
Sygn. akt XV C 694/ 18 

WYROK 

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny 

w składzie następującym: 

Przewodniczący: SSO Piotr Kowalski 

Dnia 31 stycznia 2019 r. 

Protokolant: starszy sekr. sąd. Iwona Wysiecka-Buczek 

po rozpoznaniu w dniu 18.01.2019 r. w Gdańsku 

sprav,'y z powództwa: · 

przeciwko: 

o zapłatę 

I. Powództw·o oddala 

li. Zasądza od powoda 

na rzecz pozwan ych 

kosztów zastępstwa procesowego 

. w Warszawie 

z siedzibą w Warszav,:ie solidarnie 

kwotę 10.800 zł. tytułem zwrotu 
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UZASADNIENIE 

z siedzibą w Warszawie złożył pozew w 

elektronicznym postępowaniu upominawczym (k. 4) przeciwko 

w którym, po ostatecznym sprecyzowaniu (k. 92) 

domagał się zasądzenia od pozwanych in solidum na swoją rzecz: 

1. kwoty 537 564 zł 30 gr z odsetkami umownymi w wysokości odsetek 

maksymalnych za opóźnienie od 21 marca 2018 roku do dnia zapłaty, 

2. kwoty 1 353 zł 82 gr z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 

wniesienia pozwu 16 kwietnia 2018 roku do dnia zapłaty w wysokości 

określonej w art. 481 § 2 k.c. w zw . z art. 482 k.c., tj. równej sumie stopy 

referenc yjnej NBP i 5,5 punktów procentowych; 

3. kwoty 70 076 zł 26 gr z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w wysokości: 

o 3,22% od dnia 1 grudnia 2016 roku do dnia 18 kwietnia 2017 roku, 

o 14% od dnia 19 kwietnia 2017 roku do dnia 20 marca 2018 roku, 

4. kosztów procesu. 

W uzasadnieniu swojego żądania powód wskazał, że zawarł z pozwanymi 

umowę kredytu hipotecznego . jest dłużnikiem osobistym. Dla 

zabezpieczenia spłaty kredytu ustanowiono hipotekę na nieruchomości stanowiącej 

własność ( dłużnika rzeczowego) . Odpowiedzialność 

, ograniczona jest do wysokości hipoteki. Pozwana nie wywiązała się ze 

zobowiązania spłaty kredytu w umówionych kwotach i terminach. Powód 

wypowiedział przedmiotową umowę, postawił całą należność w stan wymagalności. 

Powód wystawił wyciąg z ksiąg bankowych wskazujący wysokość jego 

wierzytelności. 
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W postanowieniu z dnia 18 maja 2018 roku Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w 

Lublinie przekazał sprawę do Sądu Okręgowego w Gdańsku albowiem stwierdził 

brak podstaw do wydania nakazu zapłaty. 

W odpowiedzi na pozew pozwani wnieśli o oddalenie powództwa w całości 

oraz zasądzenie od powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa 

procesowego według norm przepisanych . 

Pozwany · · zakwestionował legitymacją czynną procesową 

powoda - zaprzeczył jakoby powód był wierzycielem rzeczowym, widniejącym z 

treści księgi wieczystej. Nazwa i numer Regon wierzyciela widniejącego w księdze 

wieczystej jest inny. 

Pozwana zaprzeczyła aby został jej doręczony lub okazany regulamin 

załączony do pozwu. Regulamin nie zawierał podpisu stron. 

Pozwani zaprzeczyli jakoby wystąpiło po ich stronie zadłużenie 

przeterminowane oraz skuteczne wypowiedzenie umowy. W ocenie pozwanych 

umowa w rzeczywistości z uwagi na sprzeczność z ustawą Prawo bankowe była 

mewazna. 

W dalszej kolejności pozwani wskazali na występujące w umowie klauzule 

abuzywne, które w konsekwencji doprowadziły do sytuacji, w której pozwani w 

rzeczywistości nadpłacili kredyt. Pozwani zakwestionowali wyliczenie zadłużenia 

kredytowego i sposób zaliczenia wpłat. W historii spłaty kredytu wskazano, że 

spłata następowała regularnie w PLN. Kwoty spłat w całości wyczerpały wymagalne 

roszczenie banku z tytułu bieżących wpłat. 

Pozwana oświadczyła, że jest świadoma konsekwencji uznama umowy za 

nieważną i się na to zgodziła. 

