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WWpprroowwaaddzzeenniiee

Mimo rozwoju alternatywnych form rozwiązywania spo-

rów, postępowanie jurysdykcyjne pozostaje główną formą

rozstrzygania sporów między instytucjami finansowymi a ich

klientami. Wynika to z wielu przesłanek, począwszy od braku

silnego zakorzenienia mediacji w polskiej tradycji, przez brak

istotnych zachęt do pozasądowego rozwiązywania sporów,

a skończywszy na stosunkowo niskich kosztach sądowych,

które — zwłaszcza przy niskich wartościach przedmiotu spo-

ru — są znacząco niższe niż koszty postępowania mediacyjne-

go. Nie sposób w końcu nie zauważyć, że wbrew często pod-

noszonym w mediach zarzutom w stosunku do postępowania

przed sądami, zwłaszcza jeżeli chodzi o szybkość i sprawność

postępowania, klienci instytucji finansowych nie są zbyt

skłonni do rezygnowania z ochrony prawnej, jaką daje im sys-

tem wymiaru sprawiedliwości. 

Na powyższe kwestie nakładają się problemy wynikające

z kategorii spraw, w których trudno o mediacje z uwagi na zu-

pełną rozbieżność stanowisk stron umów, związaną z od-

mienną oceną stosunków prawnych, a tym samym niemożno-

ścią wypracowania wspólnego stanowiska. Dość wspomnieć

o sporach toczonych w sprawach tzw. frankowych, tj. umów

kredytu denominowanych lub indeksowanych do walut ob-

cych bądź „polisolokat”, tj. umów ubezpieczenia z ubezpie-

czeniowym funduszem kapitałowym. 

W połączeniu z biernością ustawodawcy powyższe czynniki

generują znaczą liczbę sporów sądowych, skutkiem czego to

sądy dokonują ostatecznej oceny umów zawieranych z insty-

tucjami finansowymi, również w zakresie kosztów usług fi-

nansowych. Ocena ta dokonywana jest przy tym wielowymia-

rowo. W pierwszym rzędzie odwołać się należy do ogólnych

regulacji prawa cywilnego związanych z zawieraniem umów,

ich wykładnią, wadami oświadczeń woli, wymogami stawiany-

mi profesjonalnym uczestnikom obrotu, abuzywnością. Dalej

konieczne jest sięgnięcie do ustaw szczególnych określają-

cych status konsumenta1, jak też normujących poszczególne

segmenty rynku. Złożoność regulacji stosunków zobowiąza-

niowych na rynku finansowym w połączeniu z lukami bądź

błędami legislacyjnym może natomiast skutkować brakiem

jednolitości w orzecznictwie. 

W opracowaniu, z uwagi na rozległość materii normatyw-

nej oraz złożoność problemu, skupię się na przepisach usta-

wy z 23.04.1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz.

1145 ze zm.), dalej k.c. oraz regulacjach dyrektywy Rady

93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach

konsumenckich (Dz.Urz. WE L 95, s. 29, ze zm.), dalej dyrek-

tywa 93/13. 

OOggóóllnnaa  rreegguullaaccjjaa  KKooddeekkssuu  ccyywwiillnneeggoo

Dokonując oceny stosunku prawnego na rynku finanso-

wym w kontekście kosztów usług finansowych, w pierwszym

rzędzie należy odwołać się do unormowania art. 5 k.c. Zgod-

nie z tym przepisem nie można czynić ze swego prawa użyt-
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ku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym prze-

znaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społeczne-

go. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest

uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

Przedmiotem tej regulacji jest nadużycie prawa w znaczeniu

podmiotowym. W piśmiennictwie wskazuje się, że istotą tego

zjawiska jest to, iż określone zachowanie mieści się, formal-

nie rzecz ujmując, w granicach przysługującego prawa, w rze-

czywistości jednak narusza ono porządek prawny i sformuło-

wane w nim w sposób obiektywny zasady postępowania.

W konsekwencji zachowanie uprawnionego, choć formalnie

pozostaje w granicach wytyczonych przez przepis ustawy, sta-

je się jednak jedynie pozorem działania zgodnego z prawem

(Zbiegień-Turzańska W: Osajda, 2018, art. 5). Wskazuje się,

że klauzula nadużycia prawa ma uniwersalny charakter i mo-

że znaleźć zastosowanie wszędzie tam, gdzie udzielenie

ochrony prawnej prawu podmiotowemu prowadziłoby do

nieakceptowalnych rezultatów, mając na względzie założenia

aksjologiczne lub funkcjonalne oparte na akceptowanych

w społeczeństwie wartościach (zob. wyrok SN z 22.06.2018 r.,

II CSK 539/17, Legalis nr 1806766). Dokonując oceny stosun-

ku prawnego w kontekście art. 5 k.c., trzeba wszakże pamię-

tać o tym, że przepis ten — o charakterze wyjątkowym, któ-

rego zastosowanie prowadzi do ograniczenia praw — musi

być wykładany ściśle oraz stosowany ostrożnie i w wyjątko-

wych wypadkach (zob. uzasadnienie postanowienia SN

z 12.09.2018 r., I PK 223/17, Legalis nr 1823624). 

