Sygn. akt V ACa 70/21
Uzasadnienie
Przed Sądem Okręgowym w Warszawie toczyło się postępowanie zainicjowane
pozwem z dnia 17 września 2018 r. skierowanym przez Aaaaa Aaaaa przeciwko
Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, sprecyzowanym następnie w
piśmie złożonym na rozprawie w dniu 5 marca 2020 r. Powód wniósł o zasądzenie
od pozwanego kwoty 76.844,57 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od
dnia 13 lipca 2018 r. do dnia zapłaty oraz o ustalenie, że umowa o kredyt
hipoteczny nr 200810HL005424600127 zawarta w dniu 7 października 2008 r.
przez Aaaaa Aaaaa z EFG Eurobank Ergasias SA Oddział w Polsce z siedzibą w
Warszawie

jest

nieważna.

W

razie

nieuwzględnienia

tych

roszczeń

powód

sformułował roszczenie ewentualne, wnosząc o stwierdzenie nieważności ww.
umowy oraz orzeczenie obowiązku wzajemnego zwrotu świadczeń przez strony z
rozłożeniem kwoty przypadającej do zapłaty od powoda na raty w wysokości po
2.500 zł miesięcznie, płatne do dziesiątego dnia każdego miesiąca. Jednocześnie
powód wniósł o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów
zastępstwa procesowego według norm przepisanych.
W odpowiedzi na pozew Raiffeisen Bank Polska SA w Warszawie wniósł o
oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie na jego rzecz zwrotu kosztów
postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.
Wyrokiem z dnia 7 sierpnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił
powództwo w całości oraz ustalił, że powód przegrał proces w całości i zgodnie z
zasadą odpowiedzialności za wynik procesu powinien ponieść całość kosztów
procesu, pozostawiając referendarzowi sądowemu szczegółowe wyliczenie tych
kosztów. Rozstrzygnięcie to zapadło w oparciu o przedstawione poniżej ustalenia
faktyczne i rozważania poczynione przez sąd pierwszej instancji.
Poprzednik prawny strony pozwanej - Polbank EFG – miał ustalone zasady
prezentacji oferty kredytów hipotecznych i wnioskowania o te kredyty. Stanowiły
one, że w pierwszej kolejności należy klientowi przedstawić ofertę kredytu w złotych,
a w trakcie prezentacji oferty kredytu indeksowanego do waluty obcej należy
przedstawiać problematykę ryzyka kursowego. W Polbank EFG istniała możliwość
negocjowania umów, zarówno w zakresie warunków cenowych, czy terminowych,
jak i co do negocjowania kursu, po którym nastąpi uruchomienie kredytu.
Aaaaa Aaaaa jest ekonomistą, ma wyższe wykształcenie.
W roku 2008 powód postanowił nabyć własne mieszkanie z wykorzystaniem
środków pochodzących z kredytu. W celu znalezienia korzystnej oferty skontaktował
się z doradcą w Open Finance i zaprezentował mu własne oczekiwania. Po zebraniu
informacji o możliwościach finansowych powoda doradca kredytowy przedstawił,
jako najkorzystniejszą, ofertę kredytu hipotecznego indeksowanego do waluty CHF
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jaką w swojej ofercie posiadał ofertę Polbank EFG, wskazując na parametry tego
kredytu. Pośrednik poinformował powoda o wpływie wahania kursu waluty, do
której indeksowany jest kredyt na ratę kredytu i saldo jego zadłużenia wobec
banku.
W dniu 7 lipca 2008 r. Aaaaa Aaaaa podpisał „Oświadczenie Wnioskodawcy
związane z ubieganiem się o kredyt hipoteczny indeksowany do waluty obcej”, w
którym potwierdził, że: „został zapoznany przez pracownika Banku z kwestią ryzyka
kursowego w przypadku udzielenia kredytu indeksowanego do waluty obcej oraz że:
(-) będąc w pełni świadomym ryzyka kursowego rezygnuje z możliwości zaciągnięcia
kredytu w złotych i dokonuje wyboru zaciągnięcia kredytu indeksowanego do
waluty obcej; (-) znane mu są postanowienia „Regulaminu kredytu hipotecznego
udzielanego przez Polbank EFG” w odniesieniu do kredytów indeksowanych do
waluty obcej; (-) został poinformowany, że aktualna wysokość kursów waluty obcej
dostępna jest w placówkach banku; (-) jest świadomy, że: ponosi ryzyko kursowe
związane z wahaniem kursów waluty obcej, do której indeksowany jest kredyt;
ryzyko

kursowe

ma

wpływ

na

wysokość

zobowiązania

względem

banku,

wynikającego z umowy o kredyt oraz na wysokość rat spłaty kredytu; kredyt
zostanie wypłacony w złotych na zasadach opisanych w Regulaminie; saldo
zadłużenia kredytu wyrażone jest w walucie obcej; raty kredytu wyrażone są w
walucie obcej i podlegają spłacie w złotych na zasadach opisanych w ww.
Regulaminie”.
Po rozmowach z doradcą Aaaaa Aaaaa wybrał kredyt hipoteczny indeksowany
do waluty obcej jaki w swojej ofercie posiadał Polbank EFG. W dniu 31 lipca 2008 r.
złożył u pośrednika wniosek o kredyt hipoteczny na zakup na rynku wtórnym
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w wysokości 515.000 zł i
refinansowanie poniesionych wydatków na cele mieszkaniowe w wysokości 10.000
zł. Jako walutę wnioskowanego kredytu wskazał CHF. Wniósł o udzielenie kredytu
na okres 504 miesięcy i jego wypłatę jednorazowo. We wniosku kredytowym zawarty
został wniosek o wyrażenie zgody na brak opłat za wcześniejszą spłatę po 3 latach.
Załącznik do wniosku kredytowego stanowiło podpisane przez Aaaaa Aaaaa w dniu
7 lipca 2008 r. „Oświadczenie Wnioskodawcy związane z ubieganiem się o kredyt
hipoteczny indeksowany do waluty obcej”.
Formalności związane z wydawaniem decyzji kredytowej przedłużały się, gdyż
okazało się, że powód ma nieważny dowód osobisty i musiał wyrobić nowy. W
okresie między złożeniem wniosku kredytowego, a podpisaniem umowy kredytowej
powód

obserwował

kurs

CHF.

W

dniu

składania

przez

powoda

wniosku

kredytowego średni kurs NBP wynosił 1,9596 zł., a w dniu wydania decyzji
kredytowej (6 października 2008 r.) 2,2159 zł, a zatem wzrósł o ponad 13 %. W dniu
podpisywania przez powoda umowy średni kurs NBP wynosił już 2,2273 zł.
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W dniu 6 października 2008 r. Polbank EFG wydał decyzję kredytową, w
której stwierdził, że udzieli Aaaaa Aaaaa kredyt hipoteczny w kwocie 525.000 zł na
zakup lokalu mieszkalnego i refinansowanie poniesionych na cele mieszkaniowe
wydatków. Tego samego dnia Aaaaa Aaaaa oświadczył, że akceptuje warunki
decyzji.
W dniu 7 października 2008 r. powód zgłosił się w oddziału Polbanku w celu
podpisania umowy. Pracownik banku dał mu do zapoznania się dokumenty w
postaci: umowy, „Regulaminu kredytu hipotecznego udzielanego przez Polbank
EFG”,

„Oświadczenia

„Oświadczenia

kredytobiorcy

kredytobiorcy

zw.

z

o

ustanowieniu

zaciągnięciem

hipoteki

kredytu

kaucyjnej”,

zabezpieczonego

hipoteką”, pełnomocnictwo, a także „Umowę konta” wraz z regulaminem. Powód
pobieżnie zapoznał się z treścią tych dokumentów i po około 20 - 30 minutach
oświadczył, że nie ma pytań dotyczących treści umowy i może podpisać umowę.
Przy podpisywaniu umowy pracownik banku tłumaczył powodowi, że pobranie raty
przez bank będzie następowało automatycznie z konta powoda, na które powód ma
wpłacać równowartość raty kredytu wyrażonej w CHF, po jej przeliczeniu na
złotówki po kursie, którego wysokość może sprawdzić w tabeli na stronie
internetowej, której adres otrzymał. Informował też powoda, że otrzyma on
harmonogram spłat, w którym rata kredytu wyrażona zostanie w walucie CHF.
Aaaaa Aaaaa podpisał umowę kredytową, gdyż zależało mu na zakupie
lokalu. Był to jego pierwszy kredyt hipoteczny. Na mocy tej umowy bank udzielił
kredytu w kwocie, na cel i na warunkach określonych w umowie, zaś kredytobiorca
zobowiązał się do korzystania z kredytu na warunkach określonych w umowie i
regulaminie oraz zwrotu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami, opłatami,
prowizjami i innymi kosztami w terminach spłaty. Integralną część umowy stanowił
„Regulamin

kredytu

hipotecznego

udzielonego

przez

Polbank

EFG”.

Bank

zobowiązał się oddać do dyspozycji kredytobiorcy kwotę w wysokości 525.000 zł, a
kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF. Ustalono, że kredyt przeznaczony jest
na finansowanie zakupu na rynku wtórnym spółdzielczego własnościowego prawa
do lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Warszawie przy ul. Wyspowej nr 15 i
refinansowanie poniesionych wydatków na cele mieszkaniowe. Okres kredytowania
ustalono na 480 miesięcy. Prowizja za udzielenie kredytu wynosiła 1,50 % kwoty
kredytu, nie mniej niż 7.875 zł (na jej wysokość wpływ miało ewentualne
przystąpienie przez kredytobiorcę do umowy grupowego ubezpieczenia na życie
zawartej przez bank oraz wskazania banku jako uposażonego). Kredyt miał być
oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, która na dzień sporządzenia
umowy wynosiła 5,17167 % w stosunku rocznym, z zastrzeżeniem postanowień
Regulaminu w zakresie ustalania wysokości oprocentowania. Zaznaczono, że
zmienna stopa oprocentowania będzie ustalana jako suma stopy referencyjnej
LIBOR 3M (CHF) oraz stałej marży banku w wysokości 2,15 p.p. Strony ustaliły, że
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kredytobiorca zwolniony jest z obowiązku zapłaty prowizji od wcześniejszej spłaty
kredytu dokonanej po pierwszych 3 latach okresu kredytowania. Wypłata kredytu
nastąpić

miała

jednorazowo

po

spełnieniu

przez

kredytobiorcę

warunków

uruchomienia kredytu, w tym określonych w decyzji kredytowej, na podstawie
złożonej przez kredytobiorcę pisemnej dyspozycji wypłaty środków z kredytu, przy
czym termin złożenia dyspozycji wypłaty nie mógł przekraczać 60 dni.
Kredytobiorca

zobowiązał

się

do

dokonywania

spłaty

rat

kredytu

obejmujących część kapitałową oraz część odsetkową w terminach i wysokościach
określonych w umowie. Spłata kredytu miała następować w 480 miesięcznych
ratach równych. Raty kredytu oraz inne należności związane z kredytem miały być
pobierane

z

rachunku

bankowego

wskazanego

w

treści

pełnomocnictwa,

stanowiącego załącznik do umowy, przy czym kredytobiorca zobowiązany jest do
utrzymywania wystarczających środków na ww. rachunku, uwzględniając możliwe
wahania kursowe w przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej.
Zabezpieczeniem spłaty kredytu wraz z odsetkami i innymi należnościami
wynikającymi z umowy była pierwsza hipoteka kaucyjna do kwoty 1.050.000 zł na
spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, którego zakup został
sfinansowany z kredytu oraz cesja praw z polisy ubezpieczenia tej nieruchomości od
ognia i innych zdarzeń losowych. Kredytobiorca poddał się nadto egzekucji w trybie
art. 97 prawa bankowego.
Jednocześnie z umową powód podpisał m.in. „Oświadczenie kredytobiorcy
zw. z zaciągnięciem kredytu zabezpieczonego hipoteką”, w którym oświadczył, że
został zapoznany przez pracownika Banku z kwestią ryzyka zmiany stopy
procentowej i jest świadomy ponoszenia ryzyka zmiany stopy procentowej w zw. z
ww. umową, która ma wpływ na wysokość zobowiązania względem banku,
wynikającego z umowy o kredyt oraz na wysokość rat spłaty kredytu. Oświadczył
też, że: (-) został zapoznany przez pracownika banku z kwestią ryzyka kursowego w
przypadku udzielenia kredytu indeksowanego o do waluty obcej; (-) będąc w pełni
świadomym ryzyka kursowego, rezygnuje z możliwości zaciągnięcia kredytu w
złotych i dokonuje wyboru zaciągnięcia kredytu indeksowanego do waluty obcej; (-)
znane mu są postanowienia umowy o kredyt hipoteczny oraz „Regulaminu kredytu
hipotecznego

udzielanego

przez

Polbank EFG” w

odniesieniu

do

kredytów

indeksowanych do waluty obcej; (-) został poinformowany, że aktualna wysokość
kursów waluty obcej dostępna jest w placówkach banku; (-) jest świadomy, że:
ponosi ryzyko kursowe związane z wahaniem kursów waluty obcej, do której
indeksowany jest kredyt; ryzyko kursowe ma wpływ na wysokość zobowiązania
względem banku, wynikającego z umowy oraz na wysokość rat spłaty kredytu;
kredyt zostanie wypłacony w złotych na zasadach opisanych w regulaminie; saldo
zadłużenia kredytu wyrażone jest w walucie obcej; raty kredytu wyrażone są w
walucie obcej i podlegają spłacie w złotych na zasadach opisanych w regulaminie.
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Regulamin kredytu hipotecznego udzielanego przez Polbank EFG określał
warunki udzielania kredytu hipotecznego osobom fizycznym przez EFG Eurobank
Ergasias SA Oddział w Polsce (§ 1 Regulaminu). Regulamin zawierał m.in. definicje
„kredytu indeksowanego do waluty obcej” czy „tabeli kursów”. W § 4 ust. 1
regulaminu wskazano, że kredyt udzielany jest w złotych, przy czym - na wniosek
wnioskodawcy Bank udziela kredytu indeksowanego do waluty obcej. Zaznaczono,
że w przypadku kredytu indeksowanego do waluty obcej wnioskodawca wnioskuje o
kwotę kredytu wyrażoną w złotych, z zaznaczeniem że wniosek dotyczy kredytu
indeksowanego do waluty obcej. W § 4 ust. 1 regulaminu wskazano, że spłata
kredytu następuje w ratach zgodnie z postanowieniami umowy i - o ile umowa nie
stanowi inaczej - spłata kredytu następuje w miesięcznych ratach równych. W § 7
ust. 1 i 2 regulaminu wskazano, że środki z kredytu wypłacane są na rachunek
bankowy wskazany w dyspozycji wypłaty środków z kredytu składanej przez
kredytobiorcę. Zaznaczono, że sposób wypłaty kredytu (jednorazowo czy w
transzach) określa umowa. W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej,
wypłata kredytu następowała w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna
zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. Wskazano,
że saldo zadłużenia z tytułu kredytu wrażone jest w walucie obcej i obliczane jest
według kursu stosowanego przy uruchomieniu kredytu. Aktualne saldo zadłużenia
w walucie kredytu kredytobiorca otrzymuje listownie, na podstawie postanowień §
11 (§ 7 ust. 4 regulaminu). W § 8 ust. 1 ustalono, że uruchomienie kredytu
następuje na podstawie złożonej w Banku dyspozycji wypłaty środków z kredytu, w
terminie nieprzekraczającym 7 dni roboczych, licząc od dnia następującego po dniu
złożenia dyspozycji oraz spełnienia przez kredytobiorcę warunków określonych w
umowie. § 9 ust. 2 regulaminu stanowił, że w przypadku raty kredytów
indeksowanych do waluty obcej raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w
walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku
bankowego kredytobiorcy prowadzonego w złotych, według kursu sprzedaży zgodnie
z tabelą obowiązującą w banku na koniec dnia roboczego poprzedzającego dzień
wymagalności raty spłaty kredytu. § 13 regulaminu regulował kwestię wcześniejszej
(częściowej lub całkowitej) spłaty kredytu - w przypadku kredytów indeksowanych
do waluty obcej, wcześniejsza spłata dokonywana jest w oparciu o kurs sprzedaży
zgodnie z tabelą obowiązującą w banku w momencie realizacji dyspozycji, co
następuje w terminie nieprzekraczającym 14 dni roboczych licząc od dnia
następującego po dniu złożenia dyspozycji. W § 14 regulaminu przewidziano, że
bank na wniosek kredytobiorcy może wyrazić zgodę na zmianę waluty kredytu.
Powód złożył dyspozycję wypłaty kredytu i w dniu 28 października 2008 r.
bank wypłacił kwotę 525.000 zł, stanowiącą w dniu uruchomienia kredytu
równowartość 214.715,14 CHF. Powód nie oczekiwał wypłacenia mu kwoty kredytu
we frankach szwajcarskich. Gdyby kredyt został uruchomiony po kursie banku z
daty złożenia wniosku o kredyt wypłacona kwota stanowiłaby równowartość
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278.706,80 CHF. Gdyby kredyt został uruchomiony po kursie banku z daty
podpisania umowy stanowiłby równowartość 247 244,98 CHF. Do momentu
uruchomienia kredytu powód mógł bezkosztowo zrezygnować z zawartej umowy.
Wysokość oprocentowania kredytu zaciągniętego przez powoda w okresie od
daty uruchomienia kredytu była zmienna.
Od dnia 1 lipca 2009 r. Polbank dostosował się do Rekomendacji S (II) i
umożliwił kredytobiorcom spłatę kredytu w walucie waloryzacji poprzez zawarcie
aneksu. Aaaaa Aaaaa nie zawarł z bankiem aneksu do umowy, na podstawie
którego mógłby dokonywać spłaty kredytu bezpośrednio w walucie kredytu, gdyż
uznał konieczność pozyskiwania waluty na spłatę kredytu za zbyt skomplikowaną.
Pismem nadanym w dniu 28 kwietnia 2014 r. Raiffeisen Polbank Polska SA z
siedzibą w Warszawie poinformował powoda, że wprowadza zmiany postanowień
Regulaminu kredytu hipotecznego udzielanego przez Polbank EFG, wchodzących w
życie z dniem 19 maja 2014 r. Regulamin uległ zmianie m.in. w ten sposób, że:
wskazano sposób ustalania kursów walut w tabelach kursowych banku, a także
ustalono, że jeżeli dzień wymagalności raty spłaty kredytu przypadałby na dzień
roboczy, to środki na poczet spłaty tej raty muszą być zapewnione w dniu jej
wymagalności, a nie jak dotychczas - na koniec poprzedniego dnia roboczego, przy
czym w przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej spłacanych w złotych,
będzie stosowana tabela kursów walutowych dla produktów hipotecznych w banku,
publikowana w każdym dniu roboczym do godziny 9:00 na stronie internetowej
Banku (dostępna również w placówkach banku), która nie będzie ulegać zmianie w
ciągu danego dnia roboczego. Zastrzeżono, że jeżeli z jakichkolwiek przyczyn
kredytobiorca nie zgadza się z wprowadzonymi zmianami, przysługuje mu prawo do
wypowiedzenia umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania listu.
Pismem z dnia 8 czerwca 2018 r. Aaaaa Aaaaa złożył reklamację i wezwał
Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie do zapłaty kwoty 76 844,57 zł tytułem
zwrotu nienależnego świadczenia pobranego przez bank w związku ze spłatą
kredytu z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wymagalności będącym
dniem

