wprowadzających  do umowy mechanizm

indeksacji  kredytu kursem franka szwajcarskiego,  a w konsekwencji uznania za nieważny

stosunku prawnego łączącego strony.

Żądanie  zapłaty  zgłoszone  przez  powodów  oparte  było  na  założeniu,  że  po

wyeliminowaniu  niedozwolonych  postanowień  umowa  nie  może  być  nadal  wykonywana.

Kwoty, których zapłaty powodowie dochodzili  w ramach żądania głównego, zakładającego

uznanie  przez  Sąd  spornej  umowy  za  nieważną,  stanowiły  sumę  wszystkich  świadczeń

spełnionych przez nich na rzecz pozwanego w wykonaniu spornej umowy.

Umowa zawarta przez strony procesu jest umową kredytu w rozumieniu art. 69 ust. 1

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1896 ze zm.),

zgodnie  z  którym  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.

W myśl art. 69 ust. 2 pkt 1-10 ustawy umowa taka powinna być zawarta na piśmie

i określać w szczególności: strony umowy, kwotę i walutę kredytu, cel, na który kredyt został

udzielony, zasady i termin spłaty kredytu, wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego

zmiany,  sposób  zabezpieczenia  spłaty  kredytu,  zakres  uprawnień  banku  związanych

z kontrolą  wykorzystania  spłaty  kredytu,  terminy  i  sposób  postawienia  do  dyspozycji

kredytobiorcy  środków  pieniężnych,  wysokość  prowizji,  jeżeli  umowa  ją  przewiduje  oraz

warunki  dokonywania  zmian  i  rozwiązania  umowy.  Wysokość  udzielonego  kredytu  oraz

zobowiązania kredytobiorcy wobec banku może być przy tym ustalona wprost jako kwota

pieniężna lub poprzez zastosowanie mechanizmu waloryzacyjnego, w tym indeksacji kursem

waluty  obcej,  pod warunkiem,  że ustalenie  w klauzuli  indeksacyjnej  miernika waloryzacji,

jakim  jest  kurs  waluty,  następuje  poprzez  odwołanie  się  do  czynnika  zewnętrznego,

obiektywnego i niezależnego od stron umowy. Tak skonstruowana klauzula indeksacyjna nie

będzie stanowić naruszenia zasady nominalizmu z art. 3581 k.c. ani zasady swobody umów z

art.  3531 k.c.,  pod  warunkiem  jednak,  że  sformułowana  zostanie  w  taki  sposób,  aby

w umowie  kredytu  jednoznacznie  określone  zostały  jej  elementy  przedmiotowo  istotne

wymienione  w  art.  69  Prawa  bankowego,  umożliwiając  kredytobiorcy  ustalenie  poziomu

ponoszonego przez niego ryzyka związanego z zaciągnięciem kredytu. 
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Na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz

niektórych  innych  ustaw (tzw.  ustawy  antyspreadowej, Dz.U.  Nr  165,  poz.  984)  w dniu

26 sierpnia 2011 r. wprowadzono do art. 69 ust. 2 ww. ustawy – Prawo bankowe punkt 4a,

wskazujący  wprost  na  możliwość  zawierania  umowy  o  kredyt  denominowany  lub

indeksowany w walucie innej niż waluta polska, o ile taka umowa wskazuje szczegółowe

zasady  określania  sposobów  i  terminów  ustalania  kursu  wymiany  walut,  na  podstawie

którego wyliczana jest  w szczególności  kwota kredytu,  wysokość transz i  rat  kapitałowo-

odsetkowych oraz zasady przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu. 

Ponadto  zmiana  ustawy  –  Prawo  bankowe,  dokonana  ustawą  antyspreadową

poprzez  dodanie  do  art.  69  ustępu  3  spowodowała,  że  w  przypadku  umowy  o  kredyt

denominowany  lub  indeksowany  w  walucie  innej  niż  waluta  polska  kredytobiorca  może

dokonywać spłaty rat kapitałowo-odsetkowych oraz dokonać przedterminowej spłaty pełnej

lub  częściowej  kwoty  kredytu  bezpośrednio  w tej  walucie.  W  tym przypadku  w umowie

o kredyt  określa  się  także  zasady  otwarcia  i  prowadzenia  rachunku  służącego  do

gromadzenia środków przeznaczonych na spłatę kredytu oraz zasady dokonywania spłaty za

pośrednictwem tego rachunku. 