W toku procesów związanych z oceną stosunków prawnych

na rynku finansowym stosunkowo często strony powołują się

na nieważność umowy. Normę delimitującą ważność umowy

w zależności od jej treści i celu współtworzą przede wszystkim

przepisy art. 3531 k.c. oraz art. 58 k.c. (Gutowski, 2018b, art.

3531). Wskazuje się, że klauzula zasad współżycia społeczne-

go użyta w art. 3531 wyznacza ustawowe granice kontraktowa-

nia, zaś ta z art. 58 § 2 k.c. — granice treści czynności praw-

nej. Norma kształtowana przez art. 3531 k.c. należy do kate-

gorii iuris cogentis, naruszenie któregokolwiek z wymienio-

nych w nim kryteriów swobody kontraktowej wywołuje zaś

sankcję nieważności na podstawie art. 58 k.c. (zob. uzasad-

nienie wyroku SA w Szczecinie z 6.03.2013 r., I ACa 779/12,

Legalis nr 738779; Gutowski, 2018, art. 3531). Zgodnie z art. 58

§ 1 k.c. czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na

celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis

przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce

nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpo-

wiednie przepisy ustawy. Wedle art. 58 § 2 k.c. nieważna jest

czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społeczne-

go. Stosownie do art. 58 § 3 k.c. jeżeli nieważnością jest do-

tknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje

w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wy-

nika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność

nie zostałaby dokonana. Stwierdzenie nieważności w odnie-

sieniu do umownego ukształtowania kosztów usług finanso-

wych jest o tyle istotne, że umożliwia wyeliminowanie z obro-

tu prawnego wadliwych postanowień obligacyjnych, a w kon-

sekwencji daje klientowi instytucji finansowej daleko idącą

ochronę prawną. Dotkliwość sankcji nieważności jest tym

większa, że wywiera skutek ex tunc, z mocą wsteczną od daty

dokonania czynności (Gutowski, 2018a, art. 58)2. Podobnie

jak w przypadku stosowania art. 5 k.c., również za stwierdze-

niem zasadności odwołania się do art. 58 k.c. z uwagi na jej

sprzeczność z zasadami współżycia społecznego muszą prze-

mawiać szczególne okoliczności. Sąd Apelacyjny w Krakowie

w uzasadnieniu wyroku z 7.09.2018 r., I AGa 178/18, Legalis

nr 1834657, trafnie zauważył, że przy dokonywaniu kontroli

czynności prawnych na podstawie art. 58 § 2 k.c. należy mieć

na uwadze jej podwójny aspekt. Wskazał, że „z jednej strony,

wynik tej analizy może powodować pewną nieprzewidywal-

ność funkcjonowania systemu prawnego, ale z drugiej strony,

prowadzi do rekompensującego ją sprawiedliwego rezultatu

stosowania prawa. Z konieczności zachowania równowagi

między tymi elementami wynika postulat stosowania klauzu-

li generalnej zasad współżycia społecznego w przypadkach

wyjątkowych, w których ma ono mocne uzasadnienie aksjolo-

giczne”. Co istotne, odwołanie się do zasad współżycia spo-

łecznego ma charakter zindywidualizowany (zob. postano-

wienie SN z 20.06.2018 r., I UK 381/17, Legalis nr 1792009). 

Kolejną regulacją Kodeksu cywilnego, jaka może mieć za-

stosowanie w odniesieniu do sądowej kontroli kosztów, jest

unormowanie art. 84 k.c. Zgodnie z tym przepisem w razie

błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od

skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak

oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od

jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy

błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy,

albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd

zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nie-

odpłatnej. Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający

przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie

działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie

złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny). Unormowanie

to jest dodatkowo zaostrzone w przypadku podstępu (art. 86

k.c.). Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 19.11.2003 r.,

V CK 477/02, Legalis nr 61750, wskazał, że błąd jest wadą

oświadczenia woli powodującą względną nieważność czynno-

ści prawnej, czyli jej wzruszalność. Możliwość uchylenia się

od skutków wadliwego oświadczenia woli jest prawem pod-

miotowym kształtującym. W konkluzji SN stwierdził, że

uprawniony może skorzystać z tego prawa i doprowadzić do

nieważności umowy jako całości, nie może natomiast uchy-

lić się jedynie od niektórych postanowień umowy z zamia-

rem pozostawienia w mocy pozostałych. Działający pod

wpływem błędu nie może zatem skutecznie dążyć do dopro-

wadzenia przez takie oświadczenie do obowiązywania czyn-

ności prawnej takiej treści, jakiej życzyłby sobie, gdyby błę-

du nie popełnił. 