każdorazowej

płatności

pobranej

przez

bank

lub

dokonanej

przez

kredytobiorcę. Wskazał, że pośrednik finansowy nie udzielił mu żadnych wyjaśnień,
ustalił z nim jedynie podstawowe dane - cel kredytu, kwotę kredytu w złotych,
prowizję, przedmiot kredytu i przedmiot zabezpieczenia hipotecznego, a następnie
przedstawił ofertę pozwanego jako najlepszą. Zaznaczył, że nie miał możliwości
prowadzenia negocjacji z bankiem, co do szczegółów umowy i nie miał możliwości
zapoznania się z treścią proponowanej umowy kredytowej inaczej niż tuż przed jej
podpisaniem. Pracownik banku przed podpisaniem mowy nie poinformował go jakie
ryzyko niesie ze sobą wzięcie kredytu indeksowanego do waluty obcej i na czym
polega ryzyko z tym związane. W odpowiedzi na reklamację pismem z 18 czerwca
2018 r. pozwany uznał złożoną przez powoda reklamację za nieuzasadnioną.
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Polbank EFG był bankiem obecnym na polskim rynku do dnia 31 grudnia
2012. Działał w formie oddziału, a potem spółki zależnej od greckiej grupy EFG
Eurobank Ergasias. Od stycznia 2013 roku został połączony z Raiffeisen Bank
Polska S.A. i odtąd działał pod nazwą Raiffeisen Polbank. W dniu 3 października
2018 r. nastąpił podział przez wydzielenie Raiffeisen Bank Polska SA, w wyniku
którego działalność związaną z kredytami indeksowanymi oraz denominowanymi do
waluty obcej przejął Raiffeisen Bank Polska SA. W dniu 3 listopada 2018 r.
Raiffeisen Bank Polska SA został przejęty przez Raiffeisen Bank International AG w
Wiedniu, który prowadzi w Polsce działalność związaną z nabytymi prawami i
obowiązkami w formie oddziału pod nazwą Raiffeisen Bank International AG
Oddział w Polsce.
Powyższy stan faktyczny Sąd Okręgowy ustalił na podstawie złożonych do akt
sprawy i powołanych w pisemnym uzasadnieniu wyroku dokumentów, zeznań
świadka Katarzyny Buzałek, które ocenił jako wiarygodne źródła informacji oraz – w
części – na podstawie wyjaśnień Aaaaa Aaaaa. Sąd wskazał, że wyjaśnienia powoda
uznał za niewiarygodne w zakresie, w jakim powód wskazał, że doradca kredytowy
zapewniał go, że wahania kursu waluty będą nieznaczne i nie przekroczą 20%, że
nie został poinformowany o wiążącym się z tym kredytem ryzykiem kursowym, że
nie miał zdolności na zaciągnięcie kredytu w złotówkach, jak również, że nie miał
świadomości,

że

ma

jakieś

pole

do

negocjacji,

gdyż

umowa

została

mu

przedstawiona jako standard korporacyjny,
Dokonując merytorycznej oceny powództwa Sąd Okręgowy stwierdził, że
roszczenia powoda, zarówno główne jak i ewentualne, są niezasadne.
Jako okoliczność bezsporną są pierwszej instancji wskazał, że powód zawarł
przedmiotową umowę jako konsument w rozumieniu art. 221 k.c. Sąd podkreślił, że
zawarcie umowy w charakterze konsumenta nie oznacza, że będzie ona ostatecznie
zawsze dla konsumenta korzystna. Nie oznacza również zwolnienia konsumenta z
obowiązku dokonania oceny rozmiaru zaciąganego zobowiązania i związanych z nim
ryzyk. Zdaniem sądu, konsument nie może oczekiwać od przedsiębiorcy, nawet
takiego jakim jest bank, żeby powiedział mu, czy umowa (zwłaszcza umowa
zawierana na kilkadziesiąt lat i uzależniona od wielu czynników zewnętrznych,
niezależnych od żadnej ze stron) będzie dla niego ostatecznie opłacalna, czy nie.
Decyzja należy do konsumenta, a rolą przedsiębiorcy jest jedynie dostarczenie
konsumentowi informacji umożliwiających dokonanie oceny ryzyka i dokonanie
wyboru, czy chce to ryzyko podjąć. To czy konsument wyciągnie z tych informacji
właściwe wnioski obciąża wyłącznie jego. Od konsumenta dbającego należycie o
własne interesy, należy oczekiwać aktywności i dążenia do wyjaśnienia wszelkich
wątpliwości czy niezrozumiałych kwestii szczególnie w kontekście umowy, która
stanowiła dla niego z pewnością bardzo poważne zobowiązanie.
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Zdaniem Sądu Okręgowego, powód nie przedstawił żadnych dowodów na
potwierdzenie, że poprzednik prawny pozwanego reklamował, czy chociażby
przedstawiał produkt w postaci kredytu indeksowanego jako bezpieczny i znacznie
korzystniejszy od kredytu w złotówkach. Brak jest także dowodów potwierdzających,
że pracownicy banku informowali powoda, że frank szwajcarski jest najstabilniejszą
walutą i że kredyt w CHF jest w konsekwencji bezpieczny. Sąd podkreślił, że
względna stabilność danej waluty na przestrzeni ostatnich kilku czy nawet
kilkunastu lat nie oznacza, że będzie ona stabilna przez kolejne 40 lat. Zarówno
pośrednik kredytowy jak i bank kilkukrotnie przed zawarciem umowy informował
powoda, że zarówno saldo jego zadłużenia jak i rata będą wyrażone w walucie.
Ustalenie wysokości zadłużenia w złotówkach w przypadku zmiany kursu franka
nie wymaga przeprowadzenia skomplikowanych działań matematycznych. Ponadto,
powód był co najmniej dwukrotnie informowany, że z zaciąganym przez niego
zobowiązaniem jest związane ryzyko kursowe, które będzie miało wpływ na
wysokość jego zobowiązania. Nie jest wiec prawdziwe twierdzenie, że pośrednik
kredytowy, a następnie pracownik banku, koncentrowali się na zaletach produktu.
Z podpisanych przez powoda dokumentów wynika, że został on zapoznany najpierw
przez pośrednika kredytowego, a następnie przez pracownika banku z kwestią
ryzyka kursowego w przypadku udzielenia kredytu indeksowanego do waluty obcej.
Ciężar wykazania, że oświadczenie to było nieprawdziwe i w rzeczywistości powód
nie został uprzedzony o ryzyku związanym z zaciągnięciem tego kredytu, spoczywał
na powodzie, który jednak nie zaoferował żadnych dowodów w celu wykazania tej
okoliczności. Zdaniem sądu, tekst podpisanych przez powoda oświadczeń nie
oznacza, że były to jedyne przedstawione mu informacje związane z ryzykiem. Sąd
zaznaczył, że bank nie ma możliwości zmuszenia kredytobiorcy do skorzystania z
udzielonych mu informacji ani stwierdzenia czy klient, który oświadcza, że rozumie
umowę, nie ma pytań i chce ją podpisać, na pewno rozumie zapisy umowy.
W dalszej kolejności sąd pierwszej instancji podkreślił, że powód nie
udowodnił, aby pośrednik kredytowy informował go o braku możliwości uzyskania
kredytu w złotówkach. Przeczą temu podpisane przez powoda oświadczenia. Powód
nigdy nie złożył wniosku o udzielenie mu kredytu w złotówkach ani w tym, ani w
żadnym innym banku, a pewność co do posiadania lub nie zdolności kredytowej
można mieć dopiero po dokonaniu szczegółowej analizy przez analityków banku, w
oparciu o wszystkie zmienne wpływające na posiadanie zdolności do uzyskania
kredytu w danej walucie.
W związku z powyższym Sąd Okręgowy uznał, że powód świadomie
zdecydował się na kredyt, który miał niższą ratę od kredytu złotówkowego, godząc
się na poniesienie ryzyka związanego ze zmianą kursu i licząc na to, że jeżeli nawet
kurs wzrośnie, to nieznacznie.
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Zdaniem sądu pierwszej instancji, brak jest podstaw do uznania, że zawarta
przez powoda umowa jest nieważna z jakichkolwiek przyczyn.
W szczególności brak jest podstaw do uznania, że jest nieważna ze względu
na nieuzgodnienie przez strony wszystkich istotnych elementów tej umowy zgodnie
z art. 69 ust. 1 prawa bankowego. Jakkolwiek jest faktem, że w umowie wysokość
jego zobowiązania była określona w złotówkach, a w dacie podpisania umowy nie
była znana wysokość jego ostatecznego zobowiązania we frankach, sąd ocenił, że
taka konstrukcja kredytu była dopuszczona wprost w rekomendacji KNF, w której
wskazano, że w przypadku ekspozycji kredytowych indeksowanych kursem waluty
obcej dopuszcza się poinformowanie klienta o wysokości ekspozycji kredytowej i
wysokości rat kapitałowo-odsetkowych w walucie obcej odrębnie po wypłacie
kredytu. Również wprowadzenie art. 69 ust. 4a prawa bankowego potwierdza
prawidłowość takiej konstrukcji kredytu. Sąd wskazał nadto, że w przypadku
umowy kredytowej istotna jest okoliczność, że samo podpisanie umowy nie oznacza,
że będzie ona realizowana, gdyż jest ona zawierana pod warunkami zawieszającymi,
których realizacja zależy wyłącznie od klienta banku. W umowie zawierane są
warunki wypłaty, które muszą zostać przez klienta spełnione, a ponadto klient musi
złożyć dyspozycję wypłaty. To, czy taka dyspozycja zostanie złożona i kiedy, zależy
tylko od klienta, który zna wysokość kursu waluty z daty złożenia dyspozycji, a
także wie (może z łatwością sprawdzić) jak kształtował się kurs w okresie przed jej
złożeniem. Zna również przewidywany termin wypłaty środków i może w każdej
chwili wycofać swoją dyspozycję wypłaty, gdyby kurs zmienił się w sposób dla niego
niekorzystny (co - jak wynika z innych spraw - w praktyce się zdarzało). Oznacza to,
że klient, znając mechanizm ustalania wysokości zobowiązania w umowie kredytu,
ma możliwość pewnego wpływu na ostateczną wysokość swojego zobowiązania we
frankach. Do momentu uruchomienia kredytu, ma też możliwość bezkosztowego
zrezygnowania z zaciągnięcia kredytu, a więc ma kontrolę nad tym nad tym, czy
zobowiązanie to ostatecznie powstanie i może w pewnym zakresie wpływać na to,
jaka będzie ostateczna wysokość tego zobowiązania w walucie. Należy więc uznać,
że w dacie finalizowania zawartej między stronami umowy, tj. w dacie wypłaty
kredytu powód znał (a przynajmniej przy zachowaniu minimum staranności mógł
znać) wysokość zaciągniętego zobowiązania. Nie można zatem uznać, że w dacie
zawarcia umowy wysokość świadczenia powoda nie została jednoznacznie określona
w walucie skoro powód w chwili wypłaty kredytu wiedział, jaka jest kwota jego
zobowiązania wynikająca z umowy (w dacie podpisania umowy została przez strony
określona wysokość zobowiązania w złotówkach, natomiast wysokość zobowiązania
w

walucie

była

ustalona w

momencie finalizowania

umowy,

tj.

w

dacie

uruchomienia kredytu). Po wypłacie kredytu powód znał już całkowitą wysokość
swojego zobowiązania w walucie, która potem nie ulegała już zmianom w toku
wykonywania umowy (poza zmianami wynikającymi ze spłaty przez powoda
kredytu).
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Sąd Okręgowy ocenił nadto, że brak jest podstaw do przyjęcia, że
przedmiotowa umowa jest nieważna z uwagi na naruszenie innych przepisów, w tym
art. 358 § 1 k.c. czy art. 3581 k.c. Sąd stwierdził nadto, iż nie można uznać, aby
praktyki stosowane przez pozwany bank przy oferowaniu kredytów indeksowanych
były nieuczciwe jako sprzeczne z dobrymi obyczajami i aby mogły zniekształcić
zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy, w trakcie
jej zawierania lub po zawarciu. Powód w żaden sposób nawet nie uprawdopodobnił,
że poprzednik pozwanego banku stosował jakiekolwiek zabiegi marketingowe
mające na celu nakłonienie go do skorzystania z oferty kredytu indeksowanego, a
tym bardziej, że zabiegi te były sprzeczne z dobrymi obyczajami, wprowadzały w
błąd lub mogły zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta.
Według sądu pierwszej instancji, nieuzasadnione jest stanowisko powoda, że
została mu przygotowana gotowa do podpisania umowa, której warunków nie mógł
uzgodnić indywidualnie. Przeczą temu zebrane w sprawie dowody. Nieuprawniony
jest także zarzuty niepoinformowania powoda o zasadach funkcjonowania klauzul
indeksacyjnych, skoro z zeznań powoda wynika, że doskonale rozumiał on
mechanizm działania tego kredytu. Wiedział, że kredyt zostanie wypłacony w
złotówkach po kursie kupna, a następnie przeliczony na franki szwajcarskie i
zdawał sobie sprawę z tego, że tak wyliczona kwota będzie kwotą jego zobowiązania.
Wiedział również, że raty kredytu będą wyrażone we frankach i że będzie je spłacał
w złotówkach, po przeliczeniu według kursu sprzedaży. Szczegółowe kwestie zostały
zdefiniowane i wyjaśnione w Regulaminie.
W ocenie Sądu Okręgowego, brak jest również podstaw do przyjęcia, że
niektóre postanowienia zawartej przez powoda umowy są bezskuteczne, jako
nieuczciwe i nieprzejrzyste (art. 3851 k.c.).
W tym zakresie, w pierwszym rzędzie, sąd stwierdził, że kwestionowane przez
powoda

zapisy

umowy

dotyczą

głównych

świadczeń

stron,

gdyż

stanowią

przedmiotowo istotne elementy tej umowy. Wynika to z orzecznictwa Trybunału
Sprawiedliwości, wedle którego warunki umowy, które są objęte zakresem pojęcia
„głównego przedmiotu umowy” w rozumieniu art. 4 ust. 2 UCTD należy uważać te,
które określają podstawowe świadczenia w ramach danej umowy i które z tego
względu charakteryzują tę umowę. Sąd uznał, że pojęcie „głównych świadczeń
stron” w odniesieniu do umowy kredytu należy rozpatrywać w kontekście art. 69
ust. 1 prawa bankowego, zawierającego essentialia negotii umowy kredytu. W takiej
umowie głównym świadczeniem banku jest udzielenie kredytu (w zakres tego
pojęcia wchodzi również rodzaj udzielonego kredytu, zasady spłaty, wysokość
oprocentowania, prowizji), a głównym świadczeniem kredytobiorcy jest ustanowienie
zabezpieczeń oraz spłata kredytu zgodnie z określonymi w umowie warunkami, w
tym zapłata wynagrodzenia za korzystanie z udostępnionego kapitału. Według sądu,
indeksowanie kwoty kredytu do waluty i sposób jego spłaty, w tym sposób
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dokonywania przeliczeń stanowiły istotę tego kredytu i umożliwiły zastosowanie
niższego oprocentowania, czyniąc ten kredyt w danym momencie znacznie tańszym
od kredytu złotówkowego. Nie można uznać zatem, że są to jedynie zapisy dotyczące
sposobu wykonania zobowiązania, gdyż bez tych zapisów kredyt ten zostałby
pozbawiony swoich charakterystycznych cech, które składały się na całą jego
konstrukcję, w tym zasady jego udzielenia, oprocentowania (związanego z daną
walutą) i spłaty.
W związku z powyższym, w ocenie Sądu Okręgowego, regulacje umowne
zawarte w § 2 ust. 1 umowy, oraz w § 7 ust. 4 § 9 ust. 2 i § 13 ust. 7 Regulaminu
dotyczą głównych świadczeń stron w rozumieniu art. 3851 § 1 k.c.
Oceniając, czy świadczenia te zostały sformułowane w sposób jednoznaczny,
sąd pierwszej instancji, udzielił odpowiedzi twierdzącej. Odwołał się do wcześniej
zaprezentowanego stanowiska, iż chociaż wysokość zobowiązania powoda została
określona w złotówkach, a w dacie podpisania umowy nie była znana wysokość jego
ostatecznego zobowiązania we frankach, okoliczność ta nie jest przesądzająca, skoro
samo podpisanie umowy nie oznacza, że będzie ona realizowana, a ostateczna
decyzja w tym zakresie, w tym co do daty uruchomienia środków, a tym samym
wyboru kursu walut, należy do klienta. Wiedząc z treści umowy oraz regulaminu i
rozmów z konsultantem, jaki jest mechanizm ustalania wysokości zobowiązania w
umowie kredytu, powód miał możliwość wpływu na ostateczną wysokość swojego
zobowiązania we frankach, mając pełną kontrolę nad tym, czy zobowiązanie
ostatecznie powstanie. Sąd podkreślił przy tym, że powód wyraził zgodę na taki
mechanizm ustalenia wysokości zobowiązania, a fakt niekwestionowania przez
powoda wielkości jego zobowiązania w walucie przez wiele lat wykonywania umowy,
brak reklamacji, a nawet brak jakichkolwiek kontaktów z doradcą po otrzymaniu
przez powoda harmonogramu w celu wyjaśnienia w jaki sposób kwota jego
zobowiązania została ustalona, świadczy o tym, że powód znał mechanizm ustalenia
tej kwoty i akceptował go. Powód zresztą nie zakwestionował sposobu ustalania
przez bank wysokości kursu waluty nawet wówczas, gdy ten kurs obiektywnie rzecz
biorąc wzrósł. Zakwestionował go dopiero wtedy kiedy w mediach usłyszał, że
istnieje możliwość skutecznego zakwestionowania zawartej umowy. Wedle sądu,
dokumenty doręczone powodowi przez bank przedstawiały konkretne działanie
mechanizmu wymiany