Argumentacja strony pozwanej obejmowała rówmez kwestię braku 

skutecznego wypowiedzenia umowy kredytu. Pismo zawierające wypowiedzenie 

jednocześnie stanowiło wezwanie do zapłaty - czynność upominawczą banku. 

Należy wskazać, że w oświadczeniu banku zawarty został warunek rozwiązujący. 

Pozwani wskazali na konieczność ewentualnego odpowiedzialności 

, jako dłużnika rzeczowego. 
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Sąd ustalił następujący stan faktyczny: 

W dniu 29 grudnia 2005 roku poprzednik prawn y powoda -

z siedzibą w Katowicach zawarł z pozwaną _ umowę kred ytu 

hipotecznego nr Powód udzielił pozwanej kred ytu w kwocie 437 239 zł 44 gr 

indeksowanego kursem CHF na warunkach określonych w umowie oraz 

„Regulaminie do umo wy kred ytu hipotecznego" , stanowiącym integralną część 

umo wy. Spłata miała nastąpić w 360 miesięcznych ratach . 

Stosownie do §1 pkt 3b umo wy wskazywał na kwotę 2 879 zł 55 gr tytułem 

opłaty za niski wkład własny. 

Zgodnie z §2 pkt 2 umo wy w dniu wypłaty kred ytu lub każdej transz y 

kred ytu kwota wypłaconych środków będzie przeliczana na walutę, do której 

indeksowan y jest kred yt według kursu kupna walut określonego w „Bankowej tabeli 

kursów walut dla kred ytów dewizowych oraz indeksowan ych kursem walut 

obcych" - obowiązującego w dniu uruchomienia środków. 

§4 pkt 1 umowy przewidywał, że spłata wszelkich zobowiązań z tytułu 

umo wy będzie dokon ywana w złotych na rachunek pomocnicz y, określony w 

każdorazowym harmonogramie spłat kred ytu. 

Stosownie do §4 pkt 2 umowy wysokość zobowiązania będzie ustalana jako 

równowartość wy magalnej spłaty wyrażonej w walucie indeksac yjnej - po jej 

przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego w „Bankowej tabeli kursów 

walut dla kred ytów dewizowych oraz indekso wanych kursem walut obcych" do 

walut y wyrażonej w umowie - obowiązującego w dniu spłaty . 

W myśl §6 pkt 1 umo wy oprocentowanie kred ytu pozostawało zmienne i na 

dzień sporządzenia umow y wynosił 3,11 % w skali roku, na które składa się suma 

obowiązującej stawki DBF i stałej marży banku, która wynosi 2,35%. 

Regulamin definiował „bankową tabelę kursów walut dla kred ytów 

dewizow ych oraz indeksowanych kursem walut" (Tabelę kursów) jako sporządzoną 

przez merytoryczną komórkę Banku na podstawie kursów obowiązujących na rynku 

międzybankowym w chwili sporządzenia tabeli i po ogłoszeniu kursów średnich 
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przez NBP, tabelę sporządzana o godz. 16.00 każdego dnia roboczego i obowiązującą 

przez cały następny dzień robocz y. 

§3 pkt 1 regulaminu stanowił, że bank zastrzega sobie prawo do znuan y 

Regulaminu z ważnych prz yczyn . Za ważne przycz yny uznawano w szczególności 

nowelizację przepisów prawnych, dostosowanie do konieczn ych zmian 

wprowadzon ych w obowiązującym w Banku systemie informatyczn ym. 

Zgodnie z §19 regulaminu Kred ytobiorca był zobowiązany spłacać raty 

wynikające z harmonogramu (pkt 1). Spłata następowała bezgotówkowo na 

rachunek wskazan y w aktualn ym harmonogramie spłat kred ytu (pkt 3) W 

prz ypadku kred ytu indeksowanego w walucie obcej, kwota raty spłaty obliczana 

miała być według kursu sprzedaży dewiz obowiązującego w Banku na podsta wie 

obowiązującej w Banku Tabeli Kursów z dnia wpływu środków (pkt 5). 