Regulacja art. 84 oraz 86 k.c. znajdzie jednak zastosowanie

w sprawach związanych z ustalaniem kosztów usług finanso-

wych stosunkowo rzadko, z uwagi na termin ustanowiony

w art. 88 k.c. Uchylenie się od skutków prawnych oświadcze-

nia woli, które zostało złożone innej osobie pod wpływem

błędu lub groźby, następuje przez oświadczenie złożone tej

osobie na piśmie. Uprawnienie do uchylenia się wygasa jed-

nak w razie błędu — z upływem roku od jego wykrycia. Jest

to termin zawity prawa materialnego, powodujący wygaśnię-

cie uprawnienia (zob. m.in. wyrok SN z 12.10.2017 r., IV CSK



705/16, Legalis nr 1695701; Gutowski, 2018a, art. 88), a tym

samym po jego upływie osoba uprawniona nie będzie mogła

skutecznie podnieść przedmiotowego zarzutu. Należy także

pamiętać o tym, że ciężar dowodu w zakresie nie tylko zaist-

nienia błędu, ale także zachowania terminu do podniesienia

zarzutu w trybie art. 88 k.c. spoczywać będzie na kliencie in-

stytucji finansowej, który na taki błąd się powołuje. Okolicz-

ności związane z błędem, bez wyraźnego oparcia się na unor-

mowaniu art. 84 i 88 k.c., można jednak podnosić, odwołując

się do innych regulacji, w uzupełnieniu pozostałych zarzutów,

choćby do art. 58 k.c.3 Mogą one bowiem być pomocne do

oceny rzetelności w kontraktowaniu, wypełnienia obowiąz-

ków informacyjnych4 czy też abuzywności postanowień

umownych. Oparcie się jednak wyłącznie na błędzie, po uchy-

bieniu terminowi z art. 88 k.c., jest dość ryzykowne. 

Wskazane wyżej unormowania odwołują się do wadliwości

procesu kontraktowania, skutkującej wyłączeniem stosowa-

nia postanowień umownych bądź ich modyfikacją. Tymcza-

sem dla oceny prawidłowości ukształtowania umowy istotne

znaczenie mają także reguły wynikające z art. 65 k.c. Zgodnie

z tym przepisem oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak

tego wymagają — ze względu na okoliczności, w których zo-

stało złożone — zasady współżycia społecznego oraz ustalo-

ne zwyczaje. Natomiast w umowach należy raczej badać, jaki

był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej

dosłownym brzmieniu. Zauważyć jednak należy, że w orzecz-

nictwie oraz piśmiennictwie dominuje stanowisko, że jasna

na pierwszy rzut oka treść oświadczenia woli nie uzasadnia

odstąpienia od dokonania jego wykładni na podstawie dyrek-

tyw wskazanych w art. 65 k.c. (zob. m.in. wyrok SN 16.01.2013

r., II CSK 302/12, Legalis nr 551638; wyrok SN z 2.12.2011 r.,

III CSK 55/11, Legalis nr 462209; Grykiel W: Gutowski,

2018a, art. 65 oraz powołane przez autora orzecznictwo).

Wskazuje się, że interpretacja oświadczeń woli ujętych w for-

mie pisemnej dokonywana jest przede wszystkim na podsta-

wie tekstu dokumentu. Tym samym zasadnicze znaczenie

mają językowe reguły znaczeniowe, a wykładnia poszczegól-

nych wyrażeń powinna uwzględniać kontekst i związki zna-

czeniowe występujące między zawartymi w tekście postano-

wieniami. W konsekwencji wątpliwości interpretacyjne nie-

dające się usunąć za pomocą ogólnych reguł powinny być roz-

strzygane na niekorzyść strony, która zredagowała tekst wy-

wołujący wątpliwości. Decydujące jest zatem obiektywne ro-

zumienie oświadczenia woli w chwili, w której zostało złożo-

ne adresatowi (zob. uzasadnienie wyroku SA w Krakowie

z 1.10.2018 r., I AGa 171/18, Legalis nr 1852112). Podkreśla

się przy tym, że należy brać pod uwagę nie tylko kontrower-

syjny fragment tekstu, lecz także inne postanowienia umowy

i uwzględniać związki treściowe między postanowieniami,

a zarazem pozatekstowe okoliczności, np. rokowania poprze-

dzające zawarcie umowy, rozumienie tekstu, zachowanie

stron po zawarciu umowy itd. (zob. uzasadnienie wyroku SN

z 29.04.2015 r., V CSK 445/14, Legalis nr 1281626). W toku

procesów związanych z umowami na rynkach finansowych

strony często odwołują się do okoliczności zawarcia umowy,

w tym sposobu przedstawiania produktu czy rokowań po-

przedzających zawarcie umowy, podnosząc swoją nieporad-

ność, brak wiedzy ekonomicznej, odwołując się do zaufania

do instytucji finansowej. Unormowanie art. 65 k.c. może być

zatem pomocne przy dokonywaniu oceny całokształtu sto-

sunku obligacyjnego w tym rozwiązaniu, czy w danym przy-

padku zaistniała abuzywność, która wyłączona jest w sytuacji,

gdy postanowienia umowy zawieranej z konsumentem były

indywidualnie uzgodnione (art. 3851 § 1 k.c. a contrario). 

