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Wybrane aspekty umów o kredyt 
denominowany lub indeksowany do waluty 
innej niż waluta polska w świetle wyroków 

Trybunału Sprawiedliwości UE oraz 
orzecznictwa sądów polskich

Streszczenie:

Artykuł stanowi analizę wyselekcjonowanych aspektów umów kredytowych denomino-
wanych lub indeksowanych do waluty innej niż polska w kontekście wyłaniającym się 
z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, a także polskich sądów. Badaniu podlega 
między innymi wpływ orzecznictwa wspomnianej unijnej instytucji sądowniczej na roz-
strzygnięcia polskich organów, zwłaszcza w kontekście charakteru orzeczeń TSUE oraz 
obowiązku wykładni prawa krajowego zgodnie z prawem unijnym. Poczynione rozwa-
żania skupiają się ponadto na kwestiach, którym judykatura przygląda się szczególnie 
wnikliwie i w tym też zakresie rozpatrywana jest trafność przyjmowanych ocen praw-
nych, ujawniająca trudności w rozumieniu podstawowych pojęć dla umów stanowiących 
przedmiot artykułu. Konkluzje, jakie wynikają z zaprezentowanych wywodów, pozwa-
lają także na udzielenie negatywnej odpowiedzi na pytanie, czy w przypadku tzw. umów 
frankowych (czyli umów o kredyt zawierających klauzule denominujące lub indeksują-
ce sumę kredytową do kursu franka szwajcarskiego), dla przywrócenia stanu zgodnego 
z prawem, niezbędna jest interwencja legislacyjna prawodawcy.
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1. Wstęp

W pierwszej dekadzie XXI w. kredyty denominowane2 lub indeksowane3 do waluty 
innej niż waluta polska (przedstawiane jako kredyty w walucie obcej)4 były przedmio-
tem znacznego zainteresowania ze strony konsumentów, przede wszystkim ze względu 
na znacznie mniejsze koszty spłaty względem kredytu zaciągniętego bezpośrednio 
w walucie krajowej5. W umowach dotyczących tych kredytów pojawiały się tzw. klau-
zule indeksacyjne, niekiedy nazywane (błędnie6) waloryzacyjnymi, określające sposób 

2  W przypadku takiego kredytu kwota wnioskowana przez kredytobiorcę jest wyrażona w walucie ob-
cej, a zostaje wypłacona w walucie krajowej według klauzuli umownej opartej na kursie kupna waluty 
obcej obowiązującym w dniu uruchomienia kredytu.

3  Kredyt indeksowany do waluty obcej oparty jest na następującym mechanizmie: wnioskowana i póź-
niej wypłacona kwota kredytu jest podana w walucie krajowej, ale zostaje przeliczona na walutę obcą 
na podstawie klauzuli umownej opartej na kursie kupna tej waluty obowiązującym w dniu uruchomie-
nia kredytu.

4  Punktem odniesienia dla omawianej na łamach niniejszego artykułu umowy o kredyt denominowa-
ny lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska będzie umowa kredytu uregulowana w art. 69 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1876).

5  Zob. np. https://zbp.pl/wydarzenia/archiwum/komentarze/2016/grudzien/dlaczego-kredyty-frankowe- 
byly-wyplacane-w-zlotowkach, 30.11.2017; Centrum im. Władysława Grabskiego, Raport. Kredyty 
frankowe. Strony sporu i ich argumenty, s. 15 i nast., http://centrumgrabskiego.pl/wp-content/uploads/ 
2013/10/Raport-Kredyty-frankowe-Strony-sporu-i-ich-argumenty.pdf, 30.11.2017. Dokładniejsze dane 
w tym przedmiocie przedstawiają także m.in. K. Dawidko, M. Nuszkiewicz, Problematyka kredytów 
we frankach szwajcarskich, Warszawa 2015, s. 6–9. Dobrze też ówczesną sytuację obrazuje następujące 
zdanie: „Kredytobiorcy zamiast zadłużać się w Polsce na ponad 6% rocznie plus marża banku, zaczęli po-
życzać pieniądze od Szwajcarii, oprocentowane na zaledwie 0,25% plus marża banku” (P. Biedrzycki, Kre-
dyty we Franku Szwajcarskim – historia prawdziwa https://strefainwestorow.pl/artykuly/20160122/kredy 
ty-we-franku-szwajcarskim-historia-prawdziwa, 30.11.2017); zob. ponadto Analiza prawna wybranych po-
stanowień umownych stosowanych przez banki w umowach kredytów indeksowanych do waluty obcej lub 
denominowanych w walucie obcej zawieranych z konsumentami, RAPORT RZECZNIKA FINANSOWE-
GO, s. 3–4, https://rf.gov.pl/pdf/Raport_RF_Kredyty_walutowe.pdf, 20.08.2018.

6  Klauzule indeksacyjne (przeliczeniowe) nie mogą być nazywane klauzulami waloryzacyjnymi z tej przy-
czyny, iż waloryzacja może być dokonana tylko i wyłącznie innym niż pieniądz miernikiem wartości. Sens 
klauzul waloryzacyjnych opiera się na rudymentarnym elemencie: wskazują one, ile pieniędzy należy za-
płacić, by zobowiązanie mogło być umorzone; zob. A. Rzetecka-Gil, Kodeks cywilny. Komentarz. Zobo-
wiązania – część ogólna, 2011, LEX/el, komentarz do art. 3581, teza 8. Wprowadzając do umowy klauzulę 
waloryzacyjną strony oznaczają wysokość świadczenia w zobowiązaniu pieniężnym w sposób pośredni – 
poprzez wskazanie nie liczby jednostek pieniężnych (sumy nominalnej świadczenia), ale przez przedsta-
wienie wartości, jaką ma mieć spełniane świadczenie za pomocą innego niż pieniądz miernika wartości. 
Oznacza to, iż dłużnik zobowiązany będzie do zapłaty sumy pieniędzy tożsamej, w momencie spełniania 
świadczenia, wartości określonego przedmiotu, usługi, grupy przedmiotów – tak P. Machnikowski [w:] 
E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2017, Legalis 2017, komen-
tarz do art. 3581 k.c., nb. 2; inaczej, nietrafnie T. Dybowski, A. Pyrzyńska [w:] System prawa prywatne-
go, t. 5, Prawo zobowiązań – część ogólna, red. E. Łętowska, Warszawa 2013, s. 264. Bardzo dobrze clou tego 
zagadnienia wyjaśnił SO w Warszawie w uzasadnieniu wyroku z dnia 22 sierpnia 2016 r., III C 1073/14, 
https://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/154505000000903_III_C_001073_2014_Uz_2016–08–25_001, 
21.08.2018: „W wyniku zastosowania tego postanowienia umownego [klauzuli indeksacyjnej – M.G.] (i in-
nych, skorelowanych z nim) kwota zadłużenia wyrażana jest w walucie obcej, i w tej walucie także rozli-
czane są spłacane przez kredytobiorcę raty. To wprowadza do umowy dodatkowe ryzyko kursowe, typowe 
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obliczania odsetek. Klauzule te polegają na tym, że bank wydaje kredytobiorcy okre-
śloną sumę kredytową w złotych, przy czym jej wysokość jest określana (indeksowana) 
według kursu danej waluty (np. euro) w dniu wydania (indeksowanie do waluty obcej 
po cenie kupna). Zdeterminowanie tejże wysokości następuje także w celu określenia 
wysokości rat kredytowych, do których kredytobiorca będzie zobowiązany w okresie 
trwania stosunku kredytowego. W dniu płatności konkretnych rat taka rata jest prze-
liczana zgodnie z umową na złote stosownie do kursu danej waluty, tj. po kursie jej 
sprzedaży kontrahentowi banku. 

Orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych w zakreślonej powyżej 
materii jest relatywnie skromne (zmiany w tym przedmiocie następują jednak dyna-
micznie) i zawarta w nim wykładnia pierwotnie miała raczej charakter probankowy7, 
jednakże zdaje się, iż nastąpiło pewne odwrócenie trendu. Istotnym zagadnieniem jest 
także znaczenie wykładni zgodnej z prawem unijnym, co niestety nie stanowi obszaru, 
w którym rodzime sądownictwo poruszałoby się szczególnie sprawnie. Dla prawidłowego 
zważenia argumentów dotykających poruszonej w treści niniejszego artykułu proble-
matyki konieczne będzie w pierwszej kolejności wyjaśnienie istoty wykładni zgodnej 
z prawem Unii Europejskiej, jak również odwołanie się do kwestii granic swobody umów, 
w szczególności gdy tylko jedna ze stron zobowiązania jest profesjonalistą zawierającym 
dany kontrakt w ramach działalności prowadzonej w sposób zawodowy. 

dla umów kredytowych zawieranych w walucie obcej, jednocześnie pozwalając na naliczanie oprocento-
wania opartego o stopy procentowe właściwe dla tej waluty. Oba te elementy są przy tym ściśle ze sobą po-
wiązane, jako że ekonomicznym absurdem byłoby zastosowanie do ustalania kosztu kapitału wyrażone-
go w złotych stóp procentowych właściwych dla waluty obcej. »Ceną« płaconą za możliwość skorzystania 
z korzystniejszych stóp procentowych ustalonych dla obcej waluty jest zatem przyjęcie na siebie ryzyka 
kursowego, właściwego dla kredytu udzielanego w walucie obcej. Klauzula indeksacyjna nie jest więc toż-
sama z klauzulą waloryzacyjną, o której mowa w art. 3581 § 2 k.c., inny jest bowiem cel jej wprowadzenia. 
Nie wprowadza ona bowiem mechanizmu mającego zapewnić zachowanie wartości świadczenia, jej celem 
nie jest ochrona kredytodawcy przed spadkiem wartości pieniądza, jak w przypadku dość powszechnie 
stosowanych w okresie hiperinflacji umów pożyczek przewidujących zwrot kwoty stanowiącej równowar-
tość takiej samej ilości dolarów amerykańskich co w momencie jej udzielenia. Ma ona natomiast na celu 
obciążenie kredytobiorcy ryzykiem walutowym, co stanowi konieczny warunek udostępnienia mu kapi-
tału w zamian za wynagrodzenie niższe, niż to które musiałby uiścić, gdyby zaciągnął kredyt w złotych”.

Eksplikacja niniejszej kwestii jest zaś konieczna dla prawidłowej oceny chociażby przywoływanych 
niżej orzeczeń, w których dochodzi do nieprawidłowego utożsamiania klauzul waloryzacyjnych z klau-
zulami indeksacyjnymi, co także dowodzi braku odpowiedniego zrozumienia przez pewną część są-
dów rozpoznawanej tematyki.

7  Zob. B. Miąskiewicz, A. Cudna-Wagner, Kredyty we frankach: linia orzecznictwa w sprawach franko-
wych niekorzystna dla kredytobiorców, Rzeczpospolita, http://www.rp.pl/Opinie/305199976-Kredyty- 
we-frankach-linia-orzecznictwa-w-sprawach-frankowych-niekorzystna-dla-kredytobiorcow.html, 
30.11.2017 i przywołane tam orzecznictwo, w szczególności wskazywany w dalszej części niniejsze-
go artykułu wyrok SN z dnia 19 marca 2015 r., IV CSK 362/14, LEX nr 1663827 oraz wyrok SN z dnia 
14 maja 2015 r., II CSK 768/14, OSNC 2015/11/132. Zob. ponadto np. wyroki SO w Warszawie: z dnia 
18 kwietnia 2016 r., III C 275/15, M.Pr.Bank. 2016/10/3; z dnia 31 stycznia 2017 r. XXVII Ca 2313/16; 
wyrok SO w Poznaniu z dnia 8 listopada 2016 r., II Ca 525/16, https://orzeczenia.ms.gov.pl/content/ 
$N/153510000001003_II_Ca_000525_2016_Uz_2016–11–08_002, 30.11.2017; wyrok SO w Łodzi 
z dnia 16 lutego 2017 r., III Ca 1588/16, https://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/152510000001503_
III_Ca_001588_2016_Uz_2017–02–16_001, 30.11.2017.
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2. Obowiązek wykładni prawa krajowego zgodnie z prawem unijnym

Obowiązek wykładni prounijnej8 nie został expressis verbis ustanowiony w prawie unij-
nym czy wcześniej wspólnotowym. Został on „ukuty” przez Trybunał Sprawiedliwości 
w oparciu o trzy naczelne zasady wykrystalizowane w jego orzecznictwie: zasady pierw-
szeństwa prawa unijnego wobec prawa krajowego, zasady efektywności prawa wspól-
notowego oraz lojalności państw członkowskich wobec wspólnoty9. Za kluczowe należy 
tutaj uznać trzy judykaty:10 wyrok w sprawie von Colson11, wyrok w sprawie Marleasing12 
oraz wyrok w sprawie Adeneler13. W sprawie von Colson Trybunał utożsamił obowią-
zek wykładni prounijnej z wyborem środka w granicach uznania dozwolonego przez 
prawo krajowe14, rozwijając wówczas przyjęte zapatrywanie w orzeczeniu w sprawie 
Marleasing15, akcentując zasięg tejże wykładni „tak daleko, jak to jest możliwe” dla 
wypełnienia celu dyrektyw i taka też powinna być przeprowadzana przez sąd krajowy 
wykładnia prawa krajowego. Doprecyzowanie zajętego stanowiska przez Trybunał 
nastąpiło w wyroku w sprawie Adeneler, gdzie stwierdził on: 

Zasada zgodnej wykładni wymaga jednakże, by sądy krajowe czyniły wszystko co leży w za-
kresie ich kompetencji, uwzględniając wszystkie przepisy prawa krajowego i stosując uzna-
ne w porządku krajowym metody wykładni, by zapewnić pełną skuteczność rozpatrywanej 
dyrektywy i dokonać rozstrzygnięcia zgodnego z realizowanymi przez nią celami” ponieważ 
„Wymóg zgodnej wykładni prawa krajowego jest bowiem nieodłączną cechą systemu trak-
tatowego, który umożliwia sądom krajowym zapewnienie w ramach ich właściwości peł-
nej skuteczności prawa wspólnotowego przy rozstrzyganiu wniesionych przed nie sporów. 

8  Nim wszedł w życie traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską z 13 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. UE C 2007, nr 306, poz. 1), posługiwano się ter-
minem „wykładnia prowspólnotowa”. 

9  Por. C. Mik, Wykładnia zgodna prawa krajowego z prawem Unii Europejskiej [w:] Polska kultura praw-
na a proces integracji europejskiej, red. S. Wronkowska, Kraków 2005, s. 124; M. Koszowski, Wykład-
nia prawa krajowego w zgodzie z prawem Unii Europejskiej po uwzględnieniu zmian spowodowanych 
wejściem w życie Traktatu z Lizbony, Studia Prawa Prywatnego 2012, z. 2 (25), s. 60–62; A. Kalisz, Wy-
kładnia i stosowanie prawa wspólnotowego, Warszawa 2007, s. 199, 201–202; W. Postulski, Sądy państw 
członkowskich jako sądy wspólnotowe [w:] Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, red. A. Wró-
bel, Kraków 2005, s. 436; K. Płeszka, Wykładnia rozszerzająca, Warszawa 2010, s. 240.

10  Tak słusznie W. Rowiński, Nakaz dokonywania wykładni prounijnej jako dyrektywa wykładni syste-
mowej, RPEiS 2016, nr 1, s. 100–101.

11  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 1984 r., 14/83 Sabine von Colson i Elisabeth 
Kamann przeciwko Land Nordrhein Westfalen, https://curia.europa.eu/arrets/TRA-DOC-PL-ARRET- 
C-0014–1983–200407000–05_02.html, 30.11.2017.

12  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 1990 r. C-106/89, Marleasing SA przeciwko La 
Comercial Internacional de Alimentacion SA., ECLI:EU:C:1990:395.

13  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie C-212/04 – Konstantinos Adene-
leri inni v. Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG), ECR 2006/7A/I-06057, t. 111.

14  Myśl ta została ujęta w sposób następujący: „do sądu krajowego należy, na ile to jest możliwe w ramach 
swobodnej oceny, przyznanej mu przez prawo krajowe, dokonanie takiej wykładni i takie stosowanie prze-
pisów wydanych w celu wykonania dyrektywy, które będą zgodne z wymogami prawa wspólnotowego”.

15  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 1990 r. C-106/89, Marleasing SA przeciwko La 
Comercial Internacional de Alimentacion SA., ECLI:EU:C:1990:395.
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Rozumowanie Trybunału cechuje założenie, iż nie ma znaczenia przebieg wykładni 
prounijnej prawa krajowego, lecz jej rezultat16.