§20 pkt 1 stanowił, że bank zalicza każdą wpłatę w następującej kolejności: 

koszt y upomnień, opłaty i prowizje, wymagalne podwyższone odsetki umowne z 

tytułu opóźnienia w spłacie kapitału, wymagalne odsetki umowne z tytułu 

zadłużenia, wymagaln y kapitał, najbliższa rata kapitałowa, odsetki wymagalne w 

najbliższym okresie wymagalności, niewymagaln y kapitał. Pozostała nadpłata miała 

być traktowana jako nieoprocentowan y depoz yt. 

Dowód: umowa kred ytu hipotecznego k. 42-44, regulamin k. 78-86 i 195-203; 

Pracownic y banku zachęcali pozwaną do zaciągnięcia kred ytu we frankach 

szwajcarskich . Wskaz ywali, że kred yt indeksowan y kursem CHF jest najlepszą 

propozycją . Pozwanej przedstawiano dwie inne propoz ycje - w PLN i EUR. 

Dow ód: przesłuchanie pozwanej - nagranie k. 295; 

Na dzień uruchomienia kred yt stanowił równowartość 181.879,97 CHF i został 

przeliczon y po kursie 2,4040 zł. 
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Łączna kwota wpłat otrzymanych przez powoda na poczet spłaty kred ytu 

wyniosła 291374 zł 30 gr. Łączna kwota wypłacona przez powoda z tytułu umowy 

kred ytu wyniosła 437 239 zł 45 gr. 

Dowód: wniosek o kredyt hipoteczny k. 204-211, wniosek o wypłatę kredytu 

k. 212 dyspoz ycja uruchomienia kredytu k. 213 i 318, rozliczenie kredytu i 

wniosek o zmianę danych k. 214-232, historia spłaty kredytu k. 315-317; 

Spłata kred ytu rue następowała regularnie ani systematycznie, w kwotach 

należnych bankowi. Powstały zaległości. Pozwana w owym czasie rozwiodła się, 

poważnie zachorowała. Pozwana podejmowała próby restrukturyzacji zadłużenia, 

które nie odniosły skutku. Przy próbach częściowej spłaty zaległego kredytu w 

Oddziale Banku, pracownic y mieli wątpliwości co do ustalenia kursu CHF, po 

któr ym ma zostać zaliczona wpłata. 

W piśmie z dnia 18 stycznia 2017 roku powód wezwał pozwaną 

do spłaty zaległych należności w terminie 14 dni robocz ych od dat y doręczenia 

wezwania. 

Dowód: wezwanie do zapłaty z dowodem nadania k. 87-90, historia spłaty 

kred ytu k. 94-136, przesłuchanie pozwanej - nagranie k. 295; 

W piśmie z dnia 21 lutego 2017 roku powód złożył pozwanej 

oświadczenie o wypowiedzeniu umow y wobec braku terminowej spłaty 

zobowiązania wynikającego z umowy kred ytu hipotecznego. Powód oświadczył 

prz y tym, że rozważy możliwość cofnięcia oświadczenia o wypowiedzeniu w 

prz ypadku uregulowania w okresie wypowiedzenia całości zaległości. 

Oświadczenie zostało doręczone pozwanej w dniu 15 marca 2017 roku. 

Dowód : oświadczenie banku o wypowiedzeniu umowy z dowodem 

doręczenia k. 45-47; 
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W piśmie z dnia 21 lutego 2017 roku skierowanym do pozwanego 

powód oświadczył o wypowiedzeniu umowy w stosunku do dłużnika 

rzeczowego. Przyczyną wypowiedzenia umowy pozostawała zaległość w spłacie 

kolejnych rat kredytu. Oświadczenie doręczono pozwanemu w dniu 15 marca 2017 

roku. 

Dowód: oświadczenie banku o wypowiedzeniu umowy dłużnikowi 

rzeczowemu z dowodem doręczenia k. 48-50; 

W pismach z dnia 29 czerwca 2017 roku powód sformułował ostateczne 

wezwania do zapłaty wymagalnej kwoty wynikającej z wypowiedzianej umowy 

kredytu, tj. 539 411 zł 41 gr tytułem należności kapitałowej, 1 353 zł 82 gr tytułem 

odsetek umownych, 15 268 zł 16 gr tytułem odsetek za opóźnienie, 3 zł 54 gr innych 

kosztów oraz dalszych odsetek. 

Dowód: ostateczne wezwania do zapłaty z dowodem nadania k. 51-57; 

W dniu 21 marca 2018 roku powód wystawił wyciąg z ksiąg, w którym 

stwierdzono, że pozwani (dłużnik osobisty i rzeczowy) mają wymagalne zadłużenie 

w kwocie 608 994 zł 38 gr, w tym 537 564 zł 30 gr należności głównej. 