Na ocenę prawidłowości ukształtowania stosunku prawne-

go, także w zakresie kosztów usług na rynku finansowym,

wpływa również regulacja art. 354 k.c. Stosownie do tego

unormowania dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgod-

nie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi spo-

łeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społeczne-

go, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje — także

w sposób odpowiadający tym zwyczajom. W taki sam sposób

powinien współdziałać przy wykonaniu zobowiązania wierzy-

ciel. Sąd Najwyższy w uzasadnieniu postanowienia

z 19.04.2018 r., I CSK 765/17, Legalis 1769913, trafnie wska-

zał, że w zależności od okoliczności konkretnego przypadku

wierzyciel w różnej postaci powinien współdziałać z dłużni-

kiem, aby ten ostatni mógł wywiązać się z ciążącego na nim

zobowiązania. Dalej SN zauważył, że „naruszenie tego obo-

wiązku natomiast może w konkretnych okolicznościach zo-

stać ocenione nie tylko jako sprzeczne z zasadami współżycia

społecznego, lecz również sprzeczne z prawem. Natomiast

zadaniem sądu meriti w danej sytuacji jest stwierdzenie, jaką

postać takie współdziałanie wierzyciela powinno przyjąć”. 

PPrroobblleemm  aabbuuzzyywwnnoośśccii  
ppoossttaannoowwiieeńń  uummoowwnnyycchh  

Stosunkowo najczęściej koszty usług finansowych kwestio-

nowane są przez klientów instytucji finansowych przez odwo-

łanie się do abuzywności postanowień umownych (art. 3851

i n. k.c.). W tym miejscu podkreślić jednak trzeba, że sąd zo-

bowiązany jest do uwzględnienia z urzędu, że postanowienie

niedozwolone nie wiąże konsumenta (zob. np. wyrok 

TSUE z 27.06.2000 r., C-240/98, Océano Grupo Editorial SA

v. Roció Murciano Quintero i Salvat Editores SA v. José 

M. Sánchez Alcón Prades, José Luis Copano Badillo, Mo-

hammed Berroane i Emilio Vinas Feliú, EU:C:2000:346; Ru-

chała, Sikorski W: Gutowski, 2018b, art. 3851 oraz powołane

przez autorów orzecznictwo). 

Stosownie do art. 3851 § 1 k.c. postanowienia umowy za-

wieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie

wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób

sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego inte-

resy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to

postanowień określających główne świadczenia stron, w tym

cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w spo-

sób jednoznaczny. W myśl § 2 tego artykułu jeżeli postano-

wienie umowy zgodnie z § 1 nie wiąże konsumenta, strony są

związane umową w pozostałym zakresie. W tym miejscu na-

leży jednak odwołać się do art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13. Prze-

pisy art. 3851–3853 k.c. stanowią bowiem implementację po-

stanowień dyrektywy 93/13. Dyrektywa ta opiera się na zało-

żeniu, że konsument ma nie tylko słabszą pozycję w stosunku
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do przedsiębiorcy, ale również dysponuje mniejszą wiedzą.

Wskazuje się, że będąc na słabszej pozycji, konsumenci bar-

dzo często wyrażają zgodę na postanowienia umowne formu-

łowane przez przedsiębiorców, które są dla nich niekorzystne

(Ruchała, Sikorski W: Gutowski, 2018b, art. 3851 oraz powo-

łane przez autorów orzecznictwo). Wedle art. 6 ust. 1 tej dy-

rektywy państwa członkowskie stanowią, że na mocy prawa

krajowego nieuczciwe warunki w umowach zawieranych

przez sprzedawców lub dostawców z konsumentami nie będą

wiążące dla konsumenta, a umowa w pozostałej części będzie

nadal obowiązywała strony, jeżeli jest to możliwe po wyłącze-

niu z niej nieuczciwych warunków. Konsekwencją stwierdze-

nia abuzywności pewnych postanowień umownych może być

zatem nieważność całej umowy w sytuacji, gdy postanowienia

te dotyczą głównych świadczeń stron (zob. Ruchała, Sikorski

W: Gutowski, 2018b, art. 3851). 