waluty, a także informacje o związku między tym

mechanizmem, a mechanizmem przewidzianym w innych warunkach dotyczących
uruchomienia kredytu. Na tej podstawie, przy uwzględnieniu ogólnie obserwowanej
na rynku różnicy między kursem sprzedaży, a kursem kupna waluty obcej, był on w
stanie oszacować konsekwencje ekonomiczne umowy.
W związku z powyższym, zdaniem sądu pierwszej instnacji, należy uznać, że
główne świadczenia stron zostały ustalone w sposób jednoznaczny.
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Sąd Okręgowy stwierdził nadto, że gdyby nawet uznać, że kwestionowane
przez powoda postanowienia umowy nie stanowiły głównych świadczeń stron ani
nie stanowiły elementu wynagrodzenia banku, to nadal brak jest podstaw do
uznania ich bezskuteczności, jako że nie sposób przyjąć, aby były one sprzeczne z
dobrymi obyczajami. Nie można przyjąć, aby pozwany w jakikolwiek sposób
zachęcał powoda do wyboru akurat tego produktu kredytowego. Nie jest prawdą, że
powód nie miał wpływu na treść umowy. Ze zgromadzonych dokumentów wynika
bowiem, że wynegocjował z bankiem 0 % prowizji przy wcześniejszej spłacie po
trzech latach od zawarcia umowy. Sąd podkreślił, że to od decyzji powoda zależało,
czy chce negocjować i ewentualnie w jakim zakresie inne postanowienia umowy.
Z faktu, że pozwany przedstawił gotową propozycję treści umowy nie wynika, że jej
zapisów nie można negocjować i zmienić. Powód nie wykazał, że pośrednik bądź
pracownik banku informował go, że nie ma możliwości negocjowania postanowień
zawieranej umowy.
Zdaniem sądu pierwszej instancji, należy zwrócić uwagę na specyfikę
procedury zawierania umów kredytowych z bankiem. Zamiarem powoda było
uzyskanie kredytu w kwocie 525.000 zł, który byłby preferencyjnie oprocentowany i
jednocześnie nie wymagałby praktycznie żadnego zaangażowania środków z jego
strony. Tak określone potrzeby determinowało przedstawienie przez bank oferty,
która mogłaby im sprostać. Oznacza to, że oferta banku już na tym etapie
uwzględnia indywidualne potrzeby powoda, co ogranicza potrzebę ingerowania przez
niego w zapisy umowy, skoro otrzymuje satysfakcjonujące z punktu widzenia jego
potrzeb warunki. Trudno przy tym oczekiwać, że bank, który zawiera bardzo wiele
podobnych umów kredytowych, będzie w przypadku każdego klienta, odrębnie
przygotowywał projekt umowy. Bank, musi mieć przygotowane wzory różnych
umów, z których, po zmianach wynikających z uwzględnienia potrzeb danego
kredytobiorcy, wybiera ten, który jest przedstawiany klientowi. Ten zaś ma prawo
zgłoszenia uwag i wniosków o zmianę poszczególnych zapisów. W okolicznościach
sprawy niniejszej powód nie twierdził, że zgłosił inne uwagi do umowy, że zamierzał
samodzielnie przygotować projekt umowy, lecz propozycja nie zyskała akceptacji
banku. W szczególności brak jest podstaw do uznania żeby powód dążył do
wyeliminowania z umowy indeksacji kredytu do CHF, gdyż dwukrotnie złożył on
oświadczenie, że rezygnuje z kredytu złotówkowego.
W związku z powyższym, Sąd Okręgowy uznał, że pozwany bank wykazał, iż
postanowienia umowy zostały z powodem indywidualnie uzgodnione.
Zdaniem sądu pierwszej instancji, zakwestionowane przez stronę powodową
postanowienia umowy nie są abuzywne.
W odniesieniu do klauzuli zawartej w § 2 ust. 1 umowy sąd wskazał, że
powód dokonał już na etapie składania wniosku kredytowego wyboru kredytu
indeksowanego do CHF. Trudno uznać, żeby nie został z powodem indywidualnie
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uzgodniony zapis, który wynikał wprost ze złożonego przez niego wniosku o
udzielenie kredytu. Co do klauzuli zawartej w § 7 ust. 4 regulaminu sąd stwierdził
natomiast, że powód oświadczył, że zna postanowienia regulaminu już na etapie
składania wniosku o udzielenie kredytu. Pomimo tego, z dokumentów nie wynika,
aby wnosił o zmianę tego postanowienia, a w szczególności, by zwrócił się z
propozycją zastosowania do przeliczeń innego, niż wynikającego z tabel banku
kursu waluty. Brak było przeszkód, żeby wniosek o negocjowanie kursu powód
złożył już po podpisaniu umowy, ale przed złożeniem dyspozycji wypłaty kredytu.
Podobnie w przypadku § 9 ust. 2 Regulaminu oraz § 13 ust. 7 regulaminu powód
nie twierdził, że pytał o możliwość stosowania do spłaty kredytu kursu innego niż
wynikającego z tabel banku. Wyraził jedynie zgodę na propozycje banku, że
przeliczenia będą dokonywane według kursu ustalonego przez bank.
Sąd Okręgowy uznał, iż nie można się zgodzić z zarzutem, że brak
zamieszczenia w umowie informacji o sposobie ustalania kursów walut na potrzeby
przeliczenia salda zadłużenia na walutę obcą oraz przeliczenia na złote kwoty
wymaganej do spłaty raty naruszało interes konsumenta w rażący sposób. Można
byłoby tak uznać w sytuacji, gdyby banki istotnie miały możliwość całkowicie
dowolnego ustalania kursu waluty, w sposób oderwany od warunków rynkowych.
Zdaniem sądu, takiej możliwości pozwany bank nie miał. Tabele kursowe ustalane
są nie tylko na potrzeby kredytów hipotecznych, ale również na potrzeby innych
produktów (depozytów, lokat). Dla pozyskania i utrzymania klientów bank musiał
być konkurencyjny na rynku. Większość klientów banku - w przeciwieństwie do
tego co twierdzi powód na potrzeby tego postępowania - interesowała się kursami
stosowanymi przez bank i porównywała je do kursów obowiązujących w innych
bankach (podobnie jak porównuje się stosowane w poszczególnych bankach
oprocentowanie lokat). Ponadto, aby dowolnie ustalić wysokość kursu w taki sposób
żeby jednocześnie pozostawał on korzystny dla banku przy wypłacie kredytu i przy
jego spłacie, bank musiałby stosować bardzo wysoki spread, co w tym wypadku nie
miało miejsca. Oznacza to, że bank nie miał nawet potencjalnej możliwości
dowolnego kształtowania świadczenia drugiej strony.
Zdaniem sądu pierwszej instancji, nie jest prawdziwe twierdzenie, że
wprowadzenie do umowy indeksacji stanowi warunek korzystny wyłącznie dla
banku. Ze zgromadzonego materiału dowodowego nie wynika, aby bank odnosił
wymierną korzyść udzielając kredytu indeksowanego w porównaniu do udzielenia
kredytu złotówkowego. W istocie z innych podobnych spraw, w których został sąd
ten dopuścił dowód w celu ustalenia jaka byłaby różnica w kosztach kredytu, gdyby
w dacie zaciągania kredytu strona powodowa zaciągnęła kredyt złotówkowy
oprocentowany Wiborem wynika, że mimo wzrostu kursu waluty kredyt złotówkowy
nadal jest kredytem droższym. Zaciągnięcie przez powoda kredytu indeksowanego
umożliwiło natomiast skorzystanie ze znacznie niższego oprocentowania kredytu (w
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porównaniu do kredytu złotówkowego), co miało dla powoda wymierną korzyść,
chociaż było powiązane z ryzykiem kursowym. Sąd zaznaczył, że obowiązek
publikowania stosowanych tabel kursowych wynika z art. 111 ust. 1 pkt 4 prawa
bankowego. Odwołując się do doświadczenia życiowego, sąd wskazał, że tabele
kursowe stosowane przez banki są umieszczone w placówkach banków w miejscach
rzucających się w oczy.
W związku z powyższym, Sąd Okręgowy wyraził pewność, że nie można
mówić o rażącym pokrzywdzeniu powoda. Teza przeciwna wymagałaby ustalenia
jaką w rzeczywistości szkodę ponieśli kredytobiorcy frankowi (w tym powód) na
dzień dzisiejszy (po 10-14 latach wykonywania umowy), porównując poniesione
koszty i aktualnie istniejące zobowiązania do kosztów, które by ponieśli, gdyby w tej
samej dacie zaciągnęli kredyt złotówkowy, bądź ustalając jakie byłyby koszty i
aktualna wysokość zobowiązania gdyby kurs i stopy procentowe pozostały na
niezmienionym poziomie jak w dniu zawarcia umowy. Dopiero wówczas można
byłoby zbadać, czy pokrzywdzenie jest „rażące” w rozumieniu art. 3851 § 1 k.c.
Sąd pierwszej instancji ocenił, że nie ma także podstaw do uznania za
niedozwolone postanowienia umownego zawartego w § 3 umowy oraz § 5 i § 6 ust. 4
regulaminu. Na wysokość oprocentowania miała wpływ zmiana czynnika całkowicie
niezależnego od stron, tj. Liboru. Bank miał obowiązek poinformowania powoda o
każdej zmianie oprocentowania (§ 5 ust. 11), a powód miał możliwość zaciągnięcia
kredytu w innym banku i spłaty kredytu zaciągniętego w pozwanym banku, bądź
sprzedaży

mieszkania

i

spłaty

zaciągniętego

zobowiązania.

Istnienie

takich

obowiązków przedsiębiorcy i uprawnień konsumenta wyłącza, zdaniem sądu,
możliwość uznania danego zapisu umowy za abuzywny. Ustalenie, że „kredyt jest
oprocentowany według zmiennej stopy procentowej” oznacza, że oprocentowanie
zaciągniętego przez powoda kredytu jest zmienne, nie jest stałe. Nie ma zaś podstaw
do wnioskowania, że zmiany oprocentowania mogły mieć charakter dowolny, bądź
że pozwany miał jakikolwiek wpływ na zmiany wskaźnika Libor. W istocie, zmiany
te następowały w sposób niezależny od woli stron umowy, na skutek zmiany
zewnętrznego wskaźnika, na którego zmiany żadna ze stron nie miała wpływu.
W ocenie Sądu Okręgowego, brak jest podstaw do uznania, że powyższe
punkty umowy są bezskuteczne w stosunku do powoda z uwagi na treść dyrektywy
93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich.
W szczególności nie można przyjąć, że powodują one znaczącą nierównowagę praw i
obowiązków konsumenta. Powód nie wskazał na czym ta nierównowaga miałaby
polegać - otrzymał od banku środki niezbędne na zakup nieruchomości i ją nabył.
Osiągnął zatem zamierzony cel kredytowania. Jednocześnie zobowiązał się do
zwrotu na rzecz banku równowartości otrzymanych środków - po przeliczeniu ich
na franki szwajcarskie (w celu skorzystania z niższego oprocentowania) i
równowartość tej kwoty - wyrażonej w walucie obcej – powinien bankowi zwrócić.
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Jednocześnie, braku równowagi stron nie można również upatrywać w tym, że nie
było możliwości skutecznego negocjowania postanowień umowy, której projekt
przedstawił bank, gdyż pozwany udowodnił, że takie możliwości istniały, a także, że
bank zabezpieczał się przed ryzykiem kursowym, gdyż powód mógł się przed nim
zabezpieczyć zaciągając kredyt w walucie, w której zarabiał. Zgodnie z ww.
dyrektywą nie ma podstaw do uznania, że nieuczciwe wobec konsumenta jest
ustalenie umowy uzależniające ostateczne koszty umowy od zmiany kursu waluty,
gdyż nad zmianami tymi bank nie ma kontroli, a zmiany kursów w tabelach
stosowanych przez pozwany bank i jego poprzedników zależały od czynników
zewnętrznych - wynikały ze zmian tych kursów na rynkach międzybankowych.
Odnośnie do stosowanego przez bank spreadu walutowego, Sąd Okręgowy
stwierdził, że istnienie takiego dodatkowego kosztu kredytu jest bardzo łatwe do
zauważenia po przeczytaniu umowy i regulaminu. Z dokumentów tych wynika, że
kredyt jest wypłacany po kursie kupna, a spłacany po kursie sprzedaży, a różnice
między tymi kursami są powszechnie znane i łatwe do ustalenia. Powód wiedział
zatem już w momencie podpisania umowy, że koszt ten może wystąpić i powinien
liczyć się z koniecznością jego poniesienia.
Sąd pierwszej instancji zwrócił uwagę, że powód całkowicie pomija w swoich
wyliczeniach korelację między kursem franka szwajcarskiego a Liborem i wpływ tej
korelacji na koszty kredytu. Nie jest bowiem prawdą, że istnieje proste przełożenie
wzrostu kursu franka szwajcarskiego na wielkość ponoszonych przez kredytobiorcę
kosztów kredytu ani że korzyść z niższego oprocentowania jest jedynie pozorna.
Przeciwnie, szczegółowe wyliczenia mogłyby pokazać, że pomimo wzrostu kursu
waluty koszty kredytu wzrosły niewiele lub nie wzrosły w ogóle, a nawet że spadły.
Faktem jest, że w związku ze wzrostem kursu waluty wielkość zobowiązania powoda
w przeliczeniu na złotówki wzrosła, ale jednocześnie spadek oprocentowania
kredytu (związany z ujemną stopą procentową) powoduje, że spłacając raty powód
spłaca przede wszystkim udostępniony mu kapitał kredytu. Oznacza to, że z jednej
strony oprocentowanie kredytu powoda jest znacznie niższe niż w dacie zawarcia
przez niego umowy, a z drugiej spłacanie większej części kapitału powoduje, że
szybciej maleje kwota kapitału, od której naliczane są odsetki, co powoduje
obniżenie kosztów kredytu związanych z jego oprocentowaniem. Okoliczność ta
dodatkowo świadczy o braku pokrzywdzenia powoda jako konsumenta, zwłaszcza w
stopniu rażącym.
Wedle Sądu Okręgowego, gdyby przyjąć, że zarzuty odnośnie do dowolności
ustalania przez pozwanego i jego poprzednika prawnego kursu, po którym
następowały przeliczenia, są słuszne, za ewentualnie uzasadnione można byłoby
uznać roszczenie o odszkodowanie w wysokości stanowiącej różnicę między
wysokością kosztów obsługi kredytu naliczonych w oparciu o kursy stosowane przez
bank, a wysokością tych kosztów obliczonych w oparciu o obiektywne, niezależne od
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stron kursy kupna i sprzedaży Narodowego Banku Polskiego. Przeliczenie takie nie
spowodowałoby zmiany postanowień umowy, a jedynie zastosowanie obiektywnego
przelicznika, którego ustalenie byłoby całkowicie niezależne od woli stron umowy.
Zaznaczyć także należy, że zastąpienie kursu stosowanego przez Bank kursem
ustalonym przez NBP nie spowoduje po stronie banku żadnych korzyści z
zastosowania tego kursu, a jedynie wyeliminuje korzyść, którą ewentualnie pozwany
uzyskał ze stosowanego spreadu. Jednocześnie pozwoli to na utrzymanie umowy,
która nie będzie zawierała możliwości pewnego wpływania przez bank (do momentu
wprowadzenia możliwości spłacania kredytu bezpośrednio w walucie, czy też do
momentu wejścia w życie tzw. ustawy antyspreadowej) na wysokość kursu poprzez
naliczanie spreadu. Sąd zwrócił uwagę, że stosowany przez banki spread miał
stanowić dla nich dodatkową formę zabezpieczenia oraz sfinansowania kosztów
związanych z obsługą kredytów walutowych, które - w porównaniu do obsługi
kredytów złotówkowych - wymagały chociażby zatrudnienia dodatkowo specjalistów
obsługujących zawieranie umów na rynku międzybankowym i nadzorujących
prawidłowość działań banku w związku z koniecznością minimalizowania ryzyk
związanych z niedopasowaniem stóp procentowych i niezrealizowanych różnic
kursowych. Ryzyko banku było związane m. in. z tym, że tabela banku była
sporządzana i obowiązywała w danym dniu, a bank dokonywał operacji kupna i
sprzedaży waluty (w związku z działaniami podjętymi przez klientów banku
polegających na wypłacie i spłacie kredytów) w kolejnym dniu roboczym. W okresie
pomiędzy sporządzeniem tabeli kursowej, a momentem, w którym bank nabywał
lub sprzedawał walutę na rynku międzybankowym, kursy się zmieniały i kiedy te
zmiany te miały charakter negatywny dla banku, ponosił stratę, a kiedy zmieniały
się korzystnie realizował zysk. Spread miał minimalizować ryzyko poniesienia
straty. Zdaniem sądu pierwszej instancji, w okolicznościach przedmiotowej sprawy
brak jest podstaw do przyjęcia, że spread stosowany przez pozwany bank
przekraczał wysokość uczciwego wynagrodzenia, a w konsekwencji, że stosowany
przez bank kurs odbiegał od kursu rynkowego.
Zdaniem Sądu Okręgowego, nawet gdyby przyjąć, że kwestionowane klauzule
umowne są wobec powoda bezskuteczne, nie ma podstaw do zasądzenia na jego
rzecz dochodzonej kwoty, w związku z przyjęciem, że wobec bezskuteczności
zawartych w umowach klauzul przewidujących przeliczenie franków na złotówki i
złotówek

na

franki

należy

uznać,

że

powód

zaciągnął

kredyt

złotówkowy

oprocentowany Liborem. Nie ma żadnych podstaw ekonomicznych ani prawnych
żeby zastosować do kredytu złotówkowego (nawet gdyby przyjąć z jakichś przyczyn,
że tak należy traktować zaciągnięty przez powoda kredyt), oprocentowania
właściwego dla waluty frank szwajcarski. Libor jest ceną za franki, natomiast Wibor
jest ceną za złotówki. Nie było i nie ma możliwości stosowania Liboru do kredytu
złotówkowego. Gdyby bank taką umowę zawarł nie byłby w stanie wywiązać się z
zaleceń KNF-u zobowiązujących banki do minimalizowania ryzyka związanego ze
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zmianą stóp procentowych, gdyż aby się zabezpieczyć w takim wypadku (od zmiany
stóp

procentowych

w

przypadku

kredytów

złotówkowych

oprocentowanych

Liborem), bank musiałby posiadać zobowiązania (np. depozyty) z takim samym
oprocentowaniem.