3. Przedkontraktowy obowiązek informacyjny a swoboda zawierania umów

Przedmiotem analizy będzie w pierwszej kolejności zagadnienie dopełnienia przez 
bank informacyjnego obowiązku przedkontraktowego i konsekwencji uchybień w tej 
materii. Po raz pierwszy w tej materii TSUE wypowiedział się w wyroku w sprawie 
Kásler17. Zajęte tam stanowisko sprowadzało się do zaakcentowania przez Trybunał 
konieczności rozstrzygnięcia następującego problemu: czy w świetle całokształtu istot-
nych okoliczności faktycznych, w tym form zachęty stosowanych przez kredytodaw-
cę w procesie negocjacji umowy i dostarczonych na tym etapie informacji, właściwie 
poinformowany oraz dostatecznie uważny i rozsądny przeciętny konsument mógł nie 
tylko dowiedzieć się o istnieniu różnicy, ogólnie obserwowanej na rynku papierów 
wartościowych, między kursem sprzedaży a kursem kupna waluty obcej, ale również 
oszacować – potencjalnie istotne – konsekwencje ekonomiczne, jakie niosło dla niego 
zastosowanie kursu sprzedaży przy obliczaniu rat kredytu, którymi zostanie ostatecz-
nie obciążony, a w rezultacie także całkowity koszt zaciągniętego przez siebie kredytu. 
Twierdząca odpowiedź na postawione przez TSUE pytanie równałaby się spełnieniu 
przez bank przedkontraktowego obowiązku informacyjnego. Argumentacja ta została 
rozbudowana w wyroku w sprawie Andriciuc18, gdzie Trybunał wskazał, iż:

wymóg, aby warunek umowny był wyrażony prostym i zrozumiałym językiem, należy 
rozumieć w ten sposób, iż powinien być on rozumiany jako nakazujący także, by umo-
wa przedstawiała w sposób przejrzysty konkretne działanie mechanizmu, do którego od-
nosi się ów warunek, a także, w zależności od przypadku, związek między tym mecha-
nizmem a mechanizmem przewidzianym w innych warunkach, tak by konsument był 
w stanie oszacować, w oparciu o jednoznaczne i zrozumiałe kryteria, wypływające dla 
niego z tej umowy konsekwencje ekonomiczne. 

Nie uszło także uwadze Trybunału, iż kredytobiorca musi zostać jasno poinformo-
wany, że podpisując umowę kredytu denominowaną w obcej walucie ponosi pewne 
ryzyko kursowe, które z ekonomicznego punktu widzenia może okazać się dla niego 
trudne do udźwignięcia w przypadku dewaluacji waluty, w której otrzymuje wynagro-
dzenie. Co więcej, to na przedsiębiorcy (którym w przypadku umów o kredyt denomi-
nowany lub indeksowany w walucie obcej jest bank) spoczywa ciężar przedstawienia 
ewentualnych wahań kursów wymiany i ryzyko wiążące się z zaciągnięciem kredytu 
w walucie obcej, zwłaszcza w przypadku, gdy konsument będący kredytobiorcą nie 

16  Zob. W. Rowiński, op.cit. Szerzej o wykładni prounijnej zob. także A. Sołtys, Obowiązek wykładni 
prawa krajowego zgodnie z prawem unijnym jako instrument zapewniania efektywności prawa Unii Eu-
ropejskiej, Warszawa 2015.

17  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 30 kwietnia 2014 r., C-26/13, Árpád Kásler 
i Hajnalka Káslerné Rábai v. OTP Jelzálogbank Zrt, LEX nr 1455098.

18  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 20 września 2017 r., C-186/16, Ruxan-
dra Paula Andriciuc i in. v. Banca Românească SA., MoP 2017 nr 21, s. 1127.
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uzyskuje dochodów w tej walucie. Zapatrywanie Trybunału należy uznać za prawidło-
we, tym bardziej, że pomimo faktu, iż ranga dochowania obowiązków informacyjnych 
przez profesjonalistę wchodzącego w kontraktowe relacje z konsumentem została do-
strzeżona przez przedstawicieli polskiej nauki prawa, zdaje się jednak, iż nie został w li-
teraturze położony należyty akcent na konsekwencje zaniechań przedsiębiorcy w tym 
obszarze19. Także judykatura nie poświęciła wskazanemu zagadnieniu odpowiedniej 
uwagi – niewiele jest orzeczeń, w których ten aspekt stosunków zobowiązaniowych był 
w ogóle rozpatrywany20, a już żadne nie zapadło w sprawie, gdzie oś sporu stanowiła 
umowa o kredyt denominowany lub indeksowany.

Doniosłość powyższego stanowiska rysuje się jeszcze wyraźniej, gdy zestawimy je z ar-
gumentami, jakie niekiedy zdają się przeważać w rozstrzygnięciach sądów powszech-
nych. I tak, w wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 23 listopada 2015 roku21 
przytoczona została treść umowy w zakresie informacji o ryzyku, z jakim wiąże się za-
ciągnięcie kredytu indeksowanego w relacji do waluty obcej o następującym brzmieniu: 

Kredytobiorca oświadcza, iż znane mu jest ryzyko wynikające ze zmiany kursu waluty 
obcej w stosunku do złotych polskich w przypadku, gdy umowa kredytu dotyczy kredytu 
udzielonego w walucie obcej, w której wyrażona jest kwota kredytu. O istnieniu tego ry-
zyka został poinformowany w trakcie procedury udzielania kredytu przez pracownika lub 
przedstawiciela Banku. W przypadku wzrostu kursu waluty kredytu w stosunku do zło-
tych polskich nastąpi odpowiedni wzrost jego zadłużenia wobec Banku z tytułu zacią-
gniętego kredytu, co może spowodować, że ustanowione prawne zabezpieczenie stanie się 
niewystarczające, a zdolność kredytobiorcy do obsługi zadłużenia ulegnie pogorszeniu.

Rozdźwięk pomiędzy wykładnią przyjętą przez Sąd Apelacyjny a tą zastosowaną 
przez TSUE jest więc wyraźny. Nie sposób przy tym przyznać racji temu pierwszemu, 
a to ze względu na treść art. 4 ust. 2 dyrektywy 93/1322, z której to wywiedziony został 
przez Trybunał nakaz takiego sformułowania postanowień umownych, aby kredyto-
biorca w momencie związywania się umową miał możność oszacowania całkowitego 
kosztu kredytu jaki przyjdzie mu spłacić. Przeciętny konsument-kredytobiorca jest 
świadomy ryzyka walutowego, jednakże nie sposób od niego wymagać dokonania oce-
ny skali ewentualnych wahań kursu – rzeczony obowiązek ciąży na profesjonalnym 
kredytodawcy, który przecież sam proponował klauzulę o takiej treści, o czym zresztą 

19  Por. K. Osajda [w:] Tom III A. Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część ogólna, red. K. Osaj-
da, Warszawa 2017, Legalis 2017, komentarz do art. 3531 k.c., teza 62 i nast.

20  W wyroku z dnia 9 listopada 2012 r., IV CSK 284/12, Biul.SN 2013/2/14, dotyczącym bankowej umo-
wy o wystawienie opcji walutowej, podniesiony został problem naruszenia tzw. obowiązków ogólnych 
banku, które niekoniecznie muszą wynikać z umowy z bankiem (np. obowiązek lojalności, informa-
cji), jednakże na kanwie tejże sprawy SN nie dopatrzył się takiego uchybienia obowiązkom kontrakto-
wym, któremu można by przypisać skutek w postaci nieważności całej umowy. Nie wykluczono przy 
tym możliwości zaistnienia takiego następstwa, lecz odmówiono przypisania mu „automatycznej” sank-
cji nieważności.

21  I ACa 1024/15, M.Pr.Bank. 2016/12/12–24.
22  Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach 
konsumenckich, Dz.Urz.UE.L z 1993 r. Nr 95, s. 29.
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była mowa uprzednio23. Pogląd Trybunału można uzupełnić o wzmiankę, iż w takim 
też tonie należałoby interpretować ujęty w art. 355 § 2 k.c. wymóg zachowania przez 
bank staranności wynikającej z zawodowo prowadzonej działalności. 

Chociaż brak podobnych wypowiedzi SN w sprawach bezpośrednio dotyczących umów 
kredytowych z klauzulą indeksacyjną, to samo zagadnienie jasnego i przejrzystego formu-
łowania klauzul w umowach kredytowych nie jest dla niego obce, gdyż już w postanowie-
niu z dnia 21 grudnia 2011 roku24 wywiódł on, iż zastrzeżenie w umowach kredytowych 
zmiennego oprocentowania kredytu nie stanowi niedozwolonej klauzuli wzorca umowne-
go w rozumieniu art. 3851 k.c., niemniej sposób określenia przez bank warunków „zmiany 
procentowej kredytu” podlega ocenie z punktu widzenia konsumenta i w tym zakresie 
banki powinny zachować szczególną staranność w odniesieniu do precyzyjnego, jedno-
znacznego i zrozumiałego dla kontrahenta określenia tych warunków25. Stąd też konkluzja 
jaka wypływa z orzeczenia w sprawie Kásler oraz Andriciuc nie wydaje się zbyt daleko 
idąca. Trybunał dekodując normę art. 4 ust. 2 dyrektywy 93/13 nie zawahał się i podążył 
za ratio legis tego uregulowania. Jeśli możliwe jest badanie przejrzystości i zrozumiałości 
klauzul w umowie o kredyt już po jej zawarciu, to przepisy dyrektywy 93/13 (przede 
wszystkim wspomniany już art. 4 ust. 2) należy czytać tak, by konsekwencje uchybień przy 
prawidłowym poinformowaniu konsumenta o ryzyku, jakie wiąże się ze skorzystaniem 
z produktu kredytowego, odnosiły się także do etapu przedkontraktowego.