Nie wnikając szerzej w przedmiotową problematykę, za-

uważyć także należy, że stosownie do art. 4 ust. 2 dyrektywy

93/13/EWG ocena nieuczciwego charakteru warunków nie

dotyczy ani określenia głównego przedmiotu umowy, ani re-

lacji ceny i wynagrodzenia do dostarczonych w zamian towa-

rów lub usług, o ile warunki te zostały wyrażone prostym

i zrozumiałym językiem. Tym samym samo podniesienie

w toku procesu przez instytucję tego, że kwestionowane po-

stanowienie umowne dotyczy głównego jej przedmiotu, nie

powinno automatycznie skutkować zaniechaniem badania

przez sąd abuzywności postanowienia umownego. Odnosząc

się do problemu umów kredytu denominowanych lub indek-

sowanych do walut obcych, Trybunał Sprawiedliwości UE

wskazał, że sformułowanie, że „warunek umowny musi być

wyrażony prostym i zrozumiałym językiem, powinien być ro-

zumiany jako nakazujący nie tylko, by dany warunek był zro-

zumiały dla konsumenta z gramatycznego punktu widzenia,

ale także, by umowa przedstawiała w sposób przejrzysty kon-

kretne działanie mechanizmu wymiany waluty obcej, do któ-

rego odnosi się ów warunek, a także związek między tym me-

chanizmem a mechanizmem przewidzianym w innych warun-

kach dotyczących uruchomienia kredytu, tak by rzeczony

konsument był w stanie oszacować, w oparciu o jednoznacz-

ne i zrozumiałe kryteria, wypływające dla niego z tej umowy

konsekwencje ekonomiczne” (zob. wyrok TS z 30.04.2014 r.,

C-26/13, Árpád Kásler, Hajnalka Káslerné Rábai v. OTP

Jelzálogbank Zrt., EU:C:2014:282). Trybunał Sprawiedliwo-

ści UE w uzasadnieniu wyroku z 20.09.2017 r., C-186/16, Ru-

xandra Paula Andriciuc i in. v. Banca Românească SA,

EU:C:2017:703, zwrócił uwagę na to, że „w tym względzie wy-

móg ów oznacza, że warunek dotyczący spłaty kredytu w tej

samej walucie obcej co waluta, w której kredyt został zacią-

gnięty, 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 wzrostu lub spad-

ku wartości waluty obcej, w której kredyt został zaciągnięty,

ale również oszacować — potencjalnie istotne — konsekwen-

cje ekonomiczne takiego warunku dla swoich zobowiązań fi-

nansowych. Do sądu krajowego należy dokonanie niezbęd-

nych ustaleń w tym zakresie”. 

SSkkuuttkkii  iinnggeerreennccjjii  ssąądduu  

Konsekwencje ingerencji sądu w węzeł obligacyjny łączący

instytucję finansową i jej klienta są daleko idące. Najdalej

idącym skutkiem jest nieważność całej umowy. Konsekwen-

cją powyższego jest uznanie, że świadczenia wzajemne obu

stron umowy mają charakter świadczeń nienależnych (zob.

uzasadnienie wyroku SO w Warszawie z 6.12.2016 r., XXV 

C-342/16, orzeczenia.warszawa.so.gov.pl). Tym samym brak

roszczenia odsetkowego po stronie instytucji finansowej za

okres przed wezwaniem do zapłaty (art. 455 k.c.). Dokonując

oceny wzajemnych roszczeń między instytucją finansową a jej

klientem, warto odwołać się do precedensowego wyroku Są-

du Okręgowego w Warszawie z 3.04.2018 r., XXV C-1926/18,

orzeczenia.warszawa.so.gov.pl5. Sąd wskazał, że konsument,

nawet jeżeli stał się ofiarą stosowania przez przedsiębiorcę

niedozwolonych postanowień umownych, nie może być

uprawniony do żądania zwrotu całości spełnionych przez sie-

bie świadczeń bez równoczesnego przeprowadzenia wzajem-

nych rozliczeń stron. W konkluzji Sąd Okręgowy stwierdził,

że „w przypadku nieważności umowy kredytu, ani świadcze-

nia banku, ani świadczenia konsumenta nie mogły podlegać

kwalifikacji ze względu na ich przeznaczenie zgodnie z posta-

nowieniami umowy. Stąd też świadczenia pieniężne w walu-

cie polskiej ze strony powódki na rzecz pozwanego mają swo-

ją podstawę prawną i nie stanowią nienależnego świadczenia

do momentu, w którym nie przekroczyłyby swoją wysokością

kwot, które powódka otrzymała od pozwanego — to jest

kwoty 280 000 zł”. 