Ponadto

przyjęcie,

że

strony

zawarły

umowę

kredytu

złotówkowego oprocentowanego Liborem byłoby sprzeczne z wolą stron, która
wprost wynika z treści zawartej umowy.
Odnośnie do podniesionego przez pozwanego zarzutu przedawnienia roszczeń
powoda Sąd Okręgowy wskazał, że roszczenie kredytobiorcy, który domaga się
zwrotu określonych kwot wynikających z nieważności umowy, czy też abuzywności
klauzul indeksacyjnych należy zakwalifikować jako roszczenie o zwrot nienależnego
świadczenia w rozumieniu art. 410 § 1 k.c., które ma charakter bezterminowy.
Strony zawarły umowę w dniu 7 października 2008 r., a wypłata kredytu nastąpiła
jednorazowo. Przyjmując 10-letni termin przewidziany w art. 118 k.c., w brzmieniu
sprzed 9 lipca 2018 r., uznać trzeba, że skoro pozew wniesiony został w dniu
17 września 2018 r., podniesiony przez pozwanego zarzut przedawnienia jest
nieuzasadniony.
Jako nieuzasadniony Sąd Okręgowy ocenił zarzut powoda, że umowa narusza
zasady współżycia społecznego i z tego względu jest nieważna. Ponadto, sąd uznał,
że to zgłoszone żądania są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, tj. zasadą
uczciwego

postępowania

w

obrocie

gospodarczym,

równego

traktowania

kontrahentów, czy lojalności. Gdyby roszczenie powoda zostało uwzględnione i nie
byłby zobowiązany do wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania pomimo tego, że
zrealizował cel umowy, tj. przez wiele lat korzystał z udostępnionego mu kapitału i
nabył określony majątek, a w wyniku uwzględnienia roszczenia mógłby nadal
korzystać z nieoprocentowanego kapitału kredytu przez kolejne prawie 10 lat, bądź
uzyskać jeszcze korzystniej oprocentowany kredyt, to stanowiłoby to naruszenie
praw osób, które w tym samym okresie zaciągały kredyty, jednak z uwagi na ryzyko
związane z kredytami indeksowanymi nie zdecydowały się na ich zaciągnięcie i
zaciągnęły kredyt złotówkowy, który w tym czasie był znacznie droższy. Zaznaczyć
trzeba przy tym, że powód nie wskazał w trakcie wykonywania umów ani jednego
przypadku ustalenia przez bank kursu waluty w sposób dowolny, oderwany od
rynkowych zmian kursu waluty. Należy więc uznać, że - szczególnie w sytuacji
możliwości zawarcia przez strony aneksu do umowy uniezależniającego powoda od
kursów stosowanych przez bank już w 2009 roku - spłacanie przez powoda
zaciągniętego zobowiązania czyni zadość zasadom współżycia społecznego (art. 411
pkt 2 k.c.). Nie można uznać, żeby zgłoszone przez stronę powodową żądania miały
realizować ochronę konsumenta, natomiast uwzględnienie któregokolwiek z tych
żądań prowadziłoby do przyznania pewnej grupie konsumentów, która zdecydowała
się na podjęcie ryzyka związanego z zaciągnięciem kredytu w innej walucie niż
zarabiają, niczym nieuzasadnionej korzyści.
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O kosztach procesu Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 98 k.p.c.,
pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu.
Z opisanym powyżej wyrokiem nie zgodził się Aaaaa Aaaaa, który w złożonej
apelacji zaskarżył to orzeczenie w całości, zarzucając:
1. sprzeczność istotnych ustaleń z treścią zebranego w sprawie materiału wskutek
naruszenia przepisów prawa procesowego, które miało istotny wpływ na wynik
sprawy, a mianowicie:
a) art. 233 § 1 k.p.c. poprzez brak wszechstronnej oceny dowodów, dokonanie
tej

oceny

z

przekroczeniem

granic

swobodnej

oceny

dowodów

i

wyprowadzenie wniosków z nich nie wynikających, w sposób dowolny i
wbrew

zasadom

logicznego

rozumowania

i

doświadczenia

życiowego,

prowadzący do błędnego przyjęcia, że: (-) pozwany rzetelnie i wystarczająco
poinformował powoda o ryzyku związanym z zaoferowanym mu kredytem
indeksowanym; (-) treść umowy oraz innych dokumentów spełnia warunek
przejrzystości materialnej, transparentności w rozumieniu art. 5 dyrektywy
93/13, oraz że na ich podstawie powód miał możliwość dokonania
adekwatnej oceny w zakresie potencjalnych skutków prawnych i finansowych
wynikających z zastosowania mechanizmu indeksacji; (-) fakt wzrostu
równowartości kredytu wyrażonej we frankach szwajcarskich o kwotę rzędu
30 % między złożeniem wniosku o udzielenie kredytu a zawarciem umowy
zwalniał bank z obowiązku rzetelnego poinformowania powoda o ryzyku
związanym z zaoferowanym mu kredytem; (-) zeznania powoda nie oddają
rzeczywistego przebiegu rozmów przedkontraktowych i nie zasługują na wiarę
co do informacji, które otrzymał od doradcy finansowego i banku przed
zawarciem

umowy;

z

faktu,

iż

powód

wnosił

o

udzielenie

kredytu

indeksowanego do waluty obcej wynika, że postanowienia umowy go
dotyczącej nie podlegają ocenie pod kątem abuzywności; (-) treść § 4 ust. 1
umowy dowodzi, że był on wynikiem indywidualnych negocjacji między
stronami, oraz że pozostałe postanowienia umowy i regulaminu zostały
indywidualnie uzgodnione w rozumieniu art. 3851 § 1 k.c.; pozwany rzetelnie
i wystarczająco poinformował powoda o cechach oferowanego kredytu, do
czego był zobowiązany na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu
nieuczciwym praktykom rynkowym;
b) art. 227 k.p.c. w zw. z art. 3852 k.c. poprzez dokonywanie ustaleń
dotyczących okoliczności obejmujących zawarcie umowy za pomocą zeznań
pracownika banku nie biorącego udziału w czynnościach związanych z
zawarciem tej umowy
c) art. 232 k.p.c. poprzez obarczenie powoda ciężarem dowodu, że sporne
postanowienia umowy i regulaminu nie zostały indywidualnie uzgodnione;
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2. naruszenie przepisów prawa materialnego:
a) art. 3531 k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c. poprzez jego błędną wykładnię i uznanie
ważności spornej umowy, w której określenie wysokości świadczenia jednej
strony, należąc do dowolnych i arbitralnych uprawnień drugiej jej strony, nie
sprzeciwia się właściwości (naturze) stosunku wynikającego z tej umowy;
b) art. 353 k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c. poprzez jego błędną wykładnię i uznanie
ważności spornej umowy, w której określenie wysokości świadczenia jednej
strony, należąc do dowolnych i arbitralnych uprawnień drugiej jej strony, jest
wystarczające do powstania zobowiązania;
c) art. 69 ust. 1 pr. bank, w zw. z art. 58 § 1 k.c. poprzez błędną wykładnię i
uznanie, że w umowie kredy może być zawarta klauzula indeksacyjna
prowadząca do powstania obowiązku po stronie kredytobiorcy zwrotu
kredytu w kwocie innej niż przez niego otrzymana (oddana do dyspozycji);
d) art. 69 ust. 1 pr. bank, w zw. z art. 3531 k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c. poprzez
uznanie, że indeksacja kredytu na mocy umowy kredytu może zostać
wyrażona poprzez dwa różne mierniki indeksacji swobodnie określane przez
kredytodawcę;
e) 65 § 2 k.c. w zw. z art. 3851 § 1 k.c. i art. 359 § 1 k.c. poprzez błędną
wykładnię postanowień § 2 ust. 1 umowy § 7 ust. 4, § 9 ust. 2, § 13 ust. 7
regulaminu w zw. z § 15 ust. 1 umowy, sprowadzającą się do przyjęcia, że
zastosowanie mechanizmu indeksacji jest zgodne z naturą i celem instytucji
odsetek umownych, w sytuacji, w której odsetki nie są naliczane od
niespłaconego kapitału, lecz od salda zadłużenia wyrażonego w walucie
indeksacji;
f) art. 65 § 2 k.c. w zw. z art. 3531 i 3851 § 1 k.c., i art. 69 ust. 1 i 2 pr. bank,
poprzez błędną wykładnię kwestionowanych postanowień, sprowadzającą się
do przyjęcia, że zastosowanie mechanizmu spreadu walutowego w ramach
indeksacji stanowi wynagrodzenie lub zysk, do którego bank jest uprawniony
na mocy umowy kredytu;
g) art. 3851 § 1 i art. 3852 k.c. poprzez uznanie, że postanowienia indeksacyjne
są jednoznaczne i wobec tego nie mogą być przedmiotem oceny pod kątem
abuzywności;
h) art. 3851 § 1 k.c. poprzez uznanie, że przyznanie kredytodawcy możliwości
jednostronnego ustalania wysokości świadczenia kredytobiorcy nie powoduje,
iż takie postanowienie jest abuzywne;
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i) art. 65 § 2 k.c. w zw. z art. 3851 § 1 k.c. i art. 58 § 1 k.c. poprzez błędną
wykładnię postanowień indeksacyjnych umowy i pozostałych postanowień
umowy po eliminacji kwestionowanych postanowień i brak stwierdzenia, że
ich wyeliminowanie z umowy nie prowadzi do jej upadku;
j) art. 3851 § 1 k.c. w zw. z art. 3852 k.c. poprzez ich błędną wykładnię
polegającą

na

przyjęciu, że

zgoda konsumenta na zawarcie

umowy

przygotowanej przez przedsiębiorcę może wpływać na ocenę abuzywności
danych postanowień w ten sposób, że kwestionowane postanowienia nie
mogą zostać uznane za nieuczciwe;
k) art. 3851 § 1 i art. 3852 k.c. poprzez błędną wykładnię, że sposób
wykonywania umowy kredytu przez kredytodawcę ma znaczenie dla jej oceny
z perspektywy niedozwolonego charakteru zawartych w niej postanowień;
l) art. 3851 § 1 k.c. poprzez uznanie, że fakt przyznania następczej możliwości
spłaty kredytu bezpośrednio w walucie indeksacji uchyla abuzywność
przedmiotowych postanowień;
m) art. 3853 pkt 19 i 20 k.c. poprzez ich niezastosowanie w sytuacji, gdy
zakwestionowane
uznaną

za

postanowienia

abuzywną

pozwanemu prawo do

umowne

na podstawie
jednostronnej

zawierają

w/w

treść

przepisów,

normatywną

gdyż przyznają

zmiany, bez ważnych

przyczyn,

istotnych cech świadczenia powoda oraz prawo do jednostronnego określenia
lub podwyższenia ceny lub wynagrodzenia po zawarciu umowy bez
przyznania konsumentowi prawa odstąpienia od umowy;
n) art. 410 § 2 k.c. poprzez jego błędną wykładnię i przyjęcie, że powodowi nie
przysługuje roszczenie o zwrot nienależnego świadczenia.
W oparciu o sformułowane powyżej zarzuty pozwany Raiffeisen Bank
International AG w Wiedniu wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku w całości i
uwzględnienie powództwa zamieszczonego w pkt 1 i 2 pozwu, ewentualnie
powództwa zamieszczonego w pkt 3 pozwu, oraz zasądzenie od pozwanego kosztów
procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, za postępowanie w pierwszej
instancji oraz o zasądzenie od pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów
zastępstwa procesowego, za postępowanie w drugiej instancji, według norm
przepisanych, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie
sprawy Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania, w tym rozstrzygnięcia o
kosztach postępowania apelacyjnego.
Strona pozwana wniosła o oddalenie apelacji powoda w całości oraz o
zasądzenie od skarżącego zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego według norm
przepisanych.
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W piśmie z dnia 23 marca 2022 r. pozwany bank, na podstawie art. 496 w
zw. z art. 497 k.c. – na wypadek przyjęcia przez sąd, że umowa zawarta przez strony
w dniu 6 października 2008 r. jest nieważna, podniósł ewentualny zarzut
zatrzymania

świadczenia,

które

w

razie

uwzględnienia

powództwa

będzie

przysługiwało powodowi, do czasu zaoferowania przez niego świadczenia w postaci
kwoty kredytu (525.000 zł) albo zabezpieczenia roszczenia o jej zwrot.
Sąd Apelacyjny zważył co następuje:
Apelacja Aaaaa Aaaaa zasługuje na uwzględnienie w części z uwagi na
zasadność niektórych spośród podniesionych w niej zarzutów, a nadto ze względu
na zmianę linii orzeczniczej ukształtowanej obecnie rozstrzygnięciami Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Najwyższego, w tym zwłaszcza zasadą
prawną wynikającą z uchwały z dnia 7 maja 2021 r. (III CZP 6/21).
Sąd

Apelacyjny

w

zasadniczej

części

akceptuje

ustalenia

faktyczne

poczynione przez sąd pierwszej instancji, co czyni zbędnym powtarzanie ich w tym
miejscu (por. postanowienia Sądu Najwyższego: z dnia 23 lipca 2015 r., I CSK
654/14, z dnia 11 maja 2016 r., I CSK 290/16, z dnia 26 stycznia 2017 r., I CSK
54/16 i z dnia 15 lutego 2018 r., I CSK 215/17). Dodatkowo, na gruncie obecnie
obowiązującego art. 387 § 21 k.p.c. wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia
może ograniczyć się do stwierdzenia, że sąd odwoławczy przyjął za własne ustalenia
sądu pierwszej instancji.
Podniesiony w apelacji powoda zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. został
powiązany z wadliwą oceną okoliczności sprawy na gruncie odpowiednich przepisów
prawa materialnego. Kwestie te zostaną poddane ocenie w dalszej części niniejszego
uzasadnienia. W odniesieniu do oceny dowodów, a więc istoty tego przepisu, zarzut
ten dotyczy właściwie wyłącznie wyjaśnień złożonych przez Aaaaa Aaaaa, które w
części zostały ocenione przez sąd pierwszej instancji jako niewiarygodne. Zdaniem
sądu odwoławczego, jest oczywiste, że kredytobiorca nie może skutecznie zasłaniać
się nieznajomością tekstu umowy, czy stanowiącego jej integralną część regulaminu
(o ile został mu przedstawiony), podobnie jak podpisanych przez siebie oświadczeń.
W tym zakresie należy więc uznać, że treść pouczeń, które znalazły się w
dokumentach opatrzonych podpisem powoda była mu znana w dacie nawiązania
stosunku prawnego w oparciu o sporną umowę kredytową. Nie oznacza to jednak,
że postanowienia umowne składające się na szeroko rozumianą klauzulę walutową
zostały sformułowane w sposób jednoznaczny, przejrzysty, a nade wszystko, że były
lub faktycznie mogły być przedmiotem indywidualnych uzgodnień. Sąd odwoławczy
nie dostrzega przyczyn, dla których wartość dowodowa wyjaśnień powoda powinna
być zakwestionowana. Nie zaprzeczył temu, że podpisał wniosek kredytowy, czy
oświadczenia dotyczące ryzyka walutowego, toteż jego wyjaśnienia nie pozostają w
sprzeczności z tymi dokumentami. Brak przejrzystości i jasności, a także
ogólnikowość sformułowanych przez bank pouczeń, nie pozwala jednak, wobec
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nieprzedstawienia dalszych dowodów, na ustalenie zakresu udzielonych informacji
faktycznie rzutujących na sytuację kredytobiorcy na przestrzeni wielu lat, w trakcie
których wiązać go miał węzeł obligacyjny wynikający z zawartej umowy kredytowej.
Nawiązanie przez sąd pierwszej instancji do zeznań Katarzyny Buzałek nie może być
wystarczające do ustalenia okoliczności przeciwnych. W tym zakresie wskazać
należy, iż zeznania świadka, relacjonującego ogólne założenia, jakie powinny być
realizowane w procesie zawierania umów kredytowych, bez ich odniesienia do
realiów, w jakich sporny stosunek prawny nawiązał powód, nie mogą uzasadniać
przyjęcia, że miał on możliwość podjęcia negocjacji odnośnie do warunków
indeksacji, a zwłaszcza, że takie negocjacje toczył. To samo dotyczy braku
możliwości ustalenia w oparciu o ten dowód zakresu pouczeń, jakie powód otrzymał
przed zawarciem umowy.
Sąd Apelacyjny uznał, iż ma rację skarżący, zarzucając sądowi pierwszej
instancji błędne ustalenia co do indywidualnego uzgodnienia kwestionowanych
przez

stronę

powodową

postanowień

umownych

dotyczących

indeksacji.