Pomimo że dotychczas problematyka dopełnienia przedkontraktowego obowiązku in-
formacyjnego nie była w szerszym zakresie rozpatrywana w piśmiennictwie ani w orzecz-
nictwie, to na gruncie zasad współżycia społecznego, tworzących jedną z barier limitujących 
swobodę kontraktową stron z art. 3531 k.c., znaleźć można judykaty o treści przystającej 
do omawianej problematyki umów kredytowych denominowanych lub indeksowanych 
do waluty innej niż polska. W tym kierunku poszedł Sąd Apelacyjny w Warszawie w wy-
roku z dnia 4 października 2017 roku26, eksplikując swoje stanowisko w tenże sposób: 

23  Wyjątkową wymowę zyskuje w takim ujęciu następujące zdanie: „Skoro instytucja finansowa przy-
znaje, że »historyczne dane/parametry dotyczące opisywanego portfela nie odzwierciedlają w sposób 
wystarczający ryzyka kredytowego związanego z CHF«, to w jaki sposób ryzyko takie mógł prawidło-
wo ocenić i zważyć zwykły obywatel ubiegający się o kredyt?” – tak K. Rogala, Klienci banków pozbawie-
ni wyboru, Rzeczpospolita z 1 marca 2017 roku, http://www.rp.pl/Opinie/303019980-Krzysztof-Rogala- 
o-kredytach-frankowych-Klienci-bankow-pozbawieni-wyboru.html, 26.11.2017; autor ten cytuje w swo-
im artykule fragmenty raportu kwartalnego ING Banku Śląskiego z dnia 2 lutego 2017 r., dotyczące-
go IV kwartału 2016 r.

24  I CSK 310/11, LEX nr 1108504.
25  Podobnie SN (rozpoznając skargę kasacyjną w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za nie-
dozwolone) w wyroku z dnia 4 listopada 2011 r., I CSK 46/11, LEX nr 1102253, zwrócił uwagę na ko-
nieczność precyzyjnego formułowania klauzuli zmiennego oprocentowania, akcentując, iż powinna do-
kładnie wskazywać czynniki (okoliczności faktyczne) usprawiedliwiające zmianę oprocentowania oraz 
relację między zmianą tych czynników a rozmiarem zmiany stopy oprocentowania kredytu, określając 
precyzyjnie wpływ zmiany wskazanych okoliczności na zmianę stopy procentowej „a więc kierunek, 
skalę, proporcję tych zmian”.

26  http://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/content/$N/154505000007203_XXIV_C_001094_2014_Uz_ 
2017–11–14_001, 29.11.2017. Por. także wyrok SA w Warszawie z dnia 5 grudnia 2014 r., I ACa 579/14, 
LEX nr 1649330 oraz z dnia 7 maja 2015 r., I ACa 1262/14, LEX nr 1953151.
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pozwana nie wywiązała się należycie z obowiązków udzielenia rzetelnej informacji w za-
kresie kosztów kredytu, co skutkowało powzięciem przez powodów niekorzystnej decyzji 
o zaciągnięciu kredytu indeksowanego związanego ze znacznym ryzykiem walutowym. 
Sposób zawarcia przedmiotowej umowy powoduje, że jest ona sprzeczna z zasadami 
współżycia społecznego tj. zasadą uczciwości, lojalności27 oraz zasadą równości stron. 

Sąd Apelacyjny, chociaż nie nawiązał do wyroku w sprawie Andriciuc, to jednak oczy-
wistym jest, że ostatecznie oparł swe orzeczenie o elementy analogiczne do tych, które 
kierowały TSUE.

Przywołane wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE sprawie Kásler oraz Andriciuc 
w swej istocie stanowią zatem, że elementem obowiązującego prawa jest przedkontrak-
towy obowiązek informacyjny. Zilustrowane zaś orzecznictwo sądów powszechnych, 
statuujące rzeczony obowiązek jako element podlegający badaniu w zakresie zgodności 
z zasadami współżycia społecznego, potwierdza ten pogląd, co nieuchronnie prowadzi 
do konstatacji, iż niedopełnienie obowiązków informacyjnych przez kredytodawcę 
wypełnia dyspozycję normy z art. 58 § 2 k.c., czyniąc całą umowę nieważną.

4. Abuzywność klauzul indeksacyjnych 

Jednym z pierwszych elementów, jakie podlegały dokładniejszemu badaniu na kan-
wie umów, była obecność w nich klauzul niedozwolonych. Dowodem tego są przede 
wszystkim zapadłe w przedmiocie stwierdzenia abuzywności trybie tzw. kontroli abs-
trakcyjnej orzeczenia Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wydane w czasie 
poprzedzającym większość judykatów w sprawach indywidualnych. Wymieniając ele-
menty stanowiące o abuzywności poszczególnych postanowień wskazywano na:
– dowolność w zakresie wyboru przez kredytodawcę kryteriów ustalania kursu CHF 

w jego tabelach kursowych28,
– nieprecyzyjność, niejednoznaczność zasad ustalania kursów walut obcych, brak do-

statecznego poinformowania konsumenta o wysokości kursu waluty29,
– arbitralność ustalania przez kredytodawcę (przedsiębiorcę) kursu kupna i sprzeda-

ży waluty obcej, brak jakiegokolwiek wpływu konsumenta na rzeczoną materię30.
Warto odnotować, że problematyka jednostronnego kształtowania przez bank rela-

cji zobowiązaniowej stanęła przed judykaturą znacznie wcześniej aniżeli pojawiły się 
spory na tle umów kredytowych denominowanych lub indeksowanych do waluty innej 
niż waluta polska. Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 
1992 r.31, w której stwierdzono, że sprzeczne z zasadami współżycia społecznego jest 

27  Na zasadę lojalności kontraktowej jako jedną z wartości podlegających ocenie podczas determino-
wania zgodności czynności prawnej z zasadami współżycia społecznego zwraca uwagę M. Gutowski 
[w:] Kodeks cywilny. Komentarz Art. 1–44911, red. M. Gutowski, t. I, Warszawa 2016, Legalis 2017, ko-
mentarz do art. 3531 k.c., nb. 51.

28  Wyrok SOKiK z dnia 27 grudnia 2010 r., XVII AmC 1531/09, MSiG 2014/175/12313.
29  Wyrok SOKiK z dnia 3 sierpnia 2012 r., XVII AmC 5344/11, MSiG 2014/135/9527.
30  Wyrok SOKiK z dnia 14 grudnia 2010 r., XVII AmC 426/09, MSiG 2012/134/9545.
31  III CZP 141/91, OSNC 1992/6/90.
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postanowienie regulaminu bankowego pozwalające bankowi na zmianę w czasie trwa-
nia umowy wysokości stopy oprocentowania bez wypowiedzenia umowy. W przed-
miotowym orzeczeniu zostało poczynione odwołanie do innej uchwały składu siedmiu 
sędziów Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 1991 r.32 z następującą tezą: „Umieszczenie 
w regulaminie bankowym, dotyczącym warunków prowadzenia rachunku bankowego, 
postanowień uprawniających bank do jednostronnej zmiany treści tego regulaminu, 
a tym samym warunków umów rachunku bankowego – nie jest prawnie skuteczne”. 
SN prawidłowo bowiem dopatrzył się związku pomiędzy rozpatrywaną w obu przy-
padkach materią, uzasadniającego (pomimo rozbieżności przedmiotowej dostrzeganej 
na pierwszy rzut oka) wykorzystanie jej wniosków do deliberacji nad umowami kre-
dytowymi. Wnioski te sformułować można w sposób następujący: niedopuszczalnym 
(sprzecznym z zasadami współżycia społecznego) jest ukształtowanie stosunku obli-
gacyjnego, które pozwala jednej ze stron na modyfikację treści tego stosunku w spo-
sób i w wymiarze niemożliwym do przewidzenia przez drugą stronę, a wpływający 
na zobowiązania spoczywające na tejże drugiej stronie33.

5. Konsekwencje uznania klauzuli indeksacyjnej za nieobowiązującą  
lub nieważną

Norma zawarta w art. 3851 § 1 i 2 k.c., mówi, że skutek przewidziany w tym przepisie 
następuje ex lege34 i nie jest rolą sądu jego mitygowanie, czemu dał wyraz Sąd Okręgowy 
w Łodzi w uzasadnieniu wyroku z dnia 3 lutego 2012 roku35, konstatując: 

Okoliczność, że wobec zamieszczenia w umowie klauzuli abuzywnej powstaną skutki od-
mienne od zamierzonych przez strony, nie zwalnia sądu z obowiązku zastosowania bez-
względnie wiążącego przepisu art. 3851 § 1 k.c. i stwierdzenia tejże abuzywności. Jeżeli 
nawet ekonomicznym skutkiem wyroku będzie uzyskanie przez powodów kredytu na wa-
runkach korzystniejszych od występujących na rynku, to skutek ten będzie spowodowa-
ny li tylko zamieszczeniem w umowie przez pozwany bank klauzuli sprzecznej z prawem. 