Dość sporny pozostaje problem skutków stwierdzenia abu-

zywności postanowień umownych, bez których wykonanie

umowy nie jest możliwe. O ile dopuszcza się możliwość takiej

modyfikacji na skutek umowy stron (zob. uchwałę SN (7)

z 20.06.2018 r., III CZP 29/17, www.sn.pl6) bądź w drodze

ustawy (zob. wyrok TS z 20.09.2018 r., C-51/17, OTP Bank

Nyrt. i inni v. TerézIlyés i innym, EU:C:2018:750), to sporna

jest możliwość i warunki takiej zmiany w konsekwencji wyro-

ku sądu. Trybunał Sprawiedliwości UE w punkcie 82 wyroku

C-26/13, Kásler i Káslerné Rábai, orzekł, że w pewnych oko-

licznościach zastąpienie nieuczciwego warunku przepisem

prawa krajowego o charakterze dyspozytywnym jest zgodne

z celem art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13, ponieważ zgodnie

z utrwalonym orzecznictwem przepis ten zmierza do zastą-

pienia ustanowionej w umowie równowagi formalnej między

prawami i obowiązkami stron równowagą rzeczywistą, po-

zwalającą na przywrócenie równości tych stron bez koniecz-

ności unieważnienia wszystkich umów zawierających nie-

uczciwe warunki. Trybunał na uzasadnienie swego stanowi-

ska wskazał, że gdyby bowiem sąd krajowy nie był uprawnio-

ny do zastąpienia nieuczciwego warunku, bez którego dana

umowa nie mogłaby dalej obowiązywać, przepisem prawa

krajowego o charakterze dyspozytywnym, byłby zmuszony do

unieważnienia danej umowy w całości. Podniósł, że mogłoby

to narazić konsumenta na szczególnie niekorzystne konse-

kwencje, takie unieważnienie wywiera bowiem co do zasady

takie same następstwa jak postawienie pozostałej do spłaty

kwoty kredytu w stan natychmiastowej wymagalności, co mo-
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że przekraczać możliwości finansowe konsumenta i z tego

względu penalizuje raczej tego ostatniego niż kredytodawcę,

który nie zostanie przez to zniechęcony do wprowadzania ta-

kich warunków w proponowanych przez siebie umowach. 

Analogiczne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku

z 14.07.2017 r., II CSK 803/16, www.sn.pl, który stwierdził, że

ustalenie kursu spłaty kredytu udzielonego we frankach

szwajcarskich może nastąpić na podstawie przepisów ustawy

z 28.04.1936 r. — Prawo wekslowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 160),

jeśli istnieją przeszkody dla zastosowania innych regulacji.

Wskazał, że należy dopuścić możliwość stosownego wypeł-

nienia luk w umowie po stwierdzeniu abuzywności określone-

go postanowienia także w innych sytuacjach, w których zagra-

żają one interesom konsumenta — również wtedy gdy nie ma

możliwości zastosowania wprost odpowiedniego przepisu

dyspozytywnego. Podniósł, że konsument nie może być bo-

wiem postawiony przed koniecznością wyboru między dwo-

ma rozwiązaniami, z których każde jest dla niego ex definitio-
ne niekorzystne: pozostawieniem niekorzystnej luki w umo-

wie albo następczą akceptacją niekorzystnej klauzuli. Co

prawda orzeczenie dotyczyło umowy zawartej przed wejściem

Polski do Unii Europejskiej, jednak SN odwołał się do kon-

tekstu unijnego, zwracając uwagę na tak konieczność spójnej

wykładni przepisów, jak i zobowiązania przedakcesyjne. Sąd

stwierdził, że „abstrahując od tego, czy całkowita nieważność

Umowy byłaby korzystna dla konsumenta — co należałoby

oceniać według stanu z chwili jej zawarcia (por. art. 3852 k.c.)

— należy zwrócić uwagę, że prawo unijne nie wymaga, aby

w związku z zastrzeżeniem klauzuli abuzywnej konsument uzy-

skał możliwość powołania się na nieważność całej umowy”7. 

Wydaje się, że z orzeczenia C-26/13, Kásler i Káslerné

Rábai nie można jednak wywodzić prawa sądu do zastępowa-

nia postanowień abuzywnych nowymi normami umownymi

w każdym przypadku — jest to możliwe tylko wówczas, gdy

działanie takie jest dokonywane na korzyść konsumenta.

W konsekwencji to konsument powinien być osobą, która de-

cyduje, co jest dla niego korzystne, zwłaszcza gdy jest repre-

zentowany przez profesjonalnego pełnomocnika. 

Kwestia ta budzi jednak poważne wątpliwości i jest sporna

w orzecznictwie. Za brakiem podstaw do zastępowania

postanowień uznanych za abuzywne innymi normami

opowiedział się m.in.: Sąd Okręgowy w Warszawie

w wyrokach z 22.08.2016 r., III C 1073/14, orzeczenia.ms.

gov.pl, oraz z 8.08.2018 r., XXV C 590/16, orzeczenia

warszawa.so.gov.pl; Sąd Okręgowy w Świdnicy w wyroku

z 13.02.2018 r., II Ca 583/17, orzeczenia.swidnica.gov.pl i Sąd

Okręgowy w Katowicach w wyroku z 7.06.2018 r., IV Ca 54/18,

mazuriwspolnicy.pl/prawomocne/IV_Ca_54-18_UZAS.pdf.