Indeksacja kredytu do waluty obcej nie może się jednak wiązać z przyznaniem jednej

ze  stron  umowy  kredytu  (bankowi)  uprawnienia  do  jednostronnego,  nieograniczonego

postanowieniami  umowy  kształtowania  wysokości  zobowiązania  drugiej  strony  umowy

(kredytobiorcy). 

Art.  3851 §  1  k.c.  stanowi,  że  postanowienia  umowy zawieranej  z  konsumentem

nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób

sprzeczny  z  dobrymi  obyczajami,  rażąco  naruszając  jego  interesy.  Nie  dotyczy  to

postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli

zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.

W ocenie Sądu zawarte w spornej umowie postanowienia, składające się na klauzulę

indeksacyjną,  dotyczą  głównych  świadczeń  stron.  Z  uwagi  na  to,  że  nie  zostały  one

sformułowane  w  sposób  jednoznaczny,  podlegają  kontroli  z  punktu  widzenia  ich

abuzywności w oparciu o art. 3851 k.c.

Zgodnie z treścią spornej umowy zarówno wypłata kredytu jak i  jego spłata miała

następować w złotych. Wysokość kwoty udzielonego kredytu w złotych została określona

wprost  w §  1  ust.  1  spornej  umowy.  Nie  wskazano  jednak w umowie  jej  równowartości

w CHF, na podstawie której ustalana była wysokość zobowiązania powodów. Zgodnie z § 1

ust.  1  zd.  2  oraz  §  2  ust.  4  umowy  kredyt  miał  zostać  uruchomiony  w złotych,  a  jego

równowartość w walucie CHF miała zostać ustalona według kursu kupna określonego w § 1

ust. 1 umowy w dniu uruchomienia pierwszej transzy kredytu.
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Wysokość rat spłaty kredytu miała być natomiast określana w oparciu o gotówkowy

kurs  sprzedaży  ustalany  przez  pozwany  bank  w  dniu  wymagalności  spłaty  każdej  raty

kredytu.

W przypadku przedterminowej spłaty kredytu wartość przedterminowej spłaty miała

być obliczana według kursu sprzedaży CHF określonego w § 4 ust. 1, ustalanego w dniu

przedterminowej spłaty kredytu lub jego części (§ 4 ust. 9). 

Zgodnie  z  §  8  ust.  1  bank  mógł  wyrazić  zgodę  na  przewalutowanie  kredytu

indeksowanego  kursem  CHF  wyłącznie  na  złote.  Przewalutowanie  wymagało  zawarcia

aneksu do umowy. Przewalutowanie następowało w dniu spłaty raty kapitałowo – odsetkowej

określonej  w  umowie.  Wniosek  kredytobiorcy  o  przewalutowanie  miał  być  złożony  co

najmniej na 14 dni przed tą datą (ust. 2). Oprocentowanie dla kredytu w złotych miało zostać

ustalona  przez  bank  na  podstawie  oferty  banku  aktualnej  w  dniu  złożenia  wniosku  o

przewalutowanie  (ust.  3).  Podczas  przewalutowania  przeliczeniu  ulegało  całkowite  saldo

zobowiązań  kredytobiorcy  wobec  banku  przy  zastosowaniu  kursu  sprzedaży  CHF

określonego w §4 ust. 1, ustalonego w dniu przewalutowania

Wskazane  wyżej  postanowienia  spornej  umowy  nie  stanowią  jednoznacznego,

możliwego  do  zweryfikowania  przez  kredytobiorcę  sposobu  określenia  zasad  ustalania

wysokości jego głównego świadczenia, tj. zobowiązania wobec banku z tytułu udzielonego

kredytu. Umowa zawiera odesłanie do tabeli kursów walut obcych pozwanego banku, nie

wskazując  w  żaden  sposób  warunków  ich  ustalania  i  pozostawiając  to  do  wyłącznej

dyspozycji  banku.  Ponadto  zastosowanie  w umowie  kursu  kupna  CHF  dla  ustalenia

równowartości kwoty udzielonego kredytu oraz kursu sprzedaży CHF dla określenia salda

zobowiązań kredytobiorcy i wysokości rat spłaty kredytu skutkowało dodatkowym zyskiem

banku i  nieuzasadnionym wzrostem zobowiązań  kredytobiorcy.  Nawet  gdyby kurs franka

szwajcarskiego nie uległ zmianie w trakcie wykonywania umowy, obowiązkiem kredytobiorcy

była zapłata z tytułu kapitału kredytu kwoty wyższej niż uzyskana oraz odsetek od różnicy

tych kwot.