Dowód: wyciąg z ksiąg bankowych k. 41 i 93; 

W dziale IV księgi wieczystej numer , prowadzonej dla 

nieruchomości stanowiącej własność obojga pozwanych, wpisano hipotekę umowną 

kaucyjną do sumy 743 307 zł 05 gr w celu zabezpieczenia kredytu wraz z odsetkami 

udzielonego przez poprzednika prawnego powoda - S.A. w 

Katowicach. 

Dowód: odpis księgi wieczystej k. 57-77; 
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Sąd zważył, co następuje: 

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie materiału dowodowego 

zaoferowanego przez strony niniejszego postępowania. Sąd ocenił wiarygodność i 

moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego 

rozważenia zebranego materiału (art. 233 § 1 k.p.c.). 

Konstruując stan faktyczny w niniejszej sprawie Sąd oparł się na załączonych 

do akt sprawy dokumentach, których autentyczność i prawdziwość nie była 

kwestionowana w toku procesu przez strony. Ich prawdziwość, rzetelność i 

autentyczność nie budziła też wątpliwości Sądu, dlatego też Sąd uznał je w całości za 

wiarygodne i uwzględnił dokonując rekonstrukcji istotnych dla rozstrzygnięcia 

sprawy okoliczności faktycznych. 

W ustalonym stanie faktycznym sprawy Sąd pominął dowody z dokumentów 

prywatnych zawierających rozmaite ekspertyzy oraz opinie organów finansowych 

odnoszących się do kredytów walutowych jako niemające istotnego znaczenia z 

punktu widzenia oceny prawnej konkretnej umowy zawartej przez strony 

niniejszego postępowania. 

Sąd oddalił w postanowieniu z dnia 21 listopada 2018 roku wniosek powoda o 

przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego ds. bankowości i finansów lub 

do spraw rachunkowości. Sąd poparł w tym zakresie argumentację strony pozwanej, 

która wskazywała, że nie jest możliwe ustalenie przez sąd takich mechanizmów jak 

„godziwa marża" i uzupełnianie umowy w tym zakresie. Nie jest również możliwe 

uzupełnienie klauzul abuzywnych przez stosowanie średniego kursu NBP. Nie było 

zdaniem Sądu konieczności pozyskiwania wiadomości specjalnych dla 

prawidłowego rozpoznania sprawy. 

Dowód z przesłuchania stron przeprowadzony w trybie art. 299-304 k.p.c. 

stanowił pewnego rodzaju uzupełnienie zebranego materiału dowodowego. Sąd 

przesłuchał w charakterze strony pozwaną · · ,, pomijając z przyczyn natury 

faktycznej dowód z przesłuchania przedstawicieli powoda jak również pozwanego 

- z uwagi na jego nieobecność. Pozwana przedstawiła swoje 

twierdzenia na okoliczność sposobu zawierania umowy kredytowej, negocjacji i 

7 

marekwyszkowski
Podświetlony

marekwyszkowski
Podświetlony

marekwyszkowski
Podświetlony



postanowień, wykon ywania umow y kred ytowej, w tym wysokości i termin ów 

dokon ywania spłat poszczególnych rat, wysokości rat do spłat. Sąd uznał, że 

twierdzenia pozwanej były zasadniczo zgodne z pozostałym materiałem 

zgromadzonym w niniejszej sprawie. 

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie. 

Powód w niniejsz ym postępowaniu dochodził zapłaty kwoty wynikającej z 

umow y kred ytu hipotecznego zawartego z . 

na nieruchomości stanowiącej własność 

., zabezpieczonego rzeczow o 

,. Podstawą prawną 

roszczenia zgłoszonego przez powoda pozostawał w szczególności przepis art. 69 

ust . 1 ustaw y z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2018 

roku, poz. 2187 ze zm.) w zw. z art. 471 k.c. Strona pozwana w toku niniejszego 

procesu podniosła skutecznie na zarzut nieważności umow y kredytu hipotecznego 

(art. 58 § 1 k.c.) w związku z wadliwym sformułowaniem przedmiotowo istotn ych 

elementów treści czynności pra wnej. 