Jak zostanie jednak niżej wywiedzione, należy się zastanowić, czy usunięcie klauzul 
indeksacyjnych nie powinno być rozpatrywane pod kątem dalej idącej sankcji. Niezależnie 
od finalnych spostrzeżeń w tej materii, wypada się wcześniej pochylić nad zasygnalizowa-
nym już na wstępie problemem nieuwzględniania przez Sąd Najwyższy w swoim orzecznic-
twie wykładni prounijnej, niekorespondującym także z omówionymi w niniejszym akapicie 
następstwami stwierdzenia niedozwolonego charakteru postanowienia umownego.

Za sztandarowy przykład orzecznictwa SN sprzecznego z wykładnią prounijną może 
służyć wyrok z dnia 19 marca 2015 roku36, gdzie stwierdzono następującą rzecz: „Zauważyć 

32  III CZP 15/91, OSNC 1992/1/1.
33  Zob. także wyrok SN z dnia 5 kwietnia 2002 r., II CKN 933/99, LEX nr 54492.
34  Por. K. Zagrobelny [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warsza-
wa 2017, Legalis 2017, komentarz do art. 3851 k.c., nb. 11 i 12.

35  III CA 1207/11, M.Pr.Bank. 2012/10/13–24.
36  IV CSK 362/14, LEX nr 1663827.
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jednak należy, że częściowa spłata kredytu odbyła się według konkretnych zasad. Powo-
dowie dokonali spłaty przy zastosowaniu określonego sposobu przeliczeń. Nawet jeżeli 
był on niejasny według treści zaskarżonych postanowień umownych, to z chwilą doko-
nania spłaty został skonkretyzowany. W rezultacie niedozwolony (abuzywny) charakter 
tych postanowień został wyeliminowany”. Tymczasem według TSUE art. 6 ust. 1 dyrekty-
wy 93/13 należy interpretować w ten sposób, że warunek umowny uznany za nieuczciwy 
należy co do zasady uznać za nigdy nieistniejący, tak by nie wywoływał on skutków wobec 
konsumenta, a przez to sądowe stwierdzenie nieuczciwego charakteru takiego warunku 
powinno mieć co do zasady skutek w postaci przywrócenia sytuacji prawnej i faktycznej 
konsumenta, w jakiej znajdowałby się on w braku rzeczonego warunku37. Mamy tu więc 
do czynienia z zapatrywaniem jednoznacznie wykluczającym możliwość jakiegokolwiek 
sanowania klauzul niedozwolonych, nie mówiąc już „uzdrawianiu” postanowień abuzyw-
nych w drodze czynności faktycznych38.

Kontrowersyjna jest wzajemna relacja art. 3851 § 1 k.c. do art. 58 § 3 k.c. w sytuacji, 
gdy dane postanowienie umowne zostanie już uznane za abuzywne. Nie przekonuje sta-
nowisko zaprezentowane przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 lutego 2013 roku39, 
który skonstatował, iż wzajemna relacja pomiędzy art. 58 § 3 k.c., a art. 3851 § 2 k.c. 
sprawia, że ten drugi, jako przepis późniejszy oraz szczególny w stosunku do art. 58 
§ 3 k.c., eliminuje jego zastosowanie i ewentualne wyłączenie z umowy postanowień 
uznanych za niedozwolone (art. 3851 § 1 k.c.) nie powodując nieważności całej umo-
wy, nawet wtedy, gdy bez tych postanowień umowa nie zostałaby zawarta. Nie został 
bowiem poczyniony przez SN żaden pogłębiony wywód w tej materii, a przytoczone 
powyżej argumenty są niewystarczające dla tak kategorycznie sformułowanej tezy. 
Wszakże już w piśmiennictwie40 dawno zwracano uwagę na wypracowaną w niemiec-
kiej doktrynie tezę o „podwójnym skutku” w prawie. Wedle rzeczonej tezy, względy 
słuszności mogą przemawiać za możliwością uruchomienia innej niż nieważność bez-
względna sankcji także w sytuacji, gdy czynność jest niezgodna z ustawą. Z tego też 
powodu można by pokusić się o wyartykułowanie stwierdzenia, że to właśnie względy 
słuszności powinny w przypadku czynności prawnych dokonywanych z konsumentami 
37  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach połączonych C-154/15, C-307/15 
i C-308/15, Naranjo i inni, ECLI:EU:C:2016:980.

38  Pogłębione uzasadnienie w tej kwestii przedstawił TSUE w wyroku z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie 
C-618/10 Banco Espanol de Crédito SA przeciwko Joaquín Calderón Camino, ECLI:EU:C:2012:349. Wyja-
śnił on, że „gdyby sąd krajowy mógł zmieniać treść nieuczciwych warunków zawartych w takich umo-
wach, takie uprawnienie mogłoby zagrażać realizacji długoterminowego celu ustanowionego w art. 7 dy-
rektywy 93/13. Uprawnienie to przyczyniłoby się bowiem do wyeliminowania zniechęcającego skutku 
wywieranego na przedsiębiorców poprzez zwykły brak stosowania takich nieuczciwych warunków wo-
bec konsumentów (…), ponieważ nadal byliby oni zachęcani 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 interes rzeczonych przedsiębiorców”.

39  I CSK 408/12, OSNC 2013/11/127; aprobata dla tego zapatrywania została wyrażona m.in. w wyroku SA 
w Lublinie z dnia 28 maja 2014 r., I ACa 86/14, LEX nr 1474562, a także w wyroku SA w Białymstoku z dnia 
20 grudnia 2017 r., I ACa 606/17, http://orzeczenia.bialystok.sa.gov.pl/content/chf/150500000000503_I_
ACa_000606_2017_Uz_2017–12–20_002.

40  Zob. A. Ohanowicz, Zbieg norm w polskim prawie cywilnym, Warszawa 1963, s. 207 i nast.



Mateusz Godula

128 

decydować, czy sankcja nieważności wywodzona z art. 58 § 3 k.c. winna znaleźć za-
stosowanie. Chodzi bowiem o to, aby uniknąć sytuacji, w której po wyeliminowaniu 
z treści umowy w oparciu o art. 3851 § 1 k.c. klauzuli niedozwolonej, nie doszło do uni-
cestwienia całej relacji kontraktowej, co mogłoby prowadzić chociażby do konieczności 
spłaty przez konsumenta całego kredytu przed zakładanym terminem, zgodnie z prze-
pisami o świadczeniu nienależnym. Jednakowoż tak orzecznictwo TSUE41, jak i nauka 
prawa cywilnego zaznacza42, że ocenie podlega obiektywna możliwość utrzymania 
umowy po wyłączeniu z niej abuzywnego postanowienia, bez przydawania położeniu 
którejkolwiek ze stron charakteru decydującego kryterium. Co prawda TSUE w wy-
roku Pereničová i Perenič (pkt 35) oraz Jőrös (pkt 47) dopuścił uznanie za nieważną 
całej umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem zawierającej jeden 
lub więcej nieuczciwych warunków, jeżeli takie rozwiązanie zapewnia lepszą ochronę 
konsumenta, jednocześnie zaś podkreślił, iż:

art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 powinien być interpretowany w ten sposób, że sąd krajowy, który 
stwierdza nieuczciwy charakter warunku umownego, ma obowiązek, po pierwsze, wyciągnię-
cia wszystkich konsekwencji wynikających na podstawie prawa krajowego z takiego stwier-
dzenia bez oczekiwania na wniosek konsumenta w tym zakresie w celu zapewnienia, iż konsu-
ment nie będzie związany takim warunkiem, oraz po drugie, oceny co do zasady na podstawie 
obiektywnych kryteriów, czy dana umowa może dalej istnieć bez takiego warunku43. 

Opierając się na poglądzie Sądu Najwyższego zaprezentowanym w wyroku z dnia 
22 stycznia 2016 roku44 można próbować by argumentować, że skoro polski ustawo-
dawca przewidział na tę okoliczność art. 3851 k.c., zawierający odrębne uregulowanie 
następstw abuzywności postanowienia umownego, to upadek całej umowy nie byłby 
więc możliwy nawet wtedy, gdy z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych 
nieważnością nie zostałaby ona zawarta45. SN uznał, że umowa kredytu zawierająca 
klauzulę indeksacyjną, po zdeterminowaniu nieważności takiej klauzuli, winna być 
traktowana jak „zwyczajna” umowa kredytowa, jako że klauzulę indeksacyjną zali-
czyć należy do podmiotowo istotnych elementów umowy (accidentalia negotii) i brak 

41  Tak m.in. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 marca 2012 roku, C-453/10, 
Pereničová i Perenič v. SOS financ, spol. s r. o., LEX nr 1122804; wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej z dnia 30 maja 2013 roku, C-397/11, Erika Jőrös v. Aegon Magyarország Hitel Zrt., ZOT-
SiS 2013/5-/I-.

42  Por. P. Mikłaszewicz [w:] Tom III A. Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część ogólna, 
red. K. Osajda, Warszawa 2017, Legalis 2017, komentarz do art. 3851 k.c., teza 40; K. Zagrobelny, op.cit., 
komentarz do art. 3851 k.c., nb. 11.