Powyższe  postanowienia  spornej  umowy  stoją  zatem  w  sprzeczności  z  dobrymi

obyczajami, rażąco naruszając interesy kredytobiorców będących konsumentami, ponieważ

umożliwiają  bankowi  dowolne  ustalanie  kursów  kupna  i  sprzedaży  waluty  na  potrzeby

rozliczeń kredytowych, a także wiążą się z nieuzasadnionym zwiększeniem zobowiązania

powodów  oraz  zysku  banku.  Nie  były  one  przy  tym  indywidualnie  uzgodnione

z kredytobiorcami,  lecz  pochodziły  z  przygotowanego  przez  bank  wzorca  umowy,

a kredytobiorcy nie mieli  żadnego wpływu na sposób ustalania przez bank kursów franka

szwajcarskiego. Postanowienia  § 1 ust. 1 zd. 1 i 2, §2 ust. 4, §4 ust. 1, §4 ust. 9, §8 ust. 1-3

umowy należy wobec powyższego uznać za klauzule abuzywne, niewiążące kredytobiorców

będących konsumentami.
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Dla oceny abuzywności zawartych w umowie klauzul indeksacyjnych nie ma przy tym

znaczenia  późniejsze  wykonywanie  umowy,  w tym zawarcie  po  wejściu  w życie  ustawy

antyspreadowej  aneksu  określającego  maksymalną  wielkość  spreadu  walutowego  oraz

umożliwiającego spłatę kredytu bezpośrednio we franku szwajcarskim. Oceny tej dokonuje

się bowiem, zgodnie z art. 3852 k.c., według stanu z chwili zawarcia umowy, a nie w oparciu

o stan istniejący w późniejszym okresie jej wykonywania.

Skutkiem  wyeliminowania  z  umowy  klauzul  waloryzacyjnych  ze  względu  na  ich

abuzywność  jest  zmiana  głównego  przedmiotu  umowy.  Kwestionowane  postanowienia

dotyczą  głównych  zobowiązań  powodów  w  zakresie  wysokości  rat  oraz  pozostałej  do

spłacenia  części  kapitału  kredytu.  Ponadto  wykonywanie  umowy  bez  zachowania

mechanizmu waloryzacji kursem franka szwajcarskiego wiązałoby się z zasadniczą zmiany

jej charakteru prawnego, stanowiącego gospodarczą i prawną przyczynę jej zawarcia przez

obie strony. 

Uznanie, że eliminacja z umowy niedozwolonych klauzul skutkuje niemożnością jej

wykonywania, pociąga za sobą konieczność dokonania oceny dopuszczalności zastąpienia

usuniętych postanowień innymi. 

W wyroku w sprawie C 260/18 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że

art. 6 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych

warunków w umowach  konsumenckich  stoi  na  przeszkodzie  wypełnianiu  luk  w umowie,

spowodowanych  usunięciem  z  niej  nieuczciwych  warunków,  wyłącznie  na  podstawie

przepisów krajowych o charakterze ogólnym, przewidujących, że skutki wyrażone w treści

czynności  prawnej  uzupełniane  są  w  szczególności  przez  skutki  wynikające  z  zasad

słuszności  lub  ustalonych  zwyczajów,  które  nie  stanowią  przepisów dyspozytywnych  lub

przepisów mających zastosowanie, jeżeli strony wyrażą na to zgodę. 

Nie  jest  zatem  możliwe  zastąpienie  kursu  waluty  określonego  w  niedozwolonych

postanowieniach umownych innym kursem, w tym średnim kursem ogłaszanym przez NBP,

nawet gdyby obie strony wyraziły  na to zgodę.  Nie jest  także możliwe wprowadzenie do

umowy  postanowienia  o  przeliczeniu  zobowiązania  powodów  na  złote  według  kursu

średniego  CHF  opublikowanego  przez  NBP  w  dniu  uruchomienia  kredytu  na  podstawie

przepisu dyspozytywnego. Art. 358 § 2 k.c. w obecnym brzmieniu został wprowadzony na

mocy ustawy z dnia 23 października 2008 r. o  zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy

– Prawo dewizowe i obowiązuje dopiero od 1 stycznia 2009 r., podczas gdy strony zawarły

umowę w  roku  2008.  Utrzymanie  w mocy  spornej  umowy bez  klauzul  waloryzacyjnych,

jednak  z  zachowaniem  oprocentowania  w  oparciu  o  indeks  LIBOR  nie  jest  natomiast

możliwe,  ponieważ  stanowiłoby  niedozwoloną  ingerencję  w  zgodne  oświadczenia  stron

o wyborze  umowy  kredytu  denominowanego  do  franka  szwajcarskiego.  Z  tych  przyczyn

sporną umowę należy uznać w całości za nieważną. 
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Stwierdzenie  nieważności  spornej  umowy  kredytu  ex  tunc czyni  nienależnym

świadczenie  spełnione  przez  powodów  w  jej  wykonaniu.  Zgodnie  z  art.  410  §  2  k.c.

świadczenie jest nienależne, jeżeli ten kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie był

zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła

lub  zamierzony  cel  świadczenia  nie  został  osiągnięty,  albo  jeżeli  czynność  prawna

zobowiązująca  do  świadczenia  była  nieważna  i  nie  stała  się  ważna  po  spełnieniu

świadczenia. Stosownie do treści art. 405 w zw. z art. 410 § 1 k.c. pozwany obowiązany jest

do zwrotu uzyskanej korzyści. Nie znajduje tu zastosowania przewidziane przepisem art. 411

pkt  1  k.c.  wyłączenie  możliwości  żądania  świadczenia  w  sytuacji,  kiedy  spełniający

świadczenie  wiedział,  że  nie  był  do  świadczenia  zobowiązany,  ponieważ  spełnienie

świadczenia kredytobiorcy w niniejszej sprawie nastąpiło w wykonaniu nieważnej czynności

prawnej. 

Powstanie bezpodstawnego wzbogacenia, o którym mowa w art. 405 k.c., kreuje tyle

odrębnych  jednostronnie  zobowiązujących  stosunków prawnych,  ile  było  stron  nieważnej

czynności prawnej, które na jej podstawie otrzymały świadczenie. Art. 405 k.c. nie stanowi

przy tym, że podmiot  obowiązany do zwrotu korzyści powinien ją zwrócić  z rozliczeniem

tego,  co  sam  uzyskał  od  podmiotu  uprawnionego.  Jeżeli  zatem  na  podstawie  jednej

nieważnej  umowy dwa podmioty  uzyskały  korzyść  majątkową,  to  powstają  dwa stosunki

prawne  jednostronnie  zobowiązujące,  będące  źródłem  dwóch  odrębnych  kondykcji.

W rozpoznawanej  sprawie  jest  to  stosunek  prawny,  w ramach  którego  kredytobiorca  jest

zobowiązany do zwrotu kapitału uzyskanego od banku,  oraz stosunek prawny,  w którym

bank  jest  zobowiązany  do  zwrotu  kredytobiorcy  zapłaconych  przez  niego  rat.  Bez

zastosowania  instytucji  potrącenia,  do  której  wymagane  jest  oświadczenie  jednego

z wierzycieli,  skompensowanie  przez Sąd świadczeń z tych dwóch odrębnych stosunków

prawnych nie jest możliwe. 

W kwestii rozliczenia świadczeń wzajemnych stron uznano zatem, że zastosowanie

znajdzie tzw. teoria dwóch kondykcji, zgodnie z którą każda ze stron zgłasza żądanie zwrotu

korzyści odrębnie, bez automatycznego kompensowania roszczeń przez Sąd. 

Ze złożonego wraz z pozwem sporządzonego przez pozwany bank zaświadczenia

o historii  spłat spornego kredytu, niekwestowanego przez pozwanego wynikają należności

dochodzone przez powodów. 

W konsekwencji  ustalenia,  że  sporna umowa kredytu  jest  nieważna  sąd  w pkt  1

wyroku uwzględnił  zgłoszone żądanie zapłaty kwot wpłaconych przez powodów na rzecz

pozwanego w wykonaniu uznanej za nieważną spornej umowy kredytu. 