Okoliczność przeciwna wynika pośrednio z samego sposobu zawarcia umowy,
opartego o treść stosowanego przez bank wzorca umowy i oświadczenia o ryzyku.
Taki tryb w zasadzie wyklucza możliwość indywidualnego wpływania przez
konsumenta na treść kreowanego stosunku prawnego, poza ustaleniem kwoty
kredytu, waluty w jakiej kredyt zostanie wzięty, czy wysokości marży banku. Wybór
mógł także dotyczyć waluty indeksacji, co jednak nie oznacza, że uzgodnieniu
podlegały zasady stosowania mechanizmu indeksacji. Warto w tym miejscu zwrócić
uwagę, że zgodnie z art. 3 ust. 1 zd. 2 dyrektywy Rady 93/13, fakt, że niektóre
aspekty warunku lub jeden szczególny warunek były negocjowane indywidualnie,
nie wyłącza stosowania tego artykułu do pozostałej części umowy, jeżeli ogólna
ocena umowy wskazuje na to, że została ona sporządzona w formie uprzednio
sformułowanej umowy standardowej, co oznacza, że nie wyklucza możliwości
uznania za nieuczciwe pozostałych warunków, które nie były objęte uzgodnieniami.
Wpływ

konsumenta

musi

mieć

charakter

realny,

rzeczywiście

zostać

mu

zaoferowany, a nie polegać na teoretycznej możliwości wystąpienia z wnioskiem o
zmianę określonych postanowień umowy.
Kluczowe znaczenie mają w tym zakresie wyjaśnienia powoda, z których nie
wynika, aby takie negocjacje były prowadzone. Ani wniosek kredytowy wraz z
oświadczeniem z dnia 7 lipca 2008 r., ani umowa, czy stanowiący jej integralną
część regulamin, nie potwierdzają, że powód choćby potencjalnie mógł negocjować
zasady

indeksacji.

Wybór

dotyczył

jedynie

rodzaju

kredytu.

Kredytobiorcy

przedstawiono gotowy produkt adresowany do klientów zainteresowanych umową
kredytu hipotecznego, a wzór wniosku i umowy uzupełniono jedynie o elementy
szczegółowe,

jak

okres

kredytowania,

kwota

kredytu,

jego

przeznaczenie,

zabezpieczenia, czy daty uruchomienia transz kredytu. Strona pozwana, na której –
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wbrew odmiennemu stanowisku przyjętemu przez sąd pierwszej instancji spoczywał

ciężar

udowodnienia

faktu

zapewnienia

powodowi

możliwości

indywidualnego uzgodnienia spornych warunków, nie wywiązała się z tego
obowiązku, zaś znaczenie przywołanych w apelacji zeznań świadka jest znikome, z
przyczyn

wskazanych

wcześniej.

Uzasadnia

to

zarzut

apelacyjny

dotyczący

naruszenia art. 232 k.p.c.
Jako trafne Sąd Apelacyjny ocenił twierdzenia apelacji co do nieistnienia
podstaw pozwalających na ustalenie, że kredytobiorca był właściwie poinformowany
o ryzykach związanych z zawarciem umowy kredytowej. Sąd pierwszej instancji
odwołał się do znanej powodowi treści umowy i regulaminu, jego wykształcenia oraz
świadomości ryzyka walutowego i świadomego wyboru kredytu indeksowanego
zamiast złotowego. Podpisanie umowy, stanowiące potwierdzenie zapoznania się i
akceptacji dla warunków w niej określonych, a także przewidzianych w regulaminie,
w żadnym razie nie może być utożsamiane z udzieleniem powodowi informacji
pozwalających im na zrozumienie skali ryzyka kursowego związanego z zawarta
umową. Tak samo należy ocenić oświadczenie w tym przedmiocie podpisane wraz z
wnioskiem kredytowym. Fakt, iż zawierając umowę powód godził się na ryzyko
immanentnie związane z kredytem waloryzowanym kursem CHF, nie oznacza, że
obejmował swoją świadomością wszystkie istotne aspekty wprowadzenia do umowy
mechanizmu indeksacyjnego. Obowiązek informacyjny powinien zostać wykonany
jasnym i zrozumiałym językiem, w sposób dający konsumentowi pełną orientację
odnośnie do istoty transakcji i uwidaczniający, że zaciągnięcie tego rodzaju kredytu
niesie za sobą poważne niebezpieczeństwo, a jego przyjęcie może rodzić powinność
zwrotu kwoty wielokrotnie wyższej od pożyczonej, mimo dokonywanych regularnych
spłat. Obowiązek uświadomienia potencjalnemu kredytobiorcy tego, nie w sposób
teoretyczny, czysto formalny, lecz poprzez konkretne dane, przykłady i symulacje,
obejmujące nawet trudne do przewidzenia, znaczące zmiany kursów walut oraz
innych elementów rzutujących na przyszłe obciążenia kredytobiorców, spoczywał na
banku i z tego obowiązku bank się nie wywiązał. W uzasadnieniu wyroku z dnia
20 września 2018 r. (C-51/17, pkt 78), interpretując art. 4 ust. 2 dyrektywy 93/13,
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał, że warunek dotyczący ryzyka
kursowego musi zostać zrozumiany przez konsumenta zarówno w aspekcie
formalnym i gramatycznym, jak i w odniesieniu do jego konkretnego zakresu, tak,
aby właściwie poinformowany oraz dostatecznie uważny i rozsądny przeciętny
konsument mógł nie tylko dowiedzieć się o możliwości spadku wartości waluty
krajowej względem waluty obcej, w której kredyt był denominowany, ale również
oszacować – potencjalnie istotne – konsekwencje ekonomiczne takiego warunku dla
swoich zobowiązań finansowych. Podobne stanowisko przedstawił w uzasadnieniu
wyroku z dnia 20 września 2017 r. (C 186/16, pkt 49). Konsument powinien dostać
od przedsiębiorcy szczegółowe informacje o kontekście gospodarczym mogącym
wpłynąć na zmiany kursów wymiany walut, tak że konsument nie miał możliwości
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konkretnego zrozumienia potencjalnie poważnych konsekwencji dla jego sytuacji
finansowej, które mogą wyniknąć z zaciągnięcia kredytu denominowanego w
walucie obcej (por. pkt 74 wyroku z dnia 10 czerwca 2021 r., C-776/19). Tak
opisane warunki, w okolicznościach sprawy niniejszej, nie zostały dopełnione.
Warto w tym miejscu podkreślić, że ciężar dowodu co do dopełnienia obowiązku
informacyjnego spoczywał wyłącznie na instytucji bankowej. O ile można się zgodzić
z przeciwnikiem apelującego w zakresie, w jakim podnosi on podjęcie inicjatywy
dowodowej odnoszącej się do kwestii ww. pouczeń, nie wpływa to ostatecznie na
wynik postępowania apelacyjnego, skoro w przekonaniu sądu odwoławczego, te
pouczenia okazały się niewystarczające.
Rozstrzygnięte zaskarżonym wyrokiem powództwo zmierzało do ustalenia
nieistnienia stosunku prawnego wykreowanego umową kredytową i miało swą
podstawę normatywną w art. 189 k.p.c. Z treści tego przepisu wynika, że powód
może żądać ustalenia istnienia albo nieistnienia konkretnego stosunku prawnego
lub prawa. Gdy żądanie zmierza do ustalenia nieistnienia stosunku prawnego, jego
podstawę faktyczną mogą stanowić w szczególności takie okoliczności faktyczne,
które wskazują na to, że mająca być źródłem tego stosunku czynność prawna (np.
umowa) jest nieważna albo w ogóle nie została dokonana (np. z powodu tego, że nie
zostało złożone oświadczenie woli lub nie zostały złożone oświadczenia woli).
Zarówno nieważność czynności prawnej, jak i jej nieistnienie (brak tej czynności)
powodują, że stosunek prawny, który miałby z czynności prawnej wynikać, nie
powstaje, a zatem nie istnieje. Z punktu widzenia art. 189 k.p.c. formułowanie w
takim wypadku żądania jako zmierzającego do ustalenia (stwierdzenia) nieważności
lub nieistnienia czynności prawnej (umowy) stanowi często stosowany, ale niezbyt
precyzyjny skrót myślowy, utożsamiający zdarzenie prawne mające być źródłem
stosunku prawnego z tym stosunkiem (por. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia
23 września 2010 r., III CZP 57/10). Takie żądanie należy kwalifikować w drodze
jego wykładni – zarówno wtedy, gdy obejmuje tylko ustalenie (stwierdzenie)
nieważności, jak i wtedy, gdy obejmuje tylko ustalenie nieistnienia czynności
prawnej – tak samo, tj. jako zmierzające do ustalenia, w myśl art. 189 k.p.c.,
nieistnienia stosunku prawnego, który miałby wynikać z tej czynności prawnej, a
okoliczności, które są powoływane jako motywacja dla twierdzenia o nieważności
lub nieistnieniu czynności prawnej (umowy) – jako jego podstawę faktyczną
(por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2015 r., II CSK 56/15). To zaś
oznacza, że wywiedzione powództwo, w zakresie roszczenia ustalającego zostało
sformułowane w sposób prawidłowy.
Warunkiem wstępnym wydania takiego orzeczenia jest przesądzenie kwestii
interesu prawnego, a więc materialnej przesłanki, od której spełnienia ustawodawca
uzależnił możliwość żądania ustalenia istnienia bądź nieistnienia stosunku
prawnego lub prawa. W orzecznictwie Sądu Najwyższego utrwalone jest stanowisko,
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że interes prawny występuje wówczas, gdy zachodzi niepewność stosunku prawnego
lub prawa, wynikająca z obecnego lub przewidywanego ich naruszenia lub
kwestionowania.

Interes

prawny

może

wynikać

zarówno

z

bezpośredniego

zagrożenia prawa powoda, jak i zapobiegać temu zagrożeniu (por. uchwały: z dnia
15 marca 2006 r., III CZP 106/05 i z dnia 14 marca 2014 r., III CZP 121/13 oraz
wyroki: z dnia 18 marca 2011 r., III CSK 127/10, z dnia 8 lutego 2013 r., IV CSK
306/12, z dnia 18 czerwca 2015 r., III CSK 372/14, , dnia 2 lipca 2015 r., V CSK
640/ 14, z dnia 14 kwietnia 2016 r., IV CSK 435/15 i z dnia 2 lutego 2017 r., I CSK
137/16). Ocena istnienia interesu musi uwzględniać to, czy wynik postępowania
doprowadzi do usunięcia niejasności i wątpliwości co do danego stosunku prawnego
i czy definitywnie zakończy spór na wszystkich płaszczyznach tego stosunku lub mu
zapobiegnie, a więc, czy sytuacja strony powodowej zostanie jednoznacznie
określona. Należy podzielić stanowisko wyrażone przez Sąd Najwyższy w wyrokach z
dnia 10 czerwca 2011 r. (II CSK 568/10) i z dnia 18 marca 2011 r. (III CSK 127/10),
że ocena tej przesłanki powództwa przewidzianego w art. 189 k.p.c. nie może być
dokonywana w sposób schematyczny, lecz zawsze z uwzględnieniem okoliczności
sprawy. Trzeba ją więc indywidualizować, gdyż podstawą niepewności co do stanu
prawnego

są

konkretne

okoliczności

faktyczne,

które

miały

wpływ

na

ukształtowanie stosunku prawnego lub prawa i które stanowią przyczynę sporu,
niejednokrotnie na różnych płaszczyznach prawnych. Rozumienie tego interesu
musi być przy tym szerokie i elastyczne. Brak interesu zachodzi wtedy, gdy po
stronie powoda powstały określone roszczenia i może osiągnąć pełniejszą ochronę
swych praw, dochodząc zobowiązania pozwanego do określonego zachowania świadczenia lub wykorzystać inne środki ochrony prawnej prowadzące do takiego
samego rezultatu. Przy otwartej drodze innego postępowania, gdzie szersza jest
podlegająca ochronie sfera, a rozstrzygnięcie o różnicy zdań w stanowiskach stron
nabiera charakteru przesłankowego, co do zasady upada interes prawny do
odrębnego formułowania żądania ustalającego (por. wyrok Sąd Najwyższego z dnia
15 marca 2002 r., II CKN 919/99). Powód nie traci natomiast interesu prawnego,
gdy sfera jego ochrony prawnej jest szersza i wyrok w sprawie o świadczenie nie
usunie wszystkich niepewności mogących wynikać z określonego stosunku w
przyszłości. Ma to zazwyczaj miejsce w przypadku domagania się ustalenia
nieważności umowy, gdy z naruszonego stosunku prawnego wypływa lub może
wypłynąć jeszcze więcej roszczeń, natomiast wyrok w sprawie o świadczenie za
wcześniejszy okres nie usunie niepewności w zakresie wszystkich skutków
prawnych mogących wyniknąć z tego stosunku w przyszłości (por. uchwałę Sądu
Najwyższego z dnia 17 kwietnia 1970 r., III PZP 34/69 oraz wyroki Sądu
Najwyższego: z dnia 17 maja 1966 r., I CR 109/66, z dnia 5 grudnia 2002 r., I PKN
629/01 i z dnia 21 września 2018 r., V CSK 540/17). Należy również zwrócić uwagę
na niewątpliwie trafny pogląd, wedle którego pojęcie interesu prawnego - w obecnie
obowiązującym porządku prawnym - powinno być interpretowane z uwzględnieniem
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szeroko pojmowanego dostępu do sądu w celu zapewnienia ochrony prawnej, co
wynika z obowiązujących standardów międzynarodowych i art. 45 Konstytucji RP
(por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 2004 r., II CK 125/03).
Przyjmując powyższe założenia, należy podzielić stanowisko przedstawione w
pisemnych motywach zaskarżonego wyroku co do istnienia po stronie powoda
interesu prawnego w rozumieniu art. 189 k.p.c. Stanowisko Sadu Okręgowego w
tym przedmiocie jest właściwe i zostało w sposób przekonujący umotywowane.
Tytułem uzupełnienia wskazać trzeba, że skoro między stronami istnieje spór o
ważność i skuteczność umowy, która nie została jeszcze wykonana w całości, a
nadto wynikają z niej także inne, poza spłatą rat, obowiązki, w tym w zakresie
ubezpieczenia, czy utrzymywania hipoteki na nieruchomości powoda, nie może
budzić wątpliwości stwierdzenie, że wyłącznie wyrok ustalający nieważność
(względnie oddalający tak sformułowane powództwo) może ostatecznie i całościowo
usunąć stan niepewności prawnej istniejący pomiędzy stronami umowy kredytu.
Powództwo wniesione w trybie art. 189 k.p.c. może być w tych warunkach uznane
za właściwy środek prawny, który pozwoli w sposób definitywny rozstrzygnąć, czy
zawarta przez strony umowa o kredyt hipoteczny ukonstytuowała ważny i skuteczny
stosunek prawny, w oparciu o który bankowi służy nadal względem powoda
roszczenie o zapłatę rat wynikających z harmonogramu wraz z odsetkami oraz
podstawa mającą zabezpieczać tę wierzytelność, a więc czy powód pozostaje
związany umową, będąc nadal dłużnikiem banku. Ewentualne rozliczenia będą się
odbywały z uwzględnieniem związania sąd orzeczeniem ustalającym nieważność.
W odniesieniu do dalszych kwestii materialnoprawnych, w pierwszym rzędzie
wskazać należy, iż strona powodowa niezasadnie zarzuca naruszenie przepisów
prawa materialnego, z którymi sprzeczność uczyniła podstawą żądania ustalenia
nieważności umowy (art. 58 k.c. w zw. z art. 69 pr. bankowego oraz art. 3531 k.c.).
Sąd Apelacyjny, podobnie jak sąd pierwszej instancji, uznał, że tak postrzegana
nieważność nie wystąpiła.
Zgodnie z art. 69 ust. 1 prawa bankowego, powinnością banku jest oddanie
do

dyspozycji

przeznaczeniem

kredytobiorcy,
na

ustalony

na

czas

oznaczony,

cel,

zaś

kredytobiorca

środków
ma

pieniężnych

obowiązek

z

zwrotu

wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty.
Wymienione elementy zostały zawarte w spornej umowie. Bank udostępnił bowiem
powodom wskazaną w umowie kwotę środków pieniężnych w określonym tam celu,
w tej walucie świadczenie zostało zrealizowane, następnie miały być płacone raty
odsetkowo – kapitałowe, także w złotych polskich ustalono wszelkie zabezpieczenia i
ubezpieczenia. Odwołanie do franków szwajcarskich, na które przeliczano kredyt
wyrażony w walucie polskiej oraz - w odwrotnej relacji - raty kredytowe, nie
zmieniało waluty zobowiązania, a jego celem było wprowadzenie do umowy
adekwatnego do waluty indeksacji oprocentowania z uwzględnieniem stopy Libor.
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W dacie nawiązania przez strony spornego kontraktu w prawie bankowym nie było
przepisów regulujących zasady udzielania kredytów indeksowanych, pomimo tego,
że powszechnie występowały w praktyce. Akceptację dla tego wariantu umowy
kredytowej można odnaleźć w ustawie z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy –
Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. Ustawodawca nie tylko nie
zdecydował

się

wówczas

na

eliminację

wzorców

obejmujących

kredyty

waloryzowane, ale wprowadził przepisy art. 69 ust. 2 pkt 4a i ust. 75b, mające
zastosowanie

także

do

umów

zawartych

przed

wejściem

w

życie

ustawy

nowelizacyjnej w odniesieniu do niespłaconej jeszcze części kredytu (art. 4 ustawy).
W uzasadnieniu wyroku z dnia 19 marca 2015 r. (IV CSK 362/14) Sąd Najwyższy,
odwołując się do przepisów zawartych w tej nowelizacji, wskazał, że jej ideą było
utrzymanie funkcjonujących na rynku kredytów denominowanych według nowych
zasad, a wprowadzone narzędzie prawne ma pozwolić na wyeliminowanie z obrotu
postanowień umownych zawierających niejasne reguły przeliczania należności
kredytowych, zarówno na przyszłość, jak i w odniesieniu do wcześniej zawartych
umów

w

części,

która

pozostała

do

spłacenia.

Jakkolwiek

zastosowanie

mechanizmu indeksacji, w związku ze zmianami kursów walut, mogło prowadzić do
obciążenia kredytobiorcy obowiązkiem zwrotu sumy kapitału o innej wartości
rynkowej od pierwotnie przekazanej do wykorzystania, stosowanie tego rodzaju
rozwiązania Sąd Najwyższy uznał za dopuszczalne w okresie poprzedzającym
wejście w życie tzw. ustawy antyspreadowej, wskazując, że umowa wiążąca
wysokość udzielonego kredytu oraz wysokość jego spłat z kursem waluty obcej, nie
jest sprzeczna z ogólną konstrukcją umowy kredytu przewidzianą w art. 69 ust. 1
prawa bankowego i stanowi jej możliwy wariant (por. wyroki: z dnia 11 grudnia
2019 r., V CSK 382/18, z dnia 19 marca 2015 r., IV CSK 362/14, z dnia 22 stycznia
2016 r., I CSK 1049/14, z dnia 1 marca 2017 r, IV CSK 285/16, z dnia 14 lipca
2017 r., II CSK 803/16 i z dnia 27 lutego 2019 r., II CSK 19/18).
Zasada swobody umów wyrażona w art. 3531 k.c. obejmuje przyzwolenie na
faktyczną nierówność stron, jeśli jest wyrazem ich woli (por. wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 21 marca 2013 r., III CSK 223/12). Zdaniem Sądu Apelacyjnego,
uznać trzeba, że klauzula umowna, przyznająca bankowi faktyczne uprawnienie do
określenia wysokości świadczenia należnego od kredytobiorcy, w istocie służyć ma
uelastycznieniu zobowiązania, co jednak powinno wiązać się w wymogiem
obiektywizacji

kryteriów.