Strona pozwana wywodziła źródło nieważności umow y z następujących 

okoliczności: 

- naruszenia przepisów art. 69 ust. 1 i 2 ustaw y - Prawo bankowe , art. 3581 § 5 

k.c . oraz 3531 k.c., dyrekt ywy 93/13/EWG; 

naruszenia zasad y określoności świadczenia 1 nieuzgodnienia istotn vch 

przedmiotowo elementów umowy; 

- złamania zasad y walutowości wyrażonej w art. 358 § 1 k.c. (w brzmieniu 

obowiązującym w dacie zawarcia umowy) poprzez brak rozliczeń w walucie i 

obrotu dewizo wego pomiędzy stronami umowy; 

- naruszenia przepisów art . 12 ust. 1 pkt 4, art. 5 ust. 3 pkt 5 w zw . z art. 2 pkt 3, 

art. 12 ust. 1 pkt 4 usta wy o przeciwdziałaniu nieuczciw ym prak tykom 

rynko wy m. 

Zasadnicze znaczenie dla ustalenia nieważności umow y ma zatem wykładnia 

przepisu art. 69 ust. 1,2 ustaw y - Prawo bankowe. Zgodnie z tymi przepisami przez 

umowę kred ytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kred ytobiorcy na czas 
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oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalon y 

cel, a kred ytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych 

w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w 

oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. 

Umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie i określać w szczególności kwotę i 

walutę kred ytu (ust. 2 pkt 2). 

Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji 

kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z 

przeznaczeniem na ustalony cel (przedmiot kredytu), a kredytobiorca zobowiązuje 

się do korz ystania z niej na warunkach określonych w umowie i zwrotu kwot y 

wykorzystanego kredytu w oznaczonym terminie. Dodatkowo zobowiązanie 

kredytobiorcy obejmuje też obowiązek zapłacenia bankowi odsetek oraz prowizji, w 

przewidzianych w umowie terminach - wynagrodzenia za korzystanie ze środków 

pieniężnych banku. Z tego ostatniego wynika, że umowa kredytu jest odpłatna (por. 

Z. Radwański, Prawo, s. 422). Jest też umową konsensualną. Dla ważności 

wykreowania wynikającego z niej stosunku prawnego nie potrzeba dodatkow ych 

czynności stron (por. np. szerzej S. Grzybowski, w: S. Grzybowski (red.), System, t. 

III, cz. 2, s. 721; G. Sikorski, Komentarz, s. 63). Ustawodawca nie zdecydował się na 

zawarcie w ustawie definicji legalnej umowy kredytu. Określił jej treść, skutki, stron y 

i elementy istotne. Jak się prz yjmuje w literaturze, kredyt bankowy to stosunek 

ekonomiczny pomiędzy bankiem a kredytobiorcą, którego istota polega na 

dostarczeniu przez bank określonej kwoty środków pieniężnych kredytobiorcy, pod 

warunkiem jej późniejszego zwrotu wraz z wynagrodzeniem dla banku ( odsetki, 

prowizja, opłaty manipulac yjne) - por. Z. Ofiarski, Prawo bankowe, teza 1 do art. 69; 

W. Srokosz, Udzielanie, s. 217. 

Ocena ewentualnej nieważności czynności prawnej dokon ywana jest z kolei 

na podstawie art. 58 § 1 k.c., zgodnie z któr ym czynność prawna sprzeczna z ustawą 

albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis 

przewiduje inn y skutek, w szczególności ten , iż na miejsce nieważnych postanowień 

czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepis y ustawy . 
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Analiza postanowień umowy zawartej przez powoda z pozwaną 

jednoznacznie wskazuje na to, że powód jako profesjonalista niewłaściwie określił 

wysokość zobowiązania, które pozostaje do wykonania przez stronę pozwaną. 

Kwota udzielonego kredytu powinna zostać wyraźnie oznaczona w umowie. 

Ewentualne odesłania muszą być na tyle klarowne, aby nie było jakichkolwiek 

wątpliwości co do wysokości zobowiązania strony przeciwnej. 