O należnych powodom odsetkach za opóźnienie Sąd orzekł na podstawie art. 481 § 1

i  2  w  związku  z  art.  455  k.c.  Zobowiązanie  do  zwrotu  nienależnego  świadczenia  ma

charakter bezterminowy, co oznacza że świadczenie powinno zostać spełnione niezwłocznie
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po  wezwaniu  dłużnika  do  wykonania  (art.  455  k.c.).  Powodowie  dochodzili  należności

odsetkowych od dnia 6 czerwca 2020 roku. Powodowie pismem z dnia 18 maja 2020 roku

powodowie  skierowali  do  pozwanego  wezwanie  do  zapłaty  w  terminie  14  dni  od  dnia

doręczenia  wezwania  kwoty  40.253,13  zł  i  38.223,12  CHF,  powołując  się  przy  tym  na

klauzule  indeksacyjne  zawarte  w  umowie  jako  sprzeczne  z  naturą  umów  i  nieważność

umowy.  Odpowiedź  na  ww.  pismo  pozwana  sporządziła  w  dniu  4  czerwca  2020  roku

odmawiające uwzględnienie roszczenia powodów. Zatem przedmiotowe roszczenie stało się

wymagalne w dniu 5 czerwca 2020 roku, więc odsetki zasądzono od dnia następnego czyli

od dnia 6 czerwca 2020 roku. 

   Odnosząc się w ostatniej  kolejności  do zarzutu przedawnienia roszczenia,  wskazać

należy, iż nie był on zasadny. W ocenie Sądu do roszczenia powodów znajdą zastosowanie

przepisy ogólne k.c. Z art. 118 k.c. wynikał 10-letni termin przedawnienia który w sprawie z

uwagi na przepisy przejściowe będzie miał zastosowanie. Zgodnie zaś z art. 120 § 1 kodeksu

cywilnego,  bieg  przedawnienia  rozpoczyna  się  od  dnia,  w  którym  roszczenie  stało  się

wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez

uprawnionego,  bieg  terminu  rozpoczyna  się  od  dnia,  w  którym  roszczenie  stałoby  się

wymagalne,  gdyby  uprawniony  podjął  czynność  w  najwcześniejszym  możliwym  terminie.

Kwestię  wymagalności  roszczenia  reguluje  przepis  art.  455  k.c.,  zgodnie  z  którym,  jeżeli

termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania,

świadczenie  winno  być  spełnione  niezwłocznie  po  wezwaniu  dłużnika  do  wykonania

świadczenia (por. Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 29 grudnia 2014 r., sygn. akt

XXIV C 828/13).

 Tu należy także odwołać się do stanowiska Sądu Najwyższego (wyrok SN z dnia 8

listopada  2012  ICSK  49/12),  że  przy  ocenie  przedawnienia  roszczenia  z  tytułu  zwrotu

świadczenia wzajemnego wynikającego z umowy uznanej za nieważną należy uwzględnić

zachowanie  stron  zmierzające  do  wykonania  zobowiązać  wzajemnych  i  dopóki  ten  stan

respektują  trudno  mówić  o  wymagalności  roszczeń.  Od  tej  daty  możemy  mówić  o

rozpoczęciu biegu przedawnienia. W wezwaniu z dnia 18 maja 2020 roku  (k. 50) powodowie

wezwali  bank do uregulowania  należności  w związku  z różnicą między kwotą wypłaconą

powodom  a  kwotą  nienależnie  zapłaconą  przez  powodów  wskutek  nieważności

przedmiotowej umowy, a więc od tego momentu roszczenie stało się wymagalne.  Zatem

zarzut pozwanego okazał się być całkowicie nietrafny.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1, 11, 3 k.p.c. Zgodnie z art. 98

§  1  k.p.c.  strona  przegrywająca  sprawę obowiązana  jest  zwrócić  przeciwnikowi  na  jego

żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu).

Na koszty procesu składają się: opłata od pozwu w kwocie 1 000 zł, opłata skarbowa od
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pełnomocnictwa  w  kwocie  17  zł  oraz  wynagrodzenie  pełnomocnika  powodów  w  kwocie

5.400,00 zł,  zgodnie  z  §  2  pkt  6  rozporządzenia  Ministra  Sprawiedliwości  z  dnia

22 października  2015 r.  w sprawie opłat  za czynności  adwokackie  (Dz.U. z 2015 r.  poz.

1800).
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Sygn. akt II C 544/20 

Zarządzenie:

1. proszę odnotować uzasadnienie w kontrolce uzasadnień;

2. odpis  wyroku  z  uzasadnieniem  proszę  doręczyć  pełnomocnikowi  powodów  i

pozwanego,

3. akta proszę przedłożyć za 21 dni lub z wpływem.

Katowice, 20.12.2021 r.

Sędzia Adrianna Wziętal
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