Przyjęty

w

umowie

sposób

określenia

świadczeń,

odwołujący się do wskaźników publikowanych we własnej tabeli banku, należy
ocenić z uwzględnieniem uregulowania zawartego w art. 536 § 1 k.c., który w
odniesieniu do umowy sprzedaży przewiduje możliwość ustalenia ceny poprzez
wskazanie podstaw do jej ustalenia. Odwołanie się do tabeli kursów banku, która
ma charakter ogólny i

reguluje stosunki danego rodzaju, analogicznie jak w

przypadku cenników powszechnie stosowanych przez przedsiębiorców w relacjach z
ich kontrahentami, do zasady nie powinno być uznane za sprzeczne z bezwzględnie
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obowiązującymi przepisami prawa. W uchwale składu siedmiu sędziów z dnia
22 maja 1991 r. (III CZP 15/91) Sąd Najwyższy stwierdził co prawda, że za sprzeczne
z naturą umowy gospodarczej należy uznać pozostawienie w ręku jednej tylko
strony możliwości dowolnej zmiany jej warunków, a sprzeczność ta występuje
szczególnie wyraźnie przy umowach zawieranych nie w oparciu o indywidualne
pertraktacje, lecz w oparciu o regulamin wydany przez profesjonalistę, skoro jest
oczywiste, że jest on zainteresowany w najkorzystniejszym dla siebie ukształtowaniu
regulacji masowo zawieranych umów, należy zauważyć, że stanowisko to przyjęto w
okresie, kiedy w polskim porządku prawnym nie funkcjonowały odrębne przepisy
dotyczące prawnej ochrony konsumentów. Obecnie tego rodzaju klauzule, jak
zastosowane w niniejszej sprawie, zostały wymienione przez ustawodawcę w
art. 3853 k.c. jako niedozwolone klauzule umowne, co, zdaniem Sądu Apelacyjnego,
uzasadnia tezę, iż – co do zasady – nie są one traktowane przez ustawodawcę jako
bezwzględnie zabronione, lecz mogą podlegać wzruszeniu w trybie stworzonym
wyłącznie w celu ochrony praw konsumentów.
Powyższe oznacza, że przyjęta przez strony konstrukcja umowy kredytu
indeksowanego

kursem

franka

szwajcarskiego

powinna

dopuszczalną zarówno na gruncie zasady swobody umów (art.
regulacji określonej w art.

3581

być
3531

uznana

za

k.c.), jak też

§ 2 k.c., zgodnie z którym strony mogą zastrzec w

umowie, że wysokość świadczenia pieniężnego zostanie ustalona według innego niż
pieniądz miernika wartości. Klauzula indeksacyjna nie jest sprzeczna z istotą
umowy kredytu, a odwołanie się przy stosowaniu mechanizmu indeksacji kredytu
do kursów walut stosowanych przez bank, nie oznacza nieważności umowy z uwagi
na sprzeczność jej zapisów z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
Jedynie w sytuacji, gdy mechanizm waloryzacji nie został z konsumentem
indywidualnie uzgodniony, a jest nieuczciwy i rażąco narusza jego interes, zachodzą
przesłanki do uznania, że postanowienia te nie wiążą konsumenta.
Po wejściu w życie art. 3851 k.c. przepis ten traktowany jest jako norma
szczególna w stosunku do art. 58 § 2 k.c. i takie stanowisko legło u podstaw
rozstrzygnięcia w instancji odwoławczej. W dotychczasowym orzecznictwie Sądu
Najwyższego, klauzule przewidujące indeksację wedle kursów walut określonych
przez bank bez wskazania w umowie obiektywnych kryteriów ich ustalania oceniano
jako niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu art. 3851 k.c. (por. wyroki:
z dnia 22 stycznia 2016 r., I CSK 1049/14, z dnia 1 marca 2017 r., IV CSK 285/16,
z dnia 19 września 2018 r., I CNP 39/17, z dnia 24 października 2018 r., II CSK
632/17, z dnia 13 grudnia 2018 r., V CSK 559/17, z dnia 4 kwietnia 2019 r., III CSK
159/17, z dnia 9 maja 2019 r., I CSK 242/18, z dnia 27 listopada 2019 r. II CSK
483/18, z dnia 29 października 2019 r. IV CSK 309/18 czy z dnia 11 grudnia
2019 r., V CSK 382/18). W razie stwierdzenia abuzywności postanowienia, którego
eliminacja wyklucza ustalenie praw i obowiązków strona danego stosunku
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zobowiązaniowego i bez którego nie jest możliwe wykonywanie umowy, co do zasady
wyłączone

jest

jej

utrzymanie

(z

zastrzeżeniem

odmienności

związanej

ze

stanowczym sprzeciwem dobrze poinformowanego konsumenta). W takiej sytuacji,
zastosowanie szczególnej sankcji z art. 3851 § 2 k.c. wyłącza potrzebę stosowania
art. 58 § 3 k.c. Stwierdzenie nieważności umowy jako konsekwencji upadku umowy
nie wymaga też odwołania się do treści art. 58 § 1 k.c.
W ocenie Sądu Apelacyjnego, powód zasadnie podnosi zarzuty naruszenia
prawa materialnego w zakresie, w jakim sąd nie ustalił nieważności spornej umowy,
jako konsekwencji abuzywności niektórych postanowień, określających główne
świadczenia, bez których umowa nie mogła w dalszym ciągu obowiązywać.
Zdaniem Sądu Apelacyjnego, postulowana przez powoda ocena abuzywności
klauzul umownych nie powinna być ograniczana tylko do przyjętego w umowie
mechanizmu przeliczenia waluty krajowej na walutę obcą, stanowiącą miernik
waloryzacji świadczenia. Za szerszym zakresem oceny postanowień o indeksacji
kredytu przemawia przede wszystkim to, że istotą kredytu waloryzowanego kursem
waluty obcej jest ryzyko zmiany kursu waluty, które w przypadku deprecjacji waluty
krajowej w stosunku do waluty waloryzacji kredytu w sposób nieograniczony
obciąża kredytobiorcę. Bez danych o tym, jaki kurs zastosować, waloryzacja nie
mogłaby zostać przeprowadzona, obie zatem klauzule składały się na mechanizm
waloryzacji (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2019 r., V CSK
382/18). Przedmiotem oceny w aspekcie naruszenia dobrych obyczajów i interesów
konsumenta powinna więc być klauzula ryzyka walutowego w znaczeniu szerokim,
a więc te wszystkie postanowienia umowy, których elementem jest ryzyko kursowe.
Stanowisko to znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej na tle wykładni przepisów dyrektywy 93/13 z dnia 5 kwietnia
1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach. W sprawach dotyczących
kredytów denominowanych lub indeksowanych do walut obcych Trybunał nie
zawęża swojej oceny do klauzul przeliczeniowych czy klauzuli spreadu walutowego,
lecz odnosi się do klauzuli ryzyka walutowego (np. wyrok z dnia 14 marca 2019 r. C118/17, pkt 35).
Sąd Apelacyjny przyjął więc, że dla rozstrzygnięcia sprawy zasadnicze
znaczenie ma skuteczność klauzuli ryzyka walutowego. Ryzyko to wprowadziła do
umowy

klauzula

indeksacyjna,

czyli

postanowienia

wprowadzające

zasadę

przeliczania wysokości kapitału, a następnie zadłużenia i obliczania rat w
odniesieniu do kursów CHF, zawarte w umowie i w regulaminie. Uznanie, że
klauzula jest bezskuteczna wobec konsumenta, prowadzi do najdalej idącego
skutku w postaci nieważności umowy, gdyż umowa nie może funkcjonować bez
określenia głównego przedmiotu. Nie istnieje przy tym regulacja ustawowa, która
mogłaby w takim przypadku mieć zastosowanie w miejsce niedozwolonego
postanowienia umownego. W orzecznictwie powszechnie przyjmuje się, że nie jest
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możliwe zachowanie takiej umowy w mocy jako kredytu złotowego oprocentowanego
stawką LIBOR albo stawką WIBOR, gdyż w obu przypadkach prowadziłoby to do
nieuprawnionego przekształcenia pierwotnej umowy. Jeśli więc sąd ustali, że ryzyko
walutowe stanowi klauzulę abuzywną, zbędna staje się analiza innych zapisów
umownych, bowiem ich ewentualna niezgodność z przepisami prawa, w tym
regulującymi ochronę konsumentów, nie może prowadzić do skutku dalszego niż
ten, który wynika z bezskuteczności klauzuli ryzyka walutowego. Gdyby zaś inne
klauzule okazały się zgodne z prawem, pozostawałoby to bez znaczenia dla wyniku
sprawy, skoro bezskutecznością zawieszoną, a w konsekwencji świadomych
deklaracji konsumenta, nieważnością dotknięte są postanowienia określające
główne świadczenia stron umowy kredytu.
Warunkiem wstępnym, od którego spełnienia zależy możliwość i celowość
oceny pozostałych przesłanek wynikających z art. 3851 k.c. jest ocena statusu
kredytobiorcy jako konsumenta. Kwestia ta, wyjaśniona w toku postępowania przed
sądem pierwszej instancji, nie jest obecnie przedmiotem rozbieżności w sprawie
niniejszej.
Jak już wcześniej wspomniano elementy umowy, istotne dla dokonywanej
oceny, nie były przedmiotem indywidualnych uzgodnień.
W swoim orzecznictwie Trybunał Sprawiedliwości przyjmuje jednolicie, że
szeroko rozumiana klauzula ryzyka walutowego, skutkująca tym, że ryzyko kursu
wymiany obciąża bez żadnych ograniczeń konsumenta – jako kompensata za
korzystniejszą stopę procentową, jest warunkiem określającym główny przedmiot
umowy, główne świadczenia stron (por. wyroki: z dnia 20 września 2017 r., C –
186/16 Andriciuc, z dnia 20 września 2018 r., C-51/17 OTP Bank, z dnia 14 marca
2019 r. C-118/17 Dunai, z dnia 3 października 2019 r., C-260/18 Dziubak). Poprzez
umowę kredytu kredytodawca zobowiązuje się przede wszystkim udostępnić
kredytobiorcy określoną kwotę pieniężną, zaś podstawowym obowiązkiem biorącego
kredyt jest dokonywanie spłat tej sumy w przewidzianych terminach. Świadczenia
podstawowe umowy odnoszą się zatem do kwoty pieniężnej, która musi być
określona w stosunku do przewidzianych w tej umowie walut wypłaty i spłaty. W
konsekwencji, okoliczność, że kredyt musi zostać spłacony w określonej walucie, nie
ma związku z posiłkowym sposobem płatności, lecz związana jest z samym
charakterem zobowiązania dłużnika, przez co stanowi podstawowy element umowy
kredytowej (por. wyrok z dnia 20 września 2017 r., C-186/16, pkt 38).
Trybunał wskazuje, że charakter warunku umowy kredytu indeksowanego do
waluty obcej, określający świadczenie główne, może podlegać badaniu i kwalifikacji
jako warunek nieuczciwy wówczas, gdy w momencie zawierania umowy i biorąc pod
uwagę tekst oraz informacje otrzymane od banku treść tego warunku nie była jasna
ani zrozumiała dla właściwie poinformowanego, a także dostatecznie uważnego i
rozsądnego przeciętnego konsumenta (por. wyroki: z dnia 20 września 2018 r., C-
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51/17, pkt 68, z dnia 14 marca 2019 r. C -118/17, pkt 48 i z dnia 3 października
2019 r. C-260/18, pkt 44). Stanowisko to w pełni koresponduje z treścią art. 3851 §
1 zd. 2 k.c., stanowiącego implementację art. 4 ust. 2 dyrektywy 93/13, zgodnie z
którym w umowach konsumenckich ocena postanowień umownych pod kątem ich
sprzeczności z dobrymi obyczajami i naruszenia interesów konsumenta nie dotyczy
postanowień

określających

główne

świadczenia

stron

w

tym

cenę

lub

wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.
Oferując konsumentowi złożony od strony konstrukcji prawnej kredyt bank
powinien dochować szczególnej staranności w pouczeniu kredytobiorcy o skutkach
prawnych i ekonomicznych zawarcia tego rodzaju umowy. W sporze z konsumentem
to bank winien zgodnie z art. 6 k.c. udowodnić, że postanowienia określające
główne świadczenia stron zostały przez niego sformułowane w sposób zgodny z art.
3851 § 1 k.c. - językiem prostym i zrozumiałym w rozumieniu art. 4 ust. 2
dyrektywy, gdyż to bank z takiego faktu wywodzi korzystny dla niego skutek w
postaci wyłączenia możliwości badania tych postanowień pod kątem abuzywności.
W świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, art. 4 ust. 2 dyrektywy
należy interpretować w ten sposób, że wymóg wyrażenia warunku umownego
prostym i zrozumiałym językiem oznacza, że w wypadku umów kredytowych
instytucje finansowe muszą zapewnić kredytobiorcom informacje wystarczające do
podjęcia przez nich świadomych i rozważnych decyzji. Z informacji tych konsument
powinien dowiedzieć się o możliwości wzrostu lub spadku wartości waluty obcej, w
której kredyt został zaciągnięty, ale również oszacować konsekwencje ekonomiczne
takiego warunku dla swoich zobowiązań finansowych, które mogą okazać się trudne
do udźwignięcia. Sam zaś warunek dotyczący ryzyka kursowego musi zostać
zrozumiany przez konsumenta zarówno w aspekcie formalnym i gramatycznym.
Symulacje liczbowe mogą stanowić użyteczną informację, jeżeli są oparte na
wystarczających i prawidłowych danych oraz jeśli zawierają obiektywne oceny, które
są przekazywane konsumentowi w sposób jasny i zrozumiały, pozwalający na
zrozumienie przez konsumenta rzeczywistego znaczenia długoterminowego ryzyka
związanego z możliwymi wahaniami kursów wymiany walut. Nie spełnia więc
wymogu przejrzystości przekazywanie temu konsumentowi informacji, jeśli opierają
się one na założeniu, że równość między walutą rozliczeniową a walutą spłaty
pozostanie stabilna przez cały okres obowiązywania tej umowy (por. wyroki z dnia
20 września 2017 r., C-186/16, z dnia 20 września 2018 r. C-51/17, z dnia
14 marca 2019 r., C-118/17 i z dnia 10 czerwca 2021 r., C-776-782/19). Wymóg
wyrażenia warunku umownego prostym i zrozumiałym językiem nakazuje, by
umowa przedstawiała w sposób przejrzysty konkretne działanie mechanizmu, do
którego odnosi się ów warunek, a także, w zależności od przypadku, związek między
tym mechanizmem a mechanizmem przewidzianym w innych warunkach, tak by
konsument był w stanie oszacować, w oparciu o jednoznaczne i zrozumiałe kryteria,
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wypływające dla niego z tej umowy konsekwencje ekonomiczne (por. wyroki: z dnia
30 kwietnia 2014 r., C - 26/13 i z dnia 23 kwietnia 2015 r., C - 96/14).
Dotychczasowe orzecznictwo zostało niejako podsumowane w wyroku z dnia
18 listopada 2021 r. (C-212/21), gdzie Trybunał wskazał, że treść klauzuli umowy
kredytu zawartej między przedsiębiorcą a konsumentem ustalającej cenę zakupu i
sprzedaży waluty obcej, do której kredyt jest indeksowany, powinna, na podstawie
jasnych i zrozumiałych kryteriów, umożliwić właściwie poinformowanemu oraz
dostatecznie uważnemu i racjonalnemu konsumentowi zrozumienie sposobu
ustalania kursu wymiany waluty obcej stosowanego w celu obliczenia kwoty rat
kredytu, w taki sposób, aby konsument miał możliwość w każdej chwili
samodzielnie ustalić kurs wymiany stosowany przez przedsiębiorcę.
Porównanie powyższego standardu z zakresem informacji udzielonych
powodowi na etapie zawierania spornej umowy prowadzi do wniosku, że
postanowienie wprowadzające indeksację do waluty obcej (czyli ryzyko kursowe) nie
zostało sformułowane przez pozwanego prostym i zrozumiałym językiem, a bank nie
wywiązał się z obowiązku pouczenia kredytobiorcy o nieograniczonym ryzyku
kursowym w sposób wymagany przy umowie kredytu indeksowanego kursem
waluty obcej. Ani na etapie informacji przedkontraktowej, ani w treści umowy, nie
przedstawiono w pełni transparentnego zdefiniowania zasad ustalenia obciążeń w
złotych polskich, które w zasadniczy sposób kształtowały sytuację ekonomiczną
powoda

w

trakcie

realizacji

umowy.

Pozwany

odwołał

się

do

oświadczeń

kredytobiorcy ujętych w przygotowanych przez siebie dokumentach, że został
pouczony o ryzyku kursowym. Podpisanie ogólnikowego zapewnienia co do
świadomości, że z kredytem waloryzowanym związane ryzyko kursowe i w pełni je
akceptuje,

bez

wskazania

jakie

konkretnie

informacje

zostały

przekazane

kredytobiorcom, nie jest wystarczające do uznania, że pozwany udzielił powodowi
informacji pozwalających na zrozumienie skali ryzyka kursowego związanego z
zawarta umową. Podobnie, o wypełnieniu obowiązku informacyjnego w sposób, w
jaki jest on definiowany w orzecznictwie, zwłaszcza Trybunału Sprawiedliwości, nie
może przesądzać okoliczność, że kryteria ustalania kursów kupna, sprzedaży i
spreadu walutowego zostały opisane w obowiązującym w dacie wnioskowania o
kredyt i zawarcia umowy regulaminie. Obowiązek informacyjny powinien więc
zostać wykonany jasnym i zrozumiałym językiem, w sposób dający konsumentowi
pełną orientację odnośnie do istoty transakcji i uwidaczniający, że zaciągnięcie tego
rodzaju kredytu niesie za sobą poważne niebezpieczeństwo, a jego przyjęcie może
rodzić powinność zwrotu kwoty wielokrotnie wyższej od pożyczonej, mimo
dokonywanych

regularnych

spłat.