W dniu 16.04.2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV

Wydział Cywilny, w sprawie XXV 1255/17, złożył do

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wniosek

o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, który został

zarejestrowany pod sygnaturą C-260/18. Sąd zwrócił się

o dokonanie wykładni przepisów dyrektywy 93/13 w zakresie:

dopuszczalności zastępowania nieuczciwych postanowień

umownych klauzulami generalnymi w braku innych

przepisów dyspozytywnych; czasu, według którego powinna

następować ocena skutków upadku umowy oraz

dopuszczalności stosowania kryteriów subiektywnych

w postaci stanowiska konsumenta dla określenia owych

skutków, a także dopuszczalności utrzymania umowy

z wyeliminowanymi nieuczciwymi postanowieniami, jeżeli

umowa w tym kształcie odbiegać będzie od objętych

zamiarem stron uzgodnień w zakresie obejmującym

świadczenie stron. Pytanie prejudycjalne powstało

w kontekście sporu dotyczącego umowy kredytu

indeksowanego do waluty obcej CHF zawartej 14.11.2008 r.,

w której kredytodawca był uprawniony do przeliczania

udzielonego kredytu i dokonywania wypłat na podstawie

kursu walut obowiązującego w jego organizacji, a w świetle

którego zaistniały wątpliwości co do możliwości określenia

właściwego kursu waluty i wysokości zobowiązania

stanowiącego podstawę naliczania odsetek oraz rat

podlegających spłacie. Sprawa została zarejestrowana pod sy-

gnaturą C 260/18. Rzecznik Generalny 14.05.2019 r. przed-

stawił opinię, w której wskazał m.in., że sąd nie jest upraw-

niony do zmiany treści warunku, co do którego stwierdził, że

ma on nieuczciwy charakter (pkt 31 opinii), takie działanie

mogłoby zagrażać realizacji długoterminowego celu dyrekty-

wy, jakim jest zniechęcanie przedsiębiorców do włączania do

umowy nieuczciwych warunków. Przedsiębiorcy byliby bo-

wiem skłonni stosować takie warunki, wiedząc, że nawet

w przypadku stwierdzenia ich nieuczciwego charakteru, umo-

wa mogłaby jednak w razie potrzeby zostać uzupełniona

przez sąd krajowy (pkt 32 opinii), a jedyny wyjątek od tej za-

sady został przyjęty w orzecznictwie w sprawie Kásler, w któ-

rej Trybunał określił konieczne przesłanki uzasadniające

uzupełnienie umowy przez sąd krajowy (pkt 33 opinii).

Rzecznik wskazał, że w istocie Trybunał w sprawie Kásler wy-

jaśnił, że sytuacja, w której umowa — podlegająca zgodnie

z prawem krajowym unieważnieniu w następstwie usunięcia

nieuczciwych warunków — może zostać uzupełniona przez

sąd w drodze zastąpienia nieuczciwego warunku przepisem

o charakterze dyspozytywnym, ma miejsce tylko wówczas,

gdy stwierdzenie nieważności umowy okazuje się „szczegól-

nie niekorzystne” dla konsumenta. Oznacza to, że interesy

konsumenta, które sąd krajowy musi wziąć pod uwagę, to in-

teresy istniejące w momencie wydawania wyroku, a nie te,

które kierowały konsumentem w chwili zawierania umowy

(pkt 61–63 opinii). W konkluzji Rzecznik stwierdził, że sąd

nie mógłby uznać, że upadek całej umowy jest szczególnie

niekorzystny dla konsumenta wbrew świadomie i wielokrot-

nie wyrażonej woli samego konsumenta (pkt 67 opinii). Po-

nadto Rzecznik wskazał, że należy uznać, że art. 1 ust. 2 i art.

6 ust. 1 dyrektywy 93/13 stoją na przeszkodzie temu, aby sąd

krajowy uzupełnił luki w umowie — w zakresie nieuczciwego

warunku umowy — w drodze odwołania się do przepisów

prawa krajowego o charakterze ogólnym, które nie są przepi-

sami o charakterze dyspozytywnym (pkt 80 opinii). Przyjęcie

przez Trybunał stanowiska zbieżnego z opinia Rzecznika

przekładać się będzie w przeważającej części na stwierdzanie

nieważności przedmiotowych umów przez sądy. 

PPooddssuummoowwaanniiee  

Obowiązujące przepisy prawne dają sądom dość szerokie

instrumentarium oceny stosunków umownych oraz ingerencji



w te stosunki, w tym w sferze kosztów usług finansowych.

Z uwagi na stopień skomplikowania stosunków umownych

każdą sprawę należy jednak rozpatrywać indywidualnie, a co

za tym idzie — istotne znaczenie należy przypisać uznaniu sę-

dziowskiemu. 