43  C-453/10, Pereničová i Perenič.
44  I CSK 1049/14, Biul.SN 2016/5/12.
45  Nie jest to co prawda stanowisko jednolite – spotkać się można z poglądem ukształtowanym w opar-
ciu o wyrok SN z dnia 12 maja 2000 r., V CKN 1029/00, Biul.SN 2001/5/8, stanowiącym, że jeżeli sank-
cja nieważności niektórych postanowień czynności prawnej wynika z innych przepisów niż art. 58 
§ 1 i 2 k.c., o ważności tej czynności w pozostałym zakresie należy rozstrzygać, stosując w drodze ana-
logii, na podstawie art. 58 § 3 k.c. W ten sposób wypowiada się Cz. Żuławska [w:] G. Bieniek, H. Cie-
pła, S. Dmowski, J. Gudowski, K. Kołakowski, M. Zychowicz, T. Wiśniewski, Cz. Żuławska, Komentarz 
do Kodeksu Cywilnego. Księga Trzecia. Zobowiązania, t. 1, Warszawa 2011, s. 165.
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jest przeszkód, aby stosunek zobowiązaniowy z umowy kredytu mógł trwać nadal46. 
Przedmiotowa klauzula kształtuje zaledwie „dodatkowy mechanizm indeksacyjny 
wspomnianych głównych świadczeń stron stosunku kredytowego, tj. sposób określania 
rynkowej wartości wydanej i wykorzystywanej sumy kredytu w złotych w relacji do wa-
lut obcych”47. Nie sposób jednak przyznać racji SN w tej materii, o czym będzie niżej.

Po pierwsze, przywołany powyżej wyrok ignoruje literalną konstrukcję art. 69 
ust. 2 pkt 4a pr. bank., z której wynika, że jeżeli strony zawierają umowę o kredyt deno-
minowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska, to powinny one ustalić 
zasady określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie 
którego w szczególności wyliczana jest kwota kredytu, jego transz i rat kapitałowo-od-
setkowych oraz zasad przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu – zasady te 
nie są elementem zależnym od woli układających się stron, którego spełnienie stanowi 
konieczną przesłankę wystąpienia określonych skutków prawnych, czyli nie są wypo-
sażone w kluczową cechę dla accidentalia negotii48. Strony, chcąc związać się umową 
o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska, nie mogą 
pominąć ujęcia w niej omawianego postanowienia – konstrukcja przepisu tego nie 
dopuszcza, brak w niej chociażby typowych dla norm o charakterze dyspozytywnym 
zwrotów: „w braku odmiennego zastrzeżenia”, „w braku odmiennej umowy”, „chyba, 
że umowa stanowi inaczej”49. Po drugie, trzeba mieć na względzie racjonalność usta-
wodawcy, który chcąc uczynić jakiś element opcjonalnym, czyni to w sposób wyraźny, 
tak jak w przypadku prowizji (art. 69 ust. 2 pkt 9 pr. bank.)50. Uważna lektura art. 69 
ust. 1 pr. bank. pozwala dostrzec, że mowa tam jest verbatim o odsetkach, a prze-
ważające stanowisko przedstawicieli nauki prawa mówi, że oprocentowanie stano-
wi essentialia negotii umowy kredytu, separujące ją od umowy pożyczki ze względu 
na wymóg jednoznacznego oznaczenia wysokości odsetek51. Na afirmację zasługu-
je więc stanowisko zawarte w wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 29 marca 
2017 roku52 – w uzasadnieniu tego judykatu twierdzi się zasadnie, że „wyeliminowanie 
klauzul uznanych za niedozwolone w sposób zaproponowany przez powodów (…) nie 
może zyskać aprobaty. Proste wyeliminowanie zakwestionowanych klauzul dopro-
wadziłoby do niedopuszczalnej zmiany pierwotnego charakteru stosunku prawnego, 
łączącego strony. Doszłoby de facto do zastąpienia kredytu indeksowanego kursem (…) 
kredytem złotowym”. Można co prawda podnosić, iż dopiero przepisy ustawy z 29 lipca 

46  Wyrok SN z dnia 22 stycznia 2016 r., I CSK 1049/14.
47  Ibidem.
48  Zob. Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2014, s. 291.
49  Por. przywołany wcześniej wyrok SN z dnia 19 marca 2015 roku, IV CSK 362/14, LEX nr 1663827. 
50  Afirmację dla takiego rozumowania wyraził J. Molis [w:] Prawo bankowe. Komentarz, red. F. Zoll, t. I, 
Komentarz do art. 1–92, Kraków 2005, s. 693–695 oraz K. Kurosz, Nieważność umowy kredytu na sku-
tek wadliwego określenia warunków zmiany oprocentowania, PPH 2017/1, s. 17–25.

51  J. Pisuliński, Umowa kredytu. Kredyt konsumencki [w:] System prawa prywatnego, t. 8, Prawo zobo-
wiązań – część szczegółowa, red. J. Panowicz-Lipska, Warszawa 2011; J.M. Kondek, W. Somerski, Do-
puszczalność ujemnego oprocentowania kredytów w świetle obecnej sytuacji gospodarczej, PPH 2015/12, 
s. 13; A. Kawulski, Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2013, s. 336; K. Kurosz, op.cit.

52  I ACa 1233/16, LEX nr 2287417.
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2011 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw53 wprowa-
dziły do polskiego porządku prawnego art. 69 ust. 2 pkt 4a pr. bank., lecz wcale to nie 
uchybia wywiedzionej argumentacji, w szczególności jeżeli uwzględniony zostanie fakt, 
iż art. 4 przywołanego aktu prawnego statuował wprost: 

W przypadku kredytów lub pożyczek pieniężnych zaciągniętych przez kredytobiorcę lub 
pożyczkobiorcę przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ma zastosowanie art. 69 
ust. 2 pkt 4a (…) ustawy, o której mowa w art. 1 [tj. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 
Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.) – przyp. M. G.] w stosun-
ku do tych kredytów lub pożyczek pieniężnych, które nie zostały całkowicie spłacone – 
do tej części kredytu lub pożyczki, która pozostała do spłacenia. W tym zakresie bank 
dokonuje bezpłatnie stosownej zmiany umowy kredytowej lub umowy pożyczki. 

Ponadto dostrzec można, iż ustawodawca miał świadomość występowania w obrocie 
umów o kredyt denominowany54 lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska 
i precyzując poprzez art. 69 ust. 2 pkt 4a pr. bank. wymogi, jakim umowy tego typu 
muszą sprostać, potwierdził, że klauzula indeksacyjna jest elementem przedmiotowo 
istotnym55. W czasie poprzedzającym wprowadzenie do polskiego porządku prawnego 
art. 69 ust. 2 pkt 4a pr. bank. niewątpliwie doszło do wypracowania przez praktykę obro-
tu gospodarczego umów kredytowych denominowanych lub indeksowanych do waluty 
innej niż polska, w których klauzule indeksacyjne miały charakter postanowień określa-
jących główne świadczenie stron umowy56. Za takim stanowiskiem przemawia choćby 
to, że udzielanie kredytów według niższych stóp, właściwych dla waluty obcej, pozwalało 
53  Dz.U. Nr 165, poz. 984.
54  Istnienie kredytów denominowanych było już dość dawno jasne dla doktryny; zob. J. Molis [w:] Pra-
wo bankowe. Komentarz. Tom I i II, red. F. Zoll, Zakamycze 2005 – dostęp LEX/el., teza 13.

55  Celnej rekapitulacji dokonał SO Warszawa-Praga w Warszawie w uzasadnieniu wyroku z dnia 2 grud-
nia 2016 r., III C 75/16, https://konieczchf.files.wordpress.com/2017/01/so-iii-c-75_162.pdf, 30.11.2017, 
wskazując: „Kierując się wykładnią celowościową i historyczną należało dojść do wniosku, że powołana 
nowelizacja Prawa Bankowego [Dz.U. Nr 165, poz. 984 – M.G.] miała służyć wyłącznie doprowadzeniu 
do umożliwienia usunięcia z obrotu prawnego umów kredytowych, w których powszechnie stosowa-
no niedozwolone klauzule umowne. Wprowadzone rozwiązanie nie doprowadziło jednakże do istot-
nej zmiany charakteru umów, czy też nie miało skutku »sanacyjnego« dla tych z nich, które ze względu 
na ewentualną sprzeczność z prawem byłyby dotknięte nieważnością. Nowelizacja wprowadziła do po-
rządku prawnego nowe dotychczas nieznane pojęcia, bez ich zdefiniowania (kredyt denominowany 
i indeksowany do waluty obcej), jednakże brak jest podstaw do twierdzenia, że taki akt ustawodawcy 
oznaczał przyjęcie przez niego, że wszelkie zawarte do czasu uchwalenia ustawy umowy były ważne”. 
Zob. także Opinia rzecznika generalnego Nilsa Wahla przedstawiona w dniu 12 lutego 2014 r. w sprawie 
Árpád Kásler i Hajnalka Káslerné Rábai przeciwko OTP Jelzálogbank Zrt, pkt 33, ECLI:EU:C:2014:85.