Trafnie wskazywali pozwani, że umowa została sporządzona przez powoda 

w taki sposób, że pozwana nie posiadała nawet teoretycznej możliwości poznania 

kursu przeliczenia własnego świadczenia. Skoro powód miał dokonać przeliczenia 

według nieokreślonego kursu w dniu wypłaty środków, to nie było możliwe 

uzyskanie informacji jaka będzie wysokość zadłużenia pozwanej aż do chwili 

podjęcia przez powoda jednostronnej decyzji o wypłacie środków. Skoro dopiero w 

dniu spłaty konkretnej raty kredytu jest ustalana kwota raty (dopiero w tym dniu 

dokonuje się obligatoryjnego przeliczenia do PLN), pozwana do dnia zapłaty nie wie 

jaka będzie wysokość jej raty w danym miesiącu. 

Ponadto zgodnie z §3 pkt 3 umowy powód zastrzegł sobie termin 5 dni 

roboczych do wypłaty kredytu od dnia spełnienia wszystkich warunków włącznie z 

przedłożeniem pisemnej dyspozycji wypłaty środków. Skoro zgodnie z §3 pkt 2 

umowy powód miał dokonać przeliczenia według nieokreślonego kursu w dniu 

wypłaty środków, to nie było możliwe uzyskanie informacji jaka będzie wysokość 

zadłużenia pozwanej aż do chwili podjęcia przez powoda jednostronnej decyzji o 

wypłacie środków. 

Taka sytuacja sprawiła, że wysokość zobowiązań pozwanej nie była znana w 

zarówno w chwili wypłaty środków przez powoda jak również w czasie, gdy 

zgodnie z harmonogramem miała następować spłata zobowiązania. Z tego względu 

umowa zawarta pomiędzy stronami niewłaściwie określiła elementy przedmiotowo 

istotne, a zatem jest nieważna z perspektywy art. 58 § 1 k.c. Nie istnieje możliwość 

koµwalidowania tejże umowy poprzez mechanizm z art. 58 § 3 k.c., który stanowi, że 

jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje 

w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez 

postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana. Skoro 
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postanowienia związane z głównym zobowiązaniem strony (wysokością rat , 

sposobem kształtowania kursu walutowego) pozostawały nieprecyz yjne, to całe 

roszczenie powoda jest nieważne, nieudowodnione co do wysokości. Występuje 

jaskrawa niezgodność z przepisami ustaw y. Nie tylko pozwana, lecz jakikolwiek 

klient banku nie byłby w stanie w oparciu o treść przedmiotowej umowy ustalić 

wysokości swojego zobowiązania. Zobowiązanie było kreowane na bieżąco, w 

sposób niejasn y, jednostronnie przez powodow y bank. 

Z perspekty wy czasu należy uznać, że umowa kred ytu hipotecznego zawarta 

pomiędzy powodem a pozwaną wprowadzała zapis umown y związany z walutą 

obcą jedynie w celu prawie dowolnej mod yfikacji wysokości zobowiązania przez 

bank. Powód dążył do uz yskania możliwości rozliczania umow y w sposób 

nieskrępowany, zapewniający maks ymalnie wy sokie wynagrodzenie . W istocie 

można skonstatować, że umowa kred ytu była zawarta w złotych polskich a jedynie 

mechanizm spłaty pozostawał związany z walutą obcą. 

Powyższa argumentacja jest wystarczająca dla zakwestionowania całej 

umo wy, a tym sam ym nieuwzględnienia powództwa o zapłatę zgłoszonego w 

niniejszej spra wie. W dalszej części należy odnieść się do niektór ych kwestii 

podnoszon ych przez stron y postępowania, które jednakże nie miały znaczenia 

rozstrzygającego . 

W niniejszej spra wie nie był trafn y argument naruszenia przepisu art. 358 § 1 

k.c. i stąd wywodzona nieważność umo wy kred ytu hipotecznego . Otóż przepis ten 

nie znajduje zastosowania w sprawie . W dniu zawierania umowy kred ytu nie istniał 

jakikol wiek zakaz wpis ywania do treści czynności prawnej walut obcych. Kred yty 

indeksowane kursem CHF nie są nieważne ze swojej istoty , automatycznie. Mieszczą 

się one w rama ch swobod y umów (art. 3531 k.c.). Istotn e jest jednak to, aby w 

mom encie powstania zobowiązań wzajemn ych stron w sposób jasn y sprec yzowano 

podsta wowe element y umovvy. Ustawodawca po lski po pewnym czasie niepewności 

związanej z kred ytam i waluto wymi zdecydował się na wprowadzenie przepisu art. 