Obowiązek

uświadomienia

potencjalnemu

kredytobiorcy tego, nie w sposób teoretyczny, czysto formalny, lecz poprzez
konkretne dane, przykłady i symulacje, obejmujące nawet trudne do przewidzenia,
znaczące zmiany kursów walut oraz innych elementów rzutujących na przyszłe
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obciążenia kredytobiorców, spoczywał na banku i z tego obowiązku bank się nie
wywiązał.
Zdaniem

Sądu

Apelacyjnego,

nie

budzi

więc

wątpliwości

możliwość

dokonania kontroli abuzywności ocenianej klauzuli, przez pryzmat przesłanek
wynikających z art. 3851 k.c. – a więc sprzeczności ocenianych postanowień
umownych z dobrymi obyczajami oraz rażącego naruszenia interesów konsumenta
wskutek uczynienia z nich zasadniczego elementu determinującego wysokość
należnych z jego strony świadczeń.
Postanowienie umowne jest ukształtowane w sposób sprzeczny z dobrymi
obyczajami wtedy, gdy za jego pomocą przedsiębiorca kształtuje prawa i obowiązki
w sposób, który jest wyrazem nielojalności, polegającej na nieuwzględnieniu
słusznych interesów konsumenta. Za sprzeczne z dobrymi obyczajami uznaje się
wszelkie działania naruszające zaufanie konsumenta, który w sytuacji braku
wpływu na treść stosunku prawnego ma prawo oczekiwać lojalnego i uczciwego
zachowania ze strony przedsiębiorcy. Tak należy ocenić niedoinformowanie
konsumenta o rzeczywistych skutkach ekonomicznych zawarcia umowy kredytu
waloryzowanego kursem waluty obcej, a także działania zmierzające do wywołania u
niego błędnego przekonania, czy wykorzystania jego niewiedzy lub naiwności w celu
ukształtowania stosunku zobowiązaniowego w sposób naruszający równowagę praw
i obowiązków stron. Sprzeczne z dobrymi obyczajami są działanie określane jako
nieuczciwe, nierzetelne, odbiegające od przyjętych standardów postępowania,
stanowiące wyraz nadużycia silniejszej pozycji kontraktowej przez profesjonalistę
(por. R. Trzaskowski, Przesłanki i skutki uznania postanowień wzorca umowy za
niedozwolone, art. 47936- art. 47945 k.p.c., „Prawo w Działaniu” 2008, Nr 6, s. 210).
W wyroku z dnia 10 czerwca 2021 r. (C- 776/19, pkt 100-103) Trybunał
Sprawiedliwości Unii Europejskiej przyjął, że w świetle wiedzy i większych środków,
jakimi dysponuje przedsiębiorca w celu antycypowania ryzyka kursowego, które
może urzeczywistnić się w dowolnym momencie w trakcie obowiązywania umowy, a
także nieobjętego górnym pułapem ryzyka wahań kursów wymiany walut, jakim
obciążają konsumenta warunki umowne, należy stwierdzić, że takie warunki mogą
prowadzić do znaczącej nierównowagi wynikających z danej umowy kredytu praw i
obowiązków stron ze szkodą dla konsumenta. Trybunał uznał ze warunki umowy
kredytu, przewidujące, iż waluta obca jest walutą rozliczeniową, a waluta krajowa
jest walutą spłaty, i powodujące skutek w postaci ponoszenia nieograniczonego
ryzyka kursowego przez kredytobiorcę, mogą doprowadzić do powstania znaczącej
nierównowagi wynikających z tej umowy kredytu praw i obowiązków stron ze
szkodą dla konsumenta, jeśli przedsiębiorca nie mógł racjonalnie oczekiwać,
przestrzegając
konsument

wymogu

przejrzystości

zaakceptowałby,

w

w

stosunku

następstwie

do

konsumenta,

indywidualnych

iż

ten

negocjacji,

nieproporcjonalne ryzyko kursowe, które wynika z takich warunków Podobne
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stanowisko co do przyczyn abuzywności klauzul indeksacyjnych w umowach
kredytowych wyrażane jest również w orzecznictwie Sądu Najwyższego (por. wyrok z
dnia 30 września 2020 r., I CSK 556/18).
Rażąco narusza interesy konsumenta postanowienie powodujące znaczącą
nierównowagę wynikających z umowy praw i obowiązków stron ze szkodą dla
konsumenta. Przerzucenie na konsumenta nieograniczonego ryzyka zmiany kursu
waluty waloryzacji kredytu, zaburza równowagę kontraktową. Tymczasem, ani
umowa, ani stanowiący jej integralną część regulamin, nie przewidują żadnego
mechanizmu ograniczenia tego ryzyka. O naruszeniu interesów konsumenta w
stopniu rażącym świadczy to, że na podstawie uzyskanej informacji, oceniając rzecz
racjonalnie i obiektywnie, nie jest on w stanie ocenić pełnego ryzyka, jakie wiąże się
z zawarciem umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej.
Na wysokość raty kredytu przekłada się nie tylko kurs waluty, do której
indeksowany jest kredyt, ale także wysokość tzw. spreadu walutowego. Ta różnica
pomiędzy kursem zakupu danej waluty a kursem sprzedaży waluty, ustalana
wyłącznie przez bank, stanowi jego dochód, zwiększający dodatkowo koszty kredytu
dla klienta. W tym mechanizmie można dostrzec sprzeczność z dobrymi obyczajami
i rażące naruszenie interesów konsumenta, który nie tylko nie ma wpływu na
wysokość obciążających go świadczeń - wymagalnych rat kredytu, ale nawet realnej
możliwości oceny własnej sytuacji, będąc w tym zakresie zdanym wyłącznie na
decyzje banku. Stanowisko takie przyjął również Sąd Najwyższy, który w
uzasadnieniu wyroku z dnia 22 stycznia 2016 r. (I CSK 1049/14) stwierdził, że
mechanizm ustalania przez bank kursów waluty, pozostawiający mu swobodę, jest
w sposób oczywisty sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interesy
konsumenta. Podkreślił ponadto, że klauzula, która nie zawiera jednoznacznej
treści i przez to pozwala na pełną swobodę decyzyjną przedsiębiorcy w kwestii
bardzo istotnej dla konsumenta, dotyczącej kosztów kredytu, jest klauzulą
niedozwoloną.
Jako, że ocena postanowień umownych pod kątem ich abuzywności
następuje na datę zawarcia umowy, odwoływanie się do zdarzeń, które nastąpiły po
tym fakcie pozostaje obojętne dla stwierdzenia, czy klauzule umowne są abuzywne.
Bez znaczenia jest więc przede wszystkim sposób wykonywania umowy, co
jednoznacznie wynika nie tylko z orzecznictwa Sądu Najwyższego (por. uchwałę
7 sędziów z dnia 20 czerwca 2018 r., III CZP 29/17), ale także Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wedle którego oceny nieuczciwego charakteru
warunku umownego należy dokonywać w odniesieniu do momentu zawarcia danej
umowy, z uwzględnieniem ogółu okoliczności, które mogły być znane przedsiębiorcy
w owym momencie i mogły mieć wpływ na późniejsze jej wykonanie (por. wyroki: z
dnia 13 listopada 2017 r., C-186/17 i z dnia 26 stycznia 2017 r., C- 421/14). Należy
więc uznać, że abuzywność postanowienia umownego winna być oceniana przez
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pryzmat uprawnień, jakie przyznał sobie przedsiębiorca w kwestionowanym
postanowieniu, a nie poprzez weryfikację sposobu w jaki następnie wykorzystywał
to uprawnienie. W każdym przypadku należy zakwestionować taką konstrukcję
umowy, która potencjalnie daje jednej ze stron prawo do nadużyć, nawet jeżeli nie
doszło do wykorzystania przewagi kontraktowej poprzez określanie kursów waluty
obcej w sposób odbiegający od kursu rynkowego, nawet jeśli w praktyce z niej nie
korzysta, np. w związku z pewnymi ograniczeniami wynikającymi z okoliczności
niezwiązanych ze stosunkiem prawnym nawiązanym przez strony.
Reasumując ten wątek rozważań Sąd Apelacyjny doszedł do przekonania, że
postanowienia zawartej przez strony umowy kredytu, których elementem jest ryzyko
kursowe, należy ocenić jako sprzeczne z dobrymi obyczajami i naruszające w sposób
rażący interesy konsumenta. Dotyczy to mechanizmu pozwalającego bankowi na
jednostronne kształtowanie kursu waluty we własnych tabelach, a w konsekwencji
wysokości stanowiącego jego zysk tzw. spreadu walutowego oraz przerzucenie na
konsumenta nieograniczonego ryzyka zmiany kursu waluty waloryzacji kredytu.
Podobnie należy ocenić wyrażenie salda kredytu w walucie waloryzacji w sytuacji
niedoinformowania konsumenta na etapie zawierania umowy o skutkach ryzyka
kursowego i jego wpływu na wartość zobowiązania kredytobiorcy. Z uwagi zaś na
nietransparentny

mechanizm

wymiany

waluty

oraz

mechanizm

zmiany

oprocentowania powód nie był w stanie samodzielnie oszacować, czy weryfikować w
oparciu o jednoznaczne i zrozumiałe kryteria

zobowiązania z tytułu umowy

kredytu.
Odnosząc się w dalszej kolejności do skutków stwierdzenia abuzywności,
należy raz jeszcze podkreślić, że skoro klauzule umowne, których elementem jest
ryzyko kursowe, określają główne świadczenia stron, to ich eliminacja z umowy
musi prowadzić do jej upadku, gdyż jej utrzymanie w pozostałym zakresie nie jest
możliwe bez postanowień określających główne świadczenia stron.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przyjmuje, że stwierdzenie
niedozwolonego

charakteru

postanowień

umownych

zmierzać

powinno

do

przywrócenia sytuacji prawnej i faktycznej konsumenta w jakiej znajdowałby się w
braku owego warunku, w tym uzyskania zwrotu nienależnie pobranych przez
przedsiębiorcę korzyści (por. wyroki: z dnia 14 marca 2019 r, C – 118/17 i z dnia
31 maja 2018 r., C – 483/16). Konsument może je następczo sanować, udzielając
świadomej i wyraźnej woli na jego obowiązywanie (por. wyroki: z dnia 3 października
2019 r., C – 260/18

i z dnia z dnia 21 lutego 2013 r. C – 472/11). Takie

potwierdzenie może nastąpić w drodze jednostronnej czynności konsumenta bądź
umowy,

w

której

strony

wyrażą

wolę

nadania

skuteczności

określonym

postanowieniom umownym albo wreszcie w wyniku interwencji normatywnej
(por. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2018 r., III CZP 29/17). Takiego
skutku nie sposób jednak wywodzić z faktu wykonywania umowy czy zawarcia
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przez strony aneksów, w tym także dotyczącego zmian w zakresie waluty spłaty
kredytu. Nie można uznać, że strony dokonały w ten sposób odnowienia, natomiast
zamiaru umorzenia istniejącego zobowiązania nie powinno się domniemywać, lecz
musi być on na tyle uzewnętrzniony, by nie powstała wątpliwość czy w ogóle istniał
(por. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 10 marca 2004 r., IV CK 95/03, z dnia
9 listopada 2006 r., IV CSK 191/06 i z dnia 9 stycznia 2008 r., II CSK 407/07). Treść
złożonych

oświadczeń

nie

pozwala

stwierdzić,

że

powód

miał

świadomość

abuzywności klauzul waloryzacyjnych i jej działania zostały podjęte w celu
przywrócenia tym klauzulom skuteczności. Zawarcie aneksów nie usuwało
pierwotnej

wady

mechanizmu

przeliczeniowego

i

nie

rozliczało

wszystkich

dotychczasowych spłat z jego pominięciem. Podobnie ocenić trzeba wejście w życie
tzw. ustawy antyspreadowej, której przepisy stwarzały jedynie warunki do
określenia na przyszłość sposobów i terminów ustalania kursów wymiany oraz
zasad przeliczania, a także zakładały możliwość spłaty bezpośrednio w walucie
waloryzacji. Zapisy ustawy ani nie uznawały konkretnych postanowień za
abuzywne, ani nie zawierały gotowych do zastosowania przepisów, które mogłyby je
zastąpić (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2019 r., V CSK 382/18 i
powołane tam orzecznictwo).
W dalszej kolejności, wskazać trzeba, że Trybunał Sprawiedliwości Unii
Europejskiej odrzucił koncepcję redukcji utrzymującej skuteczność niedozwolonego
postanowienia poprzez jego uzupełnienie ustalonym zwyczajem czy zasadami
słuszności (por. wyrok z dnia 3 października 2019 r., C – 260/18), chociaż wcześniej
nie wykluczał zastąpienia nieuczciwego postanowienia właściwym przepisem
dyspozytywnym, zastrzegając jednak, że może to nastąpić w razie wyrażenia zgody
przez strony, a nadto jedynie w tych przypadkach, w których usunięcie
nieuczciwego postanowienia umownego, wbrew woli konsumenta, zobowiązywałoby
sąd do unieważnienia umowy jako całości, narażając go tym samym na szczególnie
szkodliwe skutki (por. wyroki: z dnia 30 kwietnia 2014 r., C – 26/13 i z dnia
26 marca 2019 r., C – 70/17). Wskazany warunek nie ziścił się jednak w
okolicznościach przedmiotowej sprawy. Ustawodawca polski nie zdecydował się na
wprowadzenie przepisów krajowych, które nakazywałaby stosowanie pewnego kursu
wymiany w miejsce niedozwolonych postanowień stwierdzonych w zawartych
umowach. Nie wydaje się możliwe, aby przepisem mogącym znaleźć zastosowanie
jako norma zastępcza był art. 358 § 2 k.c., ponieważ nie obowiązywał on w dacie
zawarcia umowy. Sąd odwoławczy nie dostrzega również jakichkolwiek reguł
zwyczajowych, które mogłyby zostać zastosowane.
Co szczególnie istotne, w świetle ugruntowanego już orzecznictwa Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, eliminując klauzulę abuzywną, sąd krajowy co
do zasady nie jest upoważniony do zmiany treści umowy. Gdyby bowiem mógł
zmieniać treść nieuczciwych warunków zawartych w takich umowach, to takie
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uprawnienie mogłoby zagrażać realizacji długoterminowego celu ustanowionego
w art. 7

dyrektywy

93/13.

Uprawnienie

to

przyczyniałoby

się

bowiem

do

wyeliminowania zniechęcającego skutku wywieranego na przedsiębiorców poprzez
sam brak stosowania takich nieuczciwych warunków wobec konsumentów,
ponieważ nadal byliby oni skłonni do stosowania rzeczonych warunków, wiedząc, że
nawet gdyby miały one być unieważnione, to jednak umowa mogłaby zostać
uzupełniona w niezbędnym zakresie przez sąd krajowy, tak aby zagwarantować
w ten sposób interes rzeczonych przedsiębiorców, gdyż eliminowałaby ona skutek
zniechęcający do stosowania danej klauzuli (por. wyroki z dnia 4 czerwca 2009 r., C243/08, pkt 33, 35, z dnia 14 czerwca 2012 r., C-618/10, pkt 69; z dnia 30 maja
2013 r., C- 488/11, pkt 40, z dnia 30 kwietnia 2014 r., C-26/13, pkt 79, z dnia 21
grudnia 2016 r., C- 154/15, C-307/15 i C-308/15, pkt 57, 61-66, z dnia 31 maja
2018 r., C-483/16, pkt 32, z dnia 14 marca 2019 r., C- 118/17, pkt 41 i 44, z dnia
26 marca 2019 r., C-70/17 i C-179/17, pkt 54, z dnia 3 marca 2020 r., C-125/18,
pkt 58-60 oraz z dnia 9 lipca 2020 r., C-698/18 i C-699/18, pkt 53).
Co

do

niemożności

zastąpienia

klauzul

abuzywnych

postanowieniami

dotyczącymi kredytu złotowego czy też indeksowanego do średniego kursu CHF w
Narodowym Banku Polskim z uwagi na brak normy prawnej pozwalającej na taką
operację, a nadto nieobjęcie takiego rozwiązania zgodnym zamiarem stron umowy
wypowiedział się też Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 grudnia 2019 r. (V CSK
382/18). Podstawą taką nie jest regulamin pozwanego banku, ponieważ zgodny
zamiar stron nie obejmował zawarcia umowy kredytu złotowego, bez indeksacji do
waluty obcej, a kredyt indeksowany do CHF nie może być oprocentowany stawką
WIBOR, zastrzeżoną dla kredytów złotowych.
W

