
















Stwierdzić wobec tego należy, że wyżej przywołana klauzula umowna zawarta w §11 

ust. 2 umowy stron nie zawierała odwołania się do żadnego konkretnego kryterium 

stanowiącego podstawę do zmiany oprocentowania, gdyż nie precyzowała, do jakiej stopy 

referencyjnej będzie się odwoływał pozwany bank. Co więcej, odwołanie się w treści tej 

klauzuli do ogólnikowo ujętego kryterium w postaci „zmiany parametrów finansowych 

rynku pieniężnego i kapitałowego" w istocie dawało pozwanemu bankowi całkowitą 

dowolność w kształtowaniu stopy procentowej kredytu, skoro klauzula umowna nie 

określała, o jakie właściwie „parametry" w niej chodzi oraz w jaki sposób ma się zmieniać 

oprocentowanie w zależności do zmiany danego „parametru" (czy np. ma rosnąć czy maleć 

oraz o ile-w jakiej proporcji do zmian danego parametru). 

Tak sformułowana klauzula umowna jest klauzulą niedozwoloną w rozumieniu art. 

385 1 § 1 k.c. - w szczególności dlatego, że daje ona pozwanemu bankowi prawo do w

zasadzie dowolnego zmieniania stopy oprocentowania kredytu w oparciu o kryteria 

niesprecyzowane w umowie i nieweryfikowalne dla kredytobiorców (powodów). W tej 

sytuacji rażące naruszenie interesu powodów jako kredytobiorców polegało na tym, że -

gdyby uznać wyżej przywołaną klauzulę za wiążącą -powodowie przez cały czas trwania 

umowy kredytu (tj. przez okres 30 lat) pozostawaliby w stanie ciągłej niepewności co do 

tego, czy, kiedy i w jaki sposób będzie ulegało zmianie oprocentowanie kredytu. 

Abuzywny charakter ma również druga z kwestionowanych przez powodów klauzul, 

tj. zawarte w §7 ust. 1 umowy określenie, że kredyt jest waloryzowany kursem kupna waluty 

(tj. franka szwajcarskiego) „wg tabeli kursowej BRE Bank S .A.", w sytuacji, gdy w umowie 

brak jest jakichkolwiek wzmianek o tym, w oparciu o jakie kryteria i w jaki sposób tabela 

kursowa będzie kształtowana przez bank. Dodać w tym miejscu należy, że postanowienia 

zawierające uprawnienie banku do przeliczania sumy wykorzystanego przez kredytobiorcę 

kredytu do waluty obcej (klauzulę tzw. spreadu walutowego) nie dotyczą głównych 

świadczeń stron w rozumieniu art. 3851 § 1 zdanie drugie k.c. (zob. wyroki SN z dnia 22

stycznia 2016 r„ I CSK 1049/14, OSNC 2016, Nr 11, poz. 134 oraz z dnia 1 marca 2017 r„ 

IV CSK 285 /16). 

Podkreślić należy, że tzw. klauzula spreadu walutowego, tj. klauzula pozwalająca 

bankowi w istocie w sposób dowolny (gdyż nie odwołujący się do jakichkolwiek 

sprecyzowanych w umowie kredytu kryteriów) ustalać kurs waluty obcej stanowiącej 

podstawę waloryzacji kwoty kredytu pozostałej do spłaty, rażąco narusza interes 

kredytobiorcy będącego konsumentem, gdyż nie pozwala mu nawet w przybliżeniu 

przewidzieć (w dacie zawierania umowy kredytu oraz w późniejszym okresie spłaty rat 

kredytu), w jaki sposób, tj. jak często i w jakiej relacji do średniego kursu rynkowego danej 
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przez biegłą literą D), że za okres objęty pozwem powodowie byli zobowiązani do spłaty na 

rzecz pozwanego z tytułu rat kapitałowych i odsetkowych łącznie kwoty 7 6.961, 15 zł, a 

faktycznie spłacili, zgodnie z harmonogramem przedstawionym im przez bank, kwotę o 

10. 196,88 zł wyższą, tj. kwotę 87. 158,03 zł.

Wyżej wskazana kwota stanowiła nienależne świadczenie spełnione przez powodów 

na rzecz pozwanego banku, które na podstawie art. 4 10 k.c. w zw. z art. 4 05 k.c. powinno 

podlegać zwrotowi. Art. 411 pkt. 1 k.c. w omawianej sytuacji nie ma zastosowania - gdyż 

omawianą sytuację należy traktować identycznie jako spełnienie świadczenie na podstawie 

nieważnej czynności prawnej (brak jest podstaw do różnicowania w omawianym kontekście 

między świadczeniem spełnionym na podstawie umowy nieważnej oraz świadczeniem 

spełnionym na podstawie postanowienia umownego uznanego następnie przez sąd nie 

niewiążące z uwagi na jego abuzywny charakter). Przyjąć także należy, że bank stosujący 

niedozwolone postanowienia umowne w umowach z konsumentami nie może następnie 

twierdzić, że nie miał powinności liczenia się z obowiązkiem zwrotu świadczeń spełnionych 

na jego rzecz przez konsumentów na podstawie tychże niedozwolonych klauzul. 

Podniesiony przez stronę pozwaną zarzut przedawnienia roszczenia powodów nie 

znajduje podstaw prawnych. Roszczenie powodów o zwrot przez pozwanego nienależnego 

świadczenia nie jest roszczeniem o spełnienie świadczenia okresowego i przedawnienia się 

w terminie określonym w początkowej części art. 118 k.c., tj. po upływie 10 lat. Z uwagi na 

przerwanie biegu terminu przedawnienia pozwem złożonym w dniu 11 stycznia 2 016 roku, 

należy przyjąć, że w żadnym zakresie nie doszło do przerwania przedawnienia roszczenia 

objętego pozwem. 

Ostatecznie zatem powództwo w zakresie żądania zapłaty należności głównej w 

kwocie 10. 196,88 zł podlegało uwzględnieniu w całości, na podstawie art. 4 1  O § 1 k.c. w zw. 

z art. 4 05 k.c. 

Ponadto, na podstawie art. 481 § 1 k.c. należało zasądzić od pozwanego banku 

solidarnie na rzecz powodów odsetki ustawowe od należności głównej, skoro doszło do 

opóźnienia się pozwanego w zapłacie tej kwoty. 

Powodowie ostatecznie domagali się zapłaty odsetek ustawowych (a zatem odsetek o 

wysokości określonej w art. 359 § 2 k.c.) za okres od dnia złożenia pozwu 

Powodowie przed złożeniem pozwu w niniejszej sprawie skierowali do pozwanego 

banku datowane na 14 marca 2 015 roku pisemne wezwanie do zapłaty kwoty 10.657 ,07 zł z 

tytułu nienależnie - ich zdaniem pobranej części kwot w ramach spłaty kredytu w okresie 

od lipca 2 006 roku do marca 2 015 roku (k. 6 3-64). Była to kwota wyliczona przez powodów 

w sposób nieco odmienny od wyżej przywołanych obliczeń biegłej sądowej z zakresu 
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