69 ust. 2 pkt 4a usta wy - Praw o banko we, który aktualnie wskazuje na wymó g 

wpisania do um owy o kred yt denomino w any lub indeksowan y do walut y innej niż 

waluta polska , szczegółowych zasady określania sposobó w i terminów ustalan ia 
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kursu wymiany walut, na podstawie którego w szczególności wyliczana jest kwota 

kredytu, jego transz i rat kapitałowo-odsetkowych oraz zasad przeliczania na walutę 

wypłaty albo spłaty kredytu. 

Nie sposób zgodzić się z argumentacją pozwanej związaną z nieznajomością 

Regulaminu. W treści umowy podpisanej osobiście przez pozwaną jasno wskazano, 

że Regulamin stanowi integralną część umovyy. W konsekwencji należy założyć, że 

jako racjonalny konsument, pozwana powinna zapoznać się z treścią Regulaminu 

przy zawieraniu umowy. 

Odpowiedzialność pozwanego , jako dłużnika rzeczowego 

pozostawała pochodną odpowiedzialności dłużnika osobistego. Bank w celu 

zabezpieczenia spłaty kredytu ustanowił hipotekę na nieruchomości stanowiącej 

własność pozwanego (vide art. 65 i nast. ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach 

wieczystych i hipotece, tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1916 ze zm .). 

Sąd zważył, że nie zasługiwała na uwzględnienie argumentacja 

związana z brakiem legitymacji czynnej po stronie powodowej. Powód 

wykazał, że przysługuje jemu roszczenie z tytułu udzielonego kredytu poprzez 

dołączony do akt sprawy odpis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego. Wszakże powód jest następcą prawnym Getin Banku S.A., który udzielał 

kredytu hipotecznego. W drodze stosownych przekształceń doszło do sukcesji 

uniwersalnej, wstąpienia w prawa i obowiązki poprzednika prawnego. Stąd powód 

posiada legitymację czynną w procesie, w którym dochodzi należności od dłużnika 

rzeczowego. Fakt, że w księdze wieczystej ujawniono dane poprzednika prawnego 

nie jest przeszkodą dla oceny zasadności powództwa. Ewentualna zmiana 

wierzyciela hipotecznego w dziale IV księgi wieczystej mogłaby mieć znaczenie dla 

prowadzenia postępowania egzekucyjnego. 

Rację miał natomiast pozwany wskazując, że obecnie w systemie prawnym 

nie obowiązuje domniemanie istnienia wierzytelności w sytuacji, gdy ustanowiono 

hipotekę umowną kaucyjną. Przepis art . 71 u.k.w.h. normujący tego rodzaju 

domniemanie został uchylony z dniem 20 lutego 2011 roku (Dz. U. z 2009 roku, nr 

131, poz. 1075 ze zm.). 
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Powód dokonał prawidłowego wy powiedzenia wierzytelności hipotecznej z 

zastosowaniem art. 78 ust. 1 u .k.w.h., niemniej z uwagi na sprzeczność urnow y 

kred ytu hipotecznego z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, nie doszło 

do skutecznego wy kreowania zobowiązania po stronie dłużnika hipotecznego. 

Reasumując, powództwo zostało oddalone z uwagi na nieważność umow y 

kred ytu hipotecznego zawartego pomiędzy poprzednikiem prawnym powoda a 

pozwaną . Z uwagi na powyższe przedmiotem rozważać Sądu nie 

pozostawały klauzule uznawane przez stronę pozwaną jako abuz ywne. Nieważność 

umow y pochłonęła mogące wystąpić w umowie klauzule abuzywne . 

Wobec powyższego, na podstawie cy towan ych przepisów, Sąd orzekł jak w 

punkcie I sentencji wyroku. 

O kosztach procesu Sąd orzekł w punkcie II sentencji wyroku biorąc pod 

uwagę art. 98 § 1 k.p .c. w zw . z art. 108 § 1 zdanie 1 k.p.c . Powód przegrał sprawę, 

zatem zobowiązany jest zwrócić pozwan ym na ich żądanie koszt y niezbędne do 

celowego dochodzenia praw i celowej obron y (koszty procesu). Do niezbędnych 

koszt ów postępowania w niniejszej sprawie złożyły się: koszt y zastępstwa 

procesowego adwokata - 10 800 zł ustalone w oparciu o §2 pkt 7 rozporządzenia 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w spra wie opłat za 

czynności adwokackie (Dz. U. poz. 1800 ze zrn.) . 
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