Stosunkowo najczęściej ocena umów wiążących instytucje

finansowe z ich klientami dokonywana jest w kontekście abu-

zywności. Stosowanie przedmiotowych regulacji może jednak

napotykać istotne trudności, przede wszystkim związane

z określeniem konsekwencji wadliwego ukształtowania sto-

sunków umownych wiążących strony. 
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1 W szczególności zastosowanie znajdą unormowania ustawy z 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2070). Sto-

sownie bowiem do art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy konsument, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach

ogólnych, w szczególności żądania unieważnienia umowy z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń oraz zwrotu przez przedsiębiorcę kosztów związanych z naby-

ciem produktu. 

2 P. Machnikowski wskazuje, że „nieważność (…) przejawia się w tym, że czynność w ogóle nie wywołuje właściwych dla danego typu czynności (uważanych za za-

mierzone przez strony) skutków prawnych. Nie wywołuje tych skutków od początku, z mocy prawa (bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań zmierzają-

cych do »unieważnienia« czynności) i nieodwracalnie (następcze usunięcie przeszkód, z powodu których czynność była nieważna, nie nada jej cech ważnej czynności

prawnej; co nie wyklucza oczywiście późniejszego prawidłowego dokonania takiej samej czynności)” (Machnikowski W: Gniewek, Machnikowski, 2017, art. 58). 

3 Skuteczność podniesienia powyższych zarzutów zależeć będzie od okoliczności danej sprawy. W kontekście powyższego na uwagę zasługuje uzasadnienie wyroku

SN z 15.06. 2018 r., I CSK 491/17, Legalis nr 1788298. Sąd trafnie podniósł, że „uchybienie obowiązkowi informacyjnemu nie stanowi jeszcze samo przez się podstawy

uznania umowy za sprzeczną z prawem w rozumieniu art. 58 k.c., może natomiast uzasadniać uchylenie się od skutków oświadczenia woli ze względu na błąd wywoła-

ny przez drugą stronę. Jeżeli jednak już w chwili zawarcia umowy bank przedstawiający jej projekt dysponował wiedzą o dysproporcji świadczeń na niekorzyść kontra-

henta, stwierdzenie naruszenia obowiązków informacyjnych może prowadzić do sprzeczności umowy z zasadami współżycia społecznego. Sytuacja taka jest równo-

znaczna z nadużyciem silniejszej pozycji kontraktowej przez bank w celu zastrzeżenia wygórowanych korzyści, co wykracza poza zakreślone przez ustawodawcę grani-

ce swobody kontraktowej”. 

4 Na temat znaczenia informacji udzielanej konsumentowi przez instytucje finansowe w kontekście oceny stosunku umownego zob. m.in. Cyman, 2017, s. 360 i n.

Zob. także Szymczak, 2017, s. 65 i n. 

5 Orzeczenie SO jest prawomocne, jednak z uwagi na odrzucenie apelacji strony pozwanej. Zob. uzasadnienie postanowienia SA w Warszawie z 26.09.2018 r., VI

ACa 427/18, LEX nr 2586636. 

6 Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały wskazał, że konsument może następczo udzielić świadomej, wyraźnej i wolnej zgody na modyfikację. Może to nastąpić,

„choćby z mocą ex tunc, wskutek późniejszego zdarzenia; ukierunkowanej na ten skutek konstytutywnej czynności prawnej -jednostronnej, np. potwierdzenia niedo-

zwolonego postanowienia przez konsumenta, albo dwustronnej, tj. umowy, w której strony wyrażają następczo wolę takiego ukształtowania swego położenia prawne-

go”. W tym miejscu zauważyć należy, że w orzecznictwie TSUE wskazano, że sąd krajowy ma obowiązek odmówić zastosowania nieuczciwego warunku umowy, chyba

że konsument się temu sprzeciwi — zob. pkt 2 wyroku TS z 4.06.2009 r., C-243/08, PannonGSM Zrt. v. Erzsébet Sustikné Gyõrfi, EU:C:2009:350; pkt 49 wyroku

z 30.05.2013 r., C-488/11, Dirk Frederik Asbeek Brusse, Katarina de Man Garabito v. Jahani BV, EU:C:2013:341. 

7 Sąd Najwyższy wskazał, że „potrzeba zastosowania wskazanego rozwiązania występuje w niniejszej sprawie, gdyż rezygnacja z wypełnienia luki powstałej w wyni-

ku eliminacji § 9 ust. 2 Umowy oznaczałaby brak możliwości przeliczenia spełnionych przez konsumenta świadczeń złotówkowych na franki szwajcarskie i tym samym

wywoływałoby zasadnicze wątpliwości co do skuteczności spłaty zadłużenia wyrażonego w walucie pożyczki. Zarazem nie byłoby żadnych podstaw do przyjęcia repre-

zentowanego przez skarżących poglądu, że nieważnością dotknięta jest cała Umowa. Umowa ta może istnieć bez przedmiotowego postanowienia, jak również bez po-

stanowienia umożliwiającego spłatę pożyczki w walucie polskiej, a jedynie z zobowiązaniem do zwrotu kwoty pożyczki oznaczonej we frankach szwajcarskich wraz z od-

setkami”. 
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