56  Zastanawiać się można, czy taka umowa w istocie stanowiła umowę nienazwaną, zbliżoną do umowy 
kredytu bankowego, w której to kredyt udzielony i wypłacony zostaje w walucie polskiej, lecz w chwili 
jego uruchomienia dochodzi do nowacji zobowiązania, sprawiającej iż w miejsce zobowiązania do zwro-
tu kwoty kredytu w złotych powstaje obowiązek zwrotu równowartości tej kwoty w walucie obcej, obli-
czonej według wskazanego w umowie kursu wymiany (tak SO w Warszawie w wyroku z dnia 22 sierpnia 
2016 r., III C 1073/14) czy też wariant umowy kredytu bankowego (art. 69 pr. bank. w zw. z art. 3531 k.c.). 
W doktrynie od dawna obecny był pogląd, że praktyce bankowej występuje wiele odmian umowy kredy-
tu bankowego, które można klasyfikować według różnych kryteriów; zob. W. Pyzioł [w:] Prawo banko-
we. Komentarz, red. E. Fojcik-Mastalska, LexisNexis 2007 – dostęp LEX/el., teza 4 i podana tam literatura.
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na pozyskanie finansowania przez kredytobiorców na warunkach korzystniejszych, niż 
gdyby kredyt został udzielony w walucie polskiej (a w niektórych przypadkach pozwalał 
na uzyskanie kredytu w ogóle). 

Odzwierciedlone w kilku orzeczeniach sądów powszechnych (jak również w przed-
stawionych nieco wyżej judykatach Sądu Najwyższego) „przekształcenie” umów o kre-
dyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska na umowy 
o kredyt wyrażony w złotych57, dokonywane poprzez eliminację klauzul indeksacyj-
nych, nie może się ostać. Jak zostało przedstawione, w świetle dyrektywy 93/13 sąd 
krajowy ma ograniczone pole działania. Powtórzmy: jeżeli umowa może obowiązywać 
bez nieuczciwego warunku, powinna ona wiązać dalej. Jeżeli nie jest to możliwe, umo-
wa powinna być uznana za nieważną. Sądy nie mają natomiast uprawnienia do mody-
fikacji postanowień umownych, tak aby nie były już one nieuczciwe58. Decydującym 
argumentem, jaki zdaje się zaważać na zapadaniu rozstrzygnięć utrzymujących umowę 
po stwierdzeniu abuzywności klauzul indeksacyjnych (nieprawidłowo nazywanych 
waloryzacyjnymi), jest powołanie się na okoliczność zamieszczenia w umowie po-
stanowienia statuującego wypłatę kredytu w złotych (pomimo jego denominowania 
w walucie obcej), a także pierwotnego oprocentowania59. Skonstatowanie zatem, że:

Uznanie mechanizmów zmiany oprocentowania oraz przewalutowania za prawnie wa-
dliwe, przy uwzględnieniu braku innych postanowień umownych w tym zakresie, musi 
prowadzić w świetle dokonanych powyżej rozważań do stwierdzenia, że powodowie swoje 
zobowiązanie powinni spłacać przy zastosowaniu pozostałych postanowień umownych 
a w tym oprocentowania (…) o jakim mowa w (…) z pominięciem przeliczeń po kursie 
CHF; kwota i waluta jak również oprocentowanie kredytu nadal bowiem jest określo-
ne w umowie a Sąd podziela stanowisko, iż kredyt denominowany to kredyt udzielony 
w walucie polskiej a jedynie rozliczony w walucie obcej60. 

Nie powielając wcześniej zaprezentowanych argumentów niepozwalających na za-
aprobowanie tego rozumowania, w tym miejscu wypadnie jeszcze tylko zwrócić uwagę 
na brzmienie art. 69 ust. 2 pkt 5 pr. bank.61, w myśl którego umowa kredytu powinna 
określać w szczególności warunki zmiany oprocentowania. Abuzywność postanowie-
nia formułującego sposób zmiany oprocentowania, wobec braku sposobności zastąpie-
nia go inną klauzulą, oznacza w konsekwencji nieważność umowy kredytu62.

57  Zob. chociażby wyroki SO we Wrocławiu: z dnia 20 lipca 2017 r., II Ca 2200/16, https://www.pdf- 
archive.com/2017/10/19/ii-ca-2200–16-so-wroc-aw/ii-ca-2200–16-so-wroc-aw.pdf, 21.08.2018; z dnia 
10 sierpnia 2017 r., II Ca 2330/16, https://drive.google.com/file/d/1iHzXOxta0PDq316cwbhZYD xiTAz 
VWioY/view. 21.08.2018; z dnia 27 września 2017 r., II Ca 99/17, https://orzeczenia.ms.gov.pl/content/ 
$N/155025000001003_II_Ca_000099_2017_Uz_2017–10–27_002, 21.08.2018.

58  Por. J. Czabański, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 14 maja 2015 r., II CSK 786/14, Palestra 1–2/2016.
59  Patrz zaaprobowany przez SO we Wrocławiu w wyroku z dnia 10 sierpnia 2017 r., II Ca 2330/16, wy-
wód Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, XIV C 2227/15, jako sądu I instancji.

60  Ibidem.
61  Unormowanie to nie uległo zmianie od momentu wejścia w życie pr. bank.
62  Bliźniaczo SA w Katowicach w wyroku z dnia 19 stycznia 2018 r., I ACa 632/17, https://orzeczenia. 
ms.gov.pl/content/$N/151500000000503_I_ACa_000632_2017_Uz_2018–01–19_002, 21.08.2018; 
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Poczyniony wywód prowadzi do wniosku, iż stwierdzenie nieważności całej umo-
wy po uznaniu klauzuli indeksacyjnej za niedozwoloną, przy zastosowaniu wykładni 
prounijnej, nie wydaje się być możliwe, ale tylko wtedy, gdy podstawy nieważności 
poszukiwalibyśmy w art. 58 § 3 k.c i tylko wtedy, gdyby potraktować tę klauzulę 
jako accidentalia negotii umowy. Inaczej bowiem sprawa się przedstawia w kontek-
ście art. 58 § 1 k.c.: mamy tu do czynienia z sankcją nieważności bezwzględnej, 
a ta, zgodnie przeważającym w doktrynie poglądem, ma pierwszeństwo przed sank-
cją niezwiązania konsumenta postanowieniem, wyrażoną w art. 3851 k.c.63, chociaż 
i w tym przypadku dopuszcza się wysłowioną w orzecznictwie TSUE tezę o podwój-
nym skutku64. Analogicznie należałoby oceniać nieważność klauzuli indeksacyjnej 
na podstawie art. 58 § 2 k.c. 

5. Następstwa nieważności całej umowy o kredyt denominowany  
lub indeksowany

Niezależnie od obranej podstawy65, z której wywodzić się będzie nieważność całego 
stosunku prawnego ex tunc, następstwa takiego stanu rzeczy będą w istocie jedna-
kowe: strony będą musiały dokonać zwrotu tego, co sobie wzajemnie świadczyły 
stosownie do przepisów o świadczeniu nienależnym: kredytodawcy przysługuje rosz-
czenie o zwrot kwoty udzielonego kredytu (ale bez oprocentowania, gdyż zostało ono 

odmiennie SR dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w wyroku z dnia 20 listopada 2017 r., II C 636/16 (http://
pomocfrankowiczom.pl/wp-content/uploads/2018/07/Wyrok-20.11.2017-BW.pdf, 21.08.2018), utrzy-
manym następnie wyrokiem SO w Łodzi z dnia 13 czerwca 2018 r., III Ca 475/18 (http://pomocfran 
kowiczom.pl/wp-content/uploads/2018/07/Wyrok_praw.-Ca-475.18.pdf, 21.08.2018).

63  Zob. E. Łętowska, K. Osajda [w:] System Prawa Prywatnego, t. 1, Prawo cywilne – część ogólna, 
red. M. Safjan, Warszawa 2012, s. 648; M. Bednarek [w:] System Prawa Prywatnego, t. 5, Prawo zobo-
wiązań – część ogólna, red. E. Łętowska, Warszawa 2013, s. 773; W. Popiołek [w:] Kodeks cywilny. Ko-
mentarz, red. K. Pietrzykowski, t. I, Warszawa 2015, komentarz do art. 3851 k.c., nb. 13.