świetle

powyższego,

w

uznaniu

Sądu

Apelacyjnego,

w

realiach

rozpoznawanej sprawy, wprowadzenie do umowy ryzyka walutowego stanowi
niedozwolone postanowienie umowne, a Aaaaa Aaaaa po pouczeniu przez sąd o
konsekwencjach abuzywności następczo go nie zaakceptował, postanowienie takie
musi być uznane za bezskuteczne ex lege i ab initio, co skutkuje nieważnością całej
umowy, a zatem zasadne jest roszczenie zmierzające w istocie nie ustalenia jej
nieistnienia.
Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym w uchwale Sądu Najwyższego z dnia
7 maja 2021 r. (III CZP 6/21), po upadku umowy wskutek braku możliwości jej
utrzymania po stwierdzeniu abuzywności jej głównych postanowień, konsumentowi
i kredytodawcy przysługują odrębne roszczenia o zwrot świadczeń pieniężnych
spełnionych w wykonaniu tej umowy (art. 410 § 1 k.c. w zw. z art. 405 k.c.).
Podobnie w tej kwestii Sąd Najwyższy wypowiedział się w uchwale z dnia 16 lutego
2021 r. (III CZP 11/20) oraz w postanowieniu z dnia 6 lipca 2021 r. (III CZP 41/20).
Należy więc przyjąć, że stronie nieważnej umowy kredytowej przysługuje roszczenie
o zwrot spłaconych środków jako świadczenia nienależnego, bez względu na to czy i
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w jakim zakresie pozostaje jednocześnie dłużnikiem wobec swojego kontrahenta.
Sąd Najwyższy zwrócił przy tym uwagę, że art. 411 pkt 4 k.c. obejmuje przypadki
gdy zobowiązanie istnieje i następnie nie ulega zmianie, a jedynie dochodzi do
przedwczesnego spełnienia wynikającego z niego świadczenia, co nie przystaje do
okoliczności sprawy niniejszej.
W tym stanie rzeczy należy zgodzić się ze stanowiskiem powoda, według
którego odmowa zwrotu kwot przez niego wpłaconych i dochodzonych w sprawie
niniejszej nie była uzasadniona.
W złożonej apelacji Aaaaa Aaaaa zasadnie podniósł zarzut naruszenia art.
410 k.c. Oznacza to konieczność zmiany zaskarżonego wyroku i zasądzenia na rzecz
powoda kwoty 76.844,57 zł.
W ocenie sądu odwoławczego, jako wadliwe należy ocenić zastosowanie w
sprawie art. 411 § 2 k.c. Z uwagi na charakter określonej w nim klauzuli generalnej
należy zachować daleko idącą ostrożność przy stosowaniu tego instrumentu
prawnego. Orzekanie na zasadzie słuszności powinno być ograniczone do wypadków
szczególnych i nie powinno przysłaniać zasady, którą jest zwrot bezpodstawnie
uzyskanej korzyści (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 maja
2017 r., I ACa 975/16). Trzeba również wskazać, że dla zastosowania art. 411 § 2
k.c. istotne znaczenie mają okoliczności danego przypadku. Odwołanie się do zasad
współżycia społecznego oznacza odwołanie się do idei słuszności w prawie i do
powszechnie uznawanych wartości w kulturze naszego społeczeństwa, a przez
zasady współżycia społecznego należy rozumieć podstawowe zasady etycznego i
uczciwego postępowania (por. orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 4 października
2001 r., I CKN 458/00, z dnia 16 czerwca 2009 r., I CSK 522/08 i z dnia 23 maja
2013, IV CSK 660/12). Skoro zatem pozwany bank realizował swoje prawo
podmiotowe naruszeniem zasad lojalnego kontraktowania, przy wykorzystaniu
przewagi kontraktowej wobec powoda jako konsumenta, co skutkowało zawarciem
przez niego umowy z postanowieniami niedozwolonymi, należy przyjąć, że działał
wbrew zasadom współżycia społecznego. W takiej sytuacji bank nie może skutecznie
powołać się na klauzulę generalną z art. 411 § 2 k.c., a w okolicznościach
ustalonych w sprawie trudno przyjąć, że spełnienie świadczenia przez powoda
czyniło zadość zasadom współżycia społecznego.
Dla rozstrzygnięcia powództwa w zakresie, w jakim Aaaaa Aaaaa domaga się
zwrotu spełnionego przez siebie świadczenia wraz z odsetkami za opóźnienie istotne
znaczenie ma kwestia wymagalności roszczenia. Zdaniem sądu drugiej instancji,
w odniesieniu do tego zagadnienia należy kierować się stanowiskiem wyrażonym w
uzasadnieniu uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2021 r. (III CZP 6/21),
zgodnie z którym umowa kredytu indeksowanego kursem waluty obcej dotknięta
jest początkowo sankcją bezskuteczności zawieszonej. Sytuacja ulega zmianie
dopiero w razie potwierdzenia klauzuli abuzywnej przez konsumenta, kiedy to
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klauzula ta, podobnie jak cała umowa, stają się skuteczne z mocą wsteczną,
względnie odmowy jej potwierdzenia (upływu rozsądnego czasu do potwierdzenia),
kiedy dochodzi do całkowitej i trwałej bezskuteczności (nieważności) umowy, co jest
równoznaczne

ze

stanem,

w

którym

„czynność

prawna

zobowiązująca

do

świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia” w
rozumieniu art. 410 § 2 in fine k.c. oraz „nieważnością czynności prawnej” w
rozumieniu art. 411 pkt 1 k.c. Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że wystąpienie
przez konsumenta z żądaniem restytucyjnym opartym na twierdzeniu o całkowitej i
trwałej bezskuteczności (nieważności) umowy kredytu nie może być uznane za
równoznaczne z zakończeniem stanu bezskuteczności zawieszonej tej umowy, jeżeli
nie towarzyszy mu wyraźne oświadczenie konsumenta, potwierdzające otrzymanie
wyczerpującej informacji. W toku procesu sądowego brak takiego oświadczenia po
stronie powodowej może być substytuowany przez uczynienie zadość obowiązkowi
informacyjnemu przez sąd orzekający w danej sprawie, a podtrzymanie żądania
restytucyjnego przez konsumenta - po uzyskaniu stosownej informacji - będzie
równoznaczne z odmową potwierdzenia klauzuli i (ewentualnie) ze sprzeciwem co do
udzielenia mu ochrony przed konsekwencjami całkowitej i trwałej bezskuteczności
(nieważności) umowy.
W niniejszej sprawie powód od początku domagał się zasądzenia dochodzonej
kwoty jako zwrotu nienależnego świadczenia w związku z nieważnością umowy,
ewentualnie jako nadpłaty wynikającej z bezskuteczności abuzywnych klauzul.
Nie sposób uznać, że pozew może zostać uznany za formę powiadomienia banku,
która odpowiadałaby wymogom wymagalności roszczenia określonej w uchwale
Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2021 r., skoro stanowisko pozwu opierało się na
wskazywanych

alternatywnie

podstawach

–

nieważności

jako

konsekwencji

zamieszczenia w umowie niedozwolonych postanowień umownych oraz nieważności
z mocy art. 58 k.c. ze względu na sprzeczność z bezwzględnie obowiązującymi
przepisami prawa.
Ostatecznie, Sąd Apelacyjny przyjął, że dopiero w po uzyskaniu stosownego
pouczenia co do możliwych konsekwencji ustalenia nieważności umowy, powód w
sposób uświadomiony podjął decyzję, iż chce skorzystać z ochrony konsumenckiej
w najszerszym możliwym zakresie, a więc poprzez doprowadzenie do upadku
umowy z mocą wsteczną. Trzeba przy tym zaznaczyć, że decyzja ta jest obarczona
dużo mniejszym ryzykiem po stronie konsumenta niż ryzyko, jakie wiązałoby się z
dalszym wykonywaniem spornej umowy kredytu, która w sposób nieograniczony
obciąża go ryzykiem zmiany kursu waluty waloryzacji. Z tych przyczyn Sąd
Apelacyjny przyjął, że roszczenie restytucyjne powoda w związku z nieważnością
(trwałą bezskutecznością) umowy stało się wymagalne w dacie, w której strona
pozwana uzyskała wiedzę o treści złożonego przez powoda oświadczenia, toteż
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odsetki winny być zasadniczo zasądzone od dnia wydania wyroku (co miało miejsce
bezpośrednio przed rozprawą apelacyjną).
Kwestią

determinującą

wynik

postępowania

apelacyjnego

jest

nadto

skorzystanie przez stronę pozwaną, w toku postępowania apelacyjnego, z prawa
zatrzymania świadczenia, do którego spełnienia byłaby zobowiązana w razie
uwzględnienia powództwa, do czasu zaoferowania przez powoda zwrotu świadczenia
spełnionego przez bank w wykonaniu nieważnej umowy kredytowej. W tym zakresie
sąd odwoławczy poczynił dalsze ustalenia faktyczne w oparciu o przedłożone przez
stronę pozwaną dokumenty, które nie budziły wątpliwości co do ich wiarygodności.
Sąd ustalił, że pismem z dnia 16 marca 2022 r., reprezentujący pozwany
bank pełnomocnik skierował do powoda oświadczenie o ewentualnym skorzystaniu
przez bank z prawa zatrzymania świadczenia pieniężnego, do którego zwrotu może
zostać zobowiązany w przypadku prawomocnego zakończenia postępowania, do
czasu zaoferowania przez powódkę zwrotu świadczenia wzajemnego w postaci kwoty
525.000 zł tytułem środków udostępnionych przez bank na podstawie umowy albo
zabezpieczenia roszczenia o jej zwrot. Pismo to zostało doręczone adresatowi.
Okoliczności te zostały przyznane przez pełnomocnika powoda na rozprawie
apelacyjnej w dniu 30 marca 2022 r.
Zgodnie z art. 496 k.c. w zw. z art. 497 k.c., jeżeli wskutek nieważności
umowy strony mają dokonać zwrotu świadczeń wzajemnych, każdej z nich
przysługuje prawo zatrzymania, dopóki druga strona nie zaofiaruje zwrotu
otrzymanego świadczenia albo nie zabezpieczy roszczenia o zwrot. Wzajemność
świadczeń w rozumieniu art. 487 § 2 k.c. ujmować można jako zależność
świadczenia jednej strony od świadczenia drugiej, a nie tylko obiektywną ich
ekwiwalentność. Na możliwość postawienia zarzutu zatrzymania w sprawach takich
jak rozpatrywana wskazał Sąd Najwyższy (por. uchwałę z dnia 16 lutego 2021 r., III
CZP 11/20, wyroki: z dnia 7 marca 2014 r., IV CSK 440/13 i z dnia 7 marca 2017 r.,
II CSK 281/16), wskazując, że stanowi ono instrument, który może zapobiec
zagrożeniom związanym z niewypłacalnością jednego z obustronnie wzbogaconych
podmiotów, a nadto podkreślając, że zobowiązanie kredytodawcy do udostępnienia
środków

pieniężnych

jest

odpowiednikiem

zobowiązania

kredytobiorcy

do

zapłacenia oprocentowania i prowizji, zaś obowiązek zwrotu wykorzystanego
kapitału jest - w relacji do obowiązku oddania środków pieniężnych do dyspozycji
kredytobiorcy - czymś więcej niż zobowiązaniem do świadczenia wzajemnego (ma
charakter

bardziej

podstawowy

niż

obowiązek

zapłaty

oprocentowania

czy

wynagrodzenia), a nie czymś mniej, co uzasadnia zastosowanie tego przepisu także
w tym przypadku (w celu zabezpieczenia roszczenia restytucyjnego banku) z
odwołaniem do rozumowania a minori ad maius”. Sąd Apelacyjny podzielił
przedstawione powyżej stanowisko, czyniąc je podstawą wydanego wyroku.
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Realizacja prawa zatrzymania polega na złożeniu wierzycielowi oświadczenia
woli o skorzystaniu z tego uprawnienia. Jest to czynność o charakterze
materialnoprawnym (prawnokształtująca), która nie wymaga zachowania określonej
formy, jeśli tylko doszło do konkretyzacji roszczenia będącego jego podstawą
(por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 1999 r., I CKN 225/98).
Oświadczenie to składane jest innej stronie, toteż zastosowanie znajdzie art. 61 k.c.,
co oznacza, że uznaje się je za złożone, gdy doszło do adresata w sposób
umożliwiający mu zapoznanie się z jego treścią. W okolicznościach sprawy niniejszej
fakt skierowania do powoda takiego oświadczenia i jego odebrania przez adresata
został przyznany.
Dla oceny skuteczności zarzutu zatrzymania, zdaniem sądu odwoławczego,
nie ma znaczenia fakt, iż nadano mu postać zarzutu ewentualnego. Na gruncie
przepisów o potrąceniu wypracowano stanowisko, w świetle którego oświadczenie
tego rodzaju nie nosi znamion warunkowości, a jego procesowe znaczenie powstaje
w razie stwierdzenia zasadności roszczenia powoda (por. wyroki Sądu Najwyższego:
z dnia 1 grudnia 1961 r., IV CR 212/61 i z dnia 9 listopada 2011 r., II CSK 70/11).
W przypadku zatrzymania odnotować trzeba odmienną jego funkcję, przez co
argumenty

nawiązujące

do

problemu

stanowczości

oświadczenia

tracą

na

znaczeniu. Dla skuteczności zarzutu zatrzymania nie jest - odmiennie niż w
przypadku zarzutu potrącenia - konieczne, aby przysługujące dłużnikowi roszczenie
stanowiące jego podstawę było wymagalne. Stanowisko takie znajduje oparcie w
różnicy pomiędzy brzmieniem artykułów 496 i 498 k.c., a także odmiennym celu,
jaki związany jest z realizacją zarzutu zatrzymania (zabezpieczenie roszczenia) i
zarzutu potrącenia (jego realizacja). Konieczność zabezpieczenia roszczenia dłużnika
nie ma związku z tym, czy jest ono wymagalne.
W

ocenie

Sądu

Apelacyjnego,

należy

zaaprobować

stanowisko

Sądu

Najwyższego wyrażone w wyroku z dnia 7 stycznia 2005 r. (IV CK 204/04), zgodnie z
którym wymagalność zobowiązania nie zachodzi, gdy dłużnik dysponuje zarzutem
hamującym roszczenie wierzyciela, a takim zarzutem jest niewątpliwie zarzut
zatrzymania. Nie chodzi jednak o samo ustawowe uprawnienie, ale faktyczne z niego
skorzystanie. Skuteczne złożenie oświadczenia o skorzystaniu przez stronę z prawa
zatrzymania wzajemnego świadczenia pieniężnego wyłącza opóźnienie w spełnieniu
tego świadczenia (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2002 r., IV CKN
651/00). Nie dotyczy to skutków uprzedniego opóźnienia, skoro oświadczenie o
zatrzymaniu nie ma mocy wstecznej od chwili, kiedy stało się możliwe (odmiennie
niż w przypadku potrącenia - art. 499 k.c.). Z uwagi jednak na to, że roszczenie
powoda nie stało się wymagalne przed podniesieniem zarzutu zatrzymania, żądanie
zasądzenia należności odsetkowej podlegało oddaleniu w całości.
W ocenie Sądu Apelacyjnego, roszczenie stanowiące przedmiot wierzytelności
banku, zgłoszonej do zatrzymania nie jest przedawnione. Należy bowiem pamiętać,
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że do chwili, w której należycie poinformowany konsument wyrazi zgodę na
związanie niedozwolonym postanowieniem umownym albo zgody tej odmówi,
umowa kredytu, która bez abuzywnego postanowienia nie może wiązać, znajduje się
w stanie bezskuteczności zawieszonej, tj. nie wywołuje skutków prawnych, choć
skutki te może nadal wywołać w razie wyrażenia zgody na postanowienie albo jeżeli są spełnione stosowne przesłanki - w razie jego zastąpienia regulacją
zastępczą. Tak długo jak trwa stan zawieszenia, ani kredytobiorcy ani kredytodawcy
nie przysługuje roszczenie o zwrotu spełnionego świadczenia nienależnego. Stan ten
ulega zmianie dopiero w razie potwierdzenia klauzuli abuzywnej przez konsumenta,
kiedy to klauzula oraz umowa stają się skuteczne z mocą wsteczną albo odmowy jej
potwierdzenia, kiedy to dochodzi do utrzymania umowy z regulacją zastępczą (jeżeli
są spełnione stosowne przesłanki) albo do całkowitej i trwałej bezskuteczności
(nieważności) umowy. Sytuacja, w której roszczenia banku uległyby przedawnieniu
pomimo tego, że nie mógł ich skutecznie realizować, bowiem o nieważności umowy
kredytu, a w konsekwencji o możliwości dochodzenia zwrotu spełnionych świadczeń
nienależnych decyduje konsument, pozostawałoby w oczywistej sprzeczności z
poczuciem sprawiedliwości, którą należy rozumieć tak samo, niezależnie od tego,
czy rozstrzygany jest spór z udziałem konsumenta.
Przedmiotem oceny w postępowaniu apelacyjnym są wszystkie zarzuty i
wnioski dotyczące zaskarżonego wyroku, których rozpoznanie ma znaczenie dla
ostatecznego stanowiska sądu odwoławczego i jest potrzebne do naprawienia
ewentualnych błędów sądu pierwszej instancji w granicach zaskarżenia (por. wyrok
Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 2006 r., II CSK 132/05). Jeśli więc zasadność
lub niezasadność niektórych z zarzutów ma taką wagę, że rozpatrzenie kolejnych i
tak nie może decydować o treści rozstrzygnięcia, analizowanie ich staje się zbędne, o
ile nie dotyczą rzeczywistej potrzeby uzupełnienia postępowania dowodowego albo
naruszenia przepisów postępowania świadczących o jego nieważności (por. wyrok
Sądu Najwyższego z dnia 15 października 2009 r., I CSK 94/09 i postanowienie
Sądu Najwyższego z dnia 5 lipca 2019 r., I CSK 56/19). Akceptując to stanowisko,
Sąd Apelacyjny doszedł do przekonania, iż w świetle przedstawionych wcześniej
uwag, szczegółowe odnoszenie się do pozostałych podniesionych w apelacji zarzutów
należy uznać za bezprzedmiotowe i zbędne.
Mając powyższe na uwadze, Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżony wyrok na
podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w ten sposób, że zasądził na rzecz powoda dochodzoną
kwotę i zastrzegł pozwanemu prawo powstrzymania się ze spełnieniem świadczenia
zasądzonego na rzecz powoda do czasu zaoferowania przez niego zwrotu kapitału.
Konsekwencją powyższego jest zmiana rozstrzygnięcia o kosztach procesu, bowiem
powód winien być traktowany jako wygrywający proces w całości (art. 98 k.p.c.).
W pozostałym zakresie apelacja powoda podlegała oddaleniu jako bezzasadna
(art. 385 k.p.c.).
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Z uwagi na fakt, że zarzut zatrzymania należy ocenić jako mający charakter
hamujący, a nie niweczący dochodzone w sprawie roszczenie, jego uwzględnienie nie
wpływa na wynik procesu, który oznacza, że także w instancji odwoławczej to
pozwany bank – zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu (art. 98
k.p.c.), winien ponieść koszty postępowania, jako, że powód uległ jedynie w
nieznacznej części dotyczącej roszczenia odsetkowego (art. 100 § 1 zd. drugie k.p.c.).
Wysokość kosztów zastępstwa procesowego ustalona została na podstawie § 2 pkt 6
w zw. z § 10 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat
za czynności radców prawnych.
Bernard Chazan
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