64  P. Mikłaszewicz, op.cit., komentarz do art. 3851 k.c., teza 41.
65  Ponad te szerzej zaadresowane w niniejszym artykule wskazać można m.in na stwierdzenie przez 
SA w Białymstoku w wyroku z dnia 17 stycznia 2018 r., I ACa 674/17, http://orzeczenia.bialystok.
sa.gov.pl/content/$N/150500000000503_I_ACa_000674_2017_Uz_2018–01–17_002, 21.08.2018 
nieważności umowy kredytu z uwagi na naruszenie art. 69 pr. bank. jako przepisu bezwzględnie 
wiążącego, w sytuacji gdy kredytodawca nie oddał do dyspozycji kredytobiorcy wskazanej w umo-
wie kwoty wyrażonej we frankach szwajcarskich, lecz kwotę w złotych polskich (sam kredytodaw-
ca stał jednocześnie na stanowisku, że umowa zawarta z kredytobiorcą to umowa kredytu waluto-
wego). W tym samym orzeczeniu sąd wyraził zapatrywanie, że „byłaby też nieważna gdyby uznać 
ją za umowę kredytu złotówkowego – wbrew zapisowi § 2 umowy. Zauważyć bowiem należy, iż sto-
sownie do treści art. 69 ust. 2 pkt 2 prawa bankowego, w umowie kredytu należy wskazać kwo-
tę kredytu. Jeżeli traktować przedmiotową umowę jako umowę kredytu złotówkowego, to jedyną 
wskazówką dla ustalenia kwoty udzielonego kredytu jest ust. 2 pkt 2 załącznika nr 7, gdzie stwier-
dza się, że wypłacona (oddana do dyspozycji kredytobiorcy) kwota kredytu w złotych polskich bę-
dzie stanowiła równowartość kwoty 25.000 CHF według kursu kupna tejże waluty obowiązujące-
go w Banku, w dniu wypłaty kredytu. Z powyższego wynika, że w dniu zawierania umowy kwota 
kredytu była nieokreślona jednoznacznie, co uzasadnia stwierdzenie, że w umowie nie wskazano 
kwoty kredytu w złotych polskich”.
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ustalone w nieważnej czynności prawnej), kredytobiorcy z kolei roszczenie o zwrot rat 
kapitałowo-odsetkowych. Mając na uwadze specyfikę umów o kredyt indeksowany 
do innej waluty niż waluta polska, a w szczególności okres, na jaki były one zawierane, 
stwierdzenie ich nieważności jest zdarzeniem bardzo korzystnym dla konsumentów 
ze względu obowiązujące uregulowanie dotyczące przedawnienia roszczeń, które 
w przypadku roszczeń opartych o art. 410 zw. z art. 405 i nast. k.c. ulega przedawnie-
niu na zasadach ogólnych. Dla kredytobiorców-konsumentów będzie to więc termin 
sześcioletni, zaś roszczenie banku będącego profesjonalistą, który udzielił kredy-
tu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, przedawnia się z upływem 
lat trzech66. Bieg terminu przedawnienia roszczeń należy liczyć z uwzględnieniem 
reguły wynikającej z art. 120 k.c. Świadczenia spełnione na podstawie nieważnej 
umowy przedawniają się w terminie biegnącym od jego spełnienia, niezależnie od 
świadomości świadczącego co do przysługiwania mu roszczenia restytucyjnego, czyli 
kredytobiorcy od momentu następującego od zapłaty każdej z raty kredytu, a dla kre-
dytodawcy od dnia wypłaty kwoty kredytu67. Oznacza to, że bardzo prawdopodobna 
jest sytuacja, gdzie obowiązkiem zwrotu wartości kwoty kredytu obciążony będzie 
tylko bank, ponieważ kredytobiorca-konsument podniesie zarzut przedawnienia 
roszczenia banku. Nie można jednakowoż pomijać ewentualnego zarzutu naruszenia 
zasad współżycia społecznego (art. 5 k.c.)68 przez podniesienie przez kredytobiorcę 
zarzutu przedawnienia roszczeń banku związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej69. Nie wolno w tym kontekście zapominać jednak o wypracowanej 
w orzecznictwie wykładni art. 5 k.c., zgodnie z którą ten, kto sam naruszył zasady 
współżycia społecznego (w odniesieniu do rozpatrywanych umów kredytowych po-
przez zaniechanie w przedmiocie spełnienia przedkontraktowego obowiązku infor-
macyjnego, zamieszczenie w umowie klauzul abuzywnych) nie może powoływać się 
na nie i żądać na ich podstawie odmowy udzielenia ochrony sądowej osobie, której 
prawo zostało naruszone. Byłoby to bowiem opaczne rozumienie klauzuli generalnej 
zagnieżdżonej w art. 5 k.c.70

66  Por. wyrok SN z dnia z 16 lipca 2003 r., V CK 24/02, LEX nr 82438.
67  Zob. wyroki SN: z dnia 24 kwietnia 2003 r., I CKN 316/01, OSNC 2004, nr 7–8, poz. 117; z dnia 
29 kwietnia 2009 r., II CSK 625/08, OSP 2010, nr 4, poz. 45; z dnia 8 lipca 2010 r., II CSK 126/10, LEX 
nr 602678; z dnia 9 sierpnia 2016 r., II CSK 760/15, Biul. SN 2016 nr 10. Na uwagę zasługuje jednak 
sformułowana na tle prawa unijnego i orzecznictwa TSUE koncepcja K. Sampławskiego, Roszczenia 
frankowiczów jednak (nie)przedawnione, http://kslegal.com.pl/kredyty-chf-przedawnienie-roszczen/#.
W35gNs4zbIX, 21.08.2018.

68  Szerzej o ograniczaniu przez art. 5 k.c. tzw. normatywnych postaci uprawnień (w tym przedawnie-
nia) zob. P. Machnikowski, op.cit., komentarz do art. 5 k.c., nb. 10 i nast. oraz A. Zbiegień-Turzańska 
[w:] Kodeks cywilny. Komentarz, 2017, red. K. Osajda, Legalis/el., komentarz do art. 5 k.c., teza 108–110 
i przywołane tam orzecznictwo.

69  Problem ten dostrzega w swych rozważaniach także K. Kurosz, op.cit.
70  Zob. np. wyrok SN z dnia 11 maja 2016 r., I PK 134/15, LEX nr 2050669; wyrok SA w Białymstoku 
z dnia 5 lutego 2016 r., I ACa 901/15, LEX nr 1994437; wyrok SA w Białymstoku z dnia 15 listopa-
da 2013 r., I ACa 503/13, LEX nr 1400224; wyrok SN z dnia 12 czerwca 2013 r., II CSK 632/12, LEX 
nr 1353432; wyrok SA w Poznaniu z dnia 20 lutego 2013 r., I ACa 1178/12, LEX nr 1292722.
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6. Podsumowanie

Niniejszy artykuł, z uwagi na złożoność i rozległość problematyki, obejmuje tylko 
wybrane aspekty umów o kredyt wyrażony w walucie obcej (denominowany lub in-
deksowany do waluty innej niż waluta polska). Niemniej jednak już na ich podstawie 
istnieje sposobność stwierdzenia, iż – wbrew powszechnej opinii – interwencja usta-
wodawcy nie jest konieczna, aby rozwiązać spory towarzyszące rzeczonym umowom. 
Już teraz w rękach sądów spoczywają odpowiednie narzędzia pozwalające wydawać 
rozstrzygnięcia de lege artis71. Na ten moment nie wykrystalizowała się jeszcze żadna 
dominująca linia orzecznicza, lecz coraz wyraźniej widać, iż sądy zaczynają śmielej 
z nich korzystać.

*  *  *

A Credit Agreement Denominated or Indexed to a Currency  
Other Than Polish Currency in the Light of Judgments  

of the EU Court of Justice and Jurisprudence of Polish Courts

The article provides analysis of selected aspects of credit agreements denominated or indexed 
to a non-Polish currency, emerging from the cases of the EU Court of Justice and Polish courts. 
Among other things, impact of the case law of this EU judicial institution on decision of Pol-
ish authorities, especially in the context of the ECJ judgments’ nature and obligation to in-
terpret national law in accordance with the EU law, is also affected. The reflections also focus 
on the issues that judiciary looks at in detail and, in this respect, the accuracy of adopted le-
gal assessments is being considered, revealing difficulties in terms of basic concepts for agree-
ments that are the subject of the article. Conclusions drawn from the arguments allowed us 
to give negative answer to the question whether in case of so-called franc agreements (i.e. cred-
it agreements containing clauses indexing the loan amount to the Swiss franc), the legislative 
intervention of the legislator is necessary to restore legal status.

Key words: credit agreement, credit, banks, ECJ, principle of contract freedom

71  Za przykład niech posłuży wyrok SN z dnia 14 lipca 2017 r., II CSK 803/16, LEX nr 2369626, w którym 
SN chyba pierwszy raz poczynił tak liczne odwołania do orzeczeń TSUE, co stanowi pewne novum w do-
tychczasowej praktyce. Sam wyrok jest niestety obarczony szeregiem nietrafnych i sprzecznych z judyka-
tami TSUE tez i zasługuje on na odrębną krytykę, znacznie wykraczającą poza ramy tego opracowania.


