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II. NIEKTÓRE ASPEKTY PRAWNE UMÓW KREDYTOWYCH 

Zasadą jest, że kredyty bankowe w Polsce udzielane są w walucie polskiej. Banki były i są również 

uprawnione do udzielania kredytów denominowanych, to jest takich, w których kwota kredytu 

wyrażona jest w walucie obcej, oraz indeksowanych, w których kwota kredytu wyrażona jest 

w walucie polskiej, przekazanie środków i ich spłata następuje w walucie polskiej, natomiast 

kapitał kredytu przeliczony (indeksowany) zostaje na walutę obcą, z zastosowaniem kursu 

walutowego. 

Warunki udzielenia kredytu denominowanego i indeksowanego określa aktualnie obowiązujący 

przepis art. 69 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. Nr 128 z 2015 

r.). Przepis ten w ust. 2 pkt 4a stanowi, że umowa o kredyt denominowany lub indeksowany do 

waluty innej niż waluta polska, musi zawierać […]„ szczegółowe zasady określania sposobów 

i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie, którego w szczególności wyliczana jest 

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

albo spłaty kredytu”. Warunek ten oznacza, że bank już na etapie zawierania umowy kredytowej ma 

obowiązek poinformowania kredytobiorcy o istotnych zasadach związanych z wyliczeniem kwoty 

kredytu w walucie obcej, rat kapitałowo-odsetkowych, a co się z tym wiąże o warunkach spłaty 

kredytu. 

Obowiązek określania w umowie kredytowej sposobu ustalania kursu wymiany walut, jako 

podstawy przeliczenia kwoty kredytu, jego transz i rat kapitałowo-odsetkowych, wprowadzony 

został dopiero nowelizacją z dnia 29 lipca 2011 roku, która weszła w życie z dniem 26 sierpnia 



2011 roku i została niezbyt trafnie nazwana ustawą antyspreadową. Spread to różnica pomiędzy 

kursem (ceną) sprzedaży, a kursem (ceną) kupna aktywów (np. walut, papierów wartościowych, 

towarów). Przyjęte przez ustawodawcę w nowelizacji unormowania w żaden sposób nie ograniczają 

banków w uzyskiwaniu dodatkowego dochodu ze spraedu. Omawiana nowelizacja nadal 

pozostawiła bankom dowolność określenia sposobu ustalania kursu wymiany walut, w tym również 

różnicy pomiędzy kursem (ceną) sprzedaży, a kursem (ceną) kupna walut, z tą jedynie zmianą, że 

zobowiązała banki do określenia w umowie tego sposobu. Nadto spowodowała, że kredyty 

udzielone przed jej wejściem w życie podlegają przepisom tylko w części pozostałej do spłaty po 

wejściu w życie ustawy antyspreadowej. Art. 4 nowelizacji stanowi, że „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 oraz art. 75b ustawy, o której mowa 

w art. 1, w stosunku 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 więc bezpłatnie stosownej zmiany umowy kredytowej lub umowy pożyczki.” 

 

W ocenie Sądu Najwyższego, wyrażonej w wyroku wydanym w sprawie o sygn. akt IV CSK 

362/14, skutkiem ustawy z 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe (tzw. ustawy 

antyspreadowej) jest to, że kredytobiorcy nie mogą się domagać ustalenia, iż postanowienia 

w umowach kredytowych odsyłające do tabel kursowych banków są niedozwolone i nie wiążą 

kredytobiorców. Jeśli kredytobiorca ma zastrzeżenia do rozliczeń — tych sprzed wejścia tzw. 

ustawy spreadowej — to może pozwać bank, żądając zwrotu konkretnej kwoty. 



Obowiązujący do tej daty art. 69 Prawa bankowego, jako konieczne elementy umowy kredytowej 

wskazywał jedynie: strony umowy, kwotę i walutę kredytu, cel, na który kredyt został udzielony, 

zasady i termin spłaty kredytu, wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany, sposób 

zabezpieczenia spłaty kredytu, zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania 

i spłaty kredytu, terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych, 

wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje oraz warunki dokonywania zmian i rozwiązania 

umowy. 

To niedopatrzenie Ustawodawcy skrzętnie wykorzystały banki, zresztą naśladując w tym zakresie 

banki działające na terytorium innych państw UE. Zdecydowana większość kredytów hipotecznych 

indeksowanych do waluty obcej, głównie do CHF, udzielona została w latach 2004 — 2006 

(kredyty z tzw. „starego portfela”). 

Jako ciekawostkę podać należy to, że banki udzielając kredytów indeksowanych do franka 

szwajcarskiego, nie posiadały wystarczającego zasobu tej waluty i finansowały akcję kredytową 

w CHF z depozytów złotówkowych. Wynika to wprost przykładowo z prospektu emisyjnego akcji 

serii L Banku Millennium, prospektu emisyjnego akcji serii J i K Banku Getin Noble Bank, 

prospektu emisyjnego akcji serii D Banku PKO BP. 

 

W takiej sytuacji rynkowej, w wielu przypadkach bank odmawiał udzielenia kredytobiorcy kredytu 

hipotecznego w złotówkach (PLN) twierdząc, że nie posiada tzw. „zdolności kredytowej” 

i w to miejsce proponował kredyt hipoteczny w PLN, tej samej lub wyższej wysokości, ale 

indeksowany do waluty obcej. Przy takim kredycie bank nie podnosił już argumentu „braku 



zdolności kredytowej”. 

Znany jest przypadek, kiedy klient banku w roku 2006 wnioskował o kredyt w kwocie 500 tys. zł, 

bank oświadczył, że nie posiada on zdolności kredytowej do kredytu w walucie polskiej, ale 

w to miejsce zaproponował mu kredyt hipoteczny indeksowany do CHF, i to w znacząco wyższej 

kwocie. Bank do kredytu doliczył kwotę prowizji pośrednika, ubezpieczenia nieruchomości oraz 

kwotę ubezpieczenia od niskiego wkładu własnego. Z historii spłat tego kredytu wynika, że 

najwyższa rata kredytu indeksowanego do CHF w latach 2006 — 2012 wynosiła 5.200,00 zł, 

podczas gdy przy takim samym kredycie w PLN najwyższa rata wyniosła by 5.161,35 zł. 

A zatem to nie brak zdolności kredytowej był powodem nakłonienia tego kredytobiorcy do 

zaciągnięcia kredytu indeksowanego. 

Kredyt jest zobowiązaniem umownym, w którym „bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji 

kredytobiorcy, na czas oznaczony w umowie, kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na 

ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych 

w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach 

spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu” — art. 69 ust. 1 pr. bank. 

W polskiej doktrynie prawa przyjmuje się powszechnie, że umowa dochodzi do skutku dopiero 

wtedy, gdy strony uzgodnią wszystkie jej postanowienia, które były przedmiotem negocjacji. 

Obowiązujący art. 72 §1 k.c. stanowi, że jeżeli strony prowadzą negocjacje w celu zawarcia 

oznaczonej umowy, to umowa zostaje zawarta, gdy strony dojdą do porozumienia, co do wszystkich 

jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji. Negocjacje są jednym z regulowanych przez 

kodeks cywilny trybów zawierania umów. Szczególne znaczenie mają przy zawieraniu umów 



o większej wartości oraz gdy na treść umowy składają się liczne prawa i obowiązki stron, 

powiązane w taki sposób, że ukształtowanie jednych wpływa na inne. 

Omawiany przepis oznacza, że jeśli strony porozumieją się tylko, co do niektórych, a nawet, co do 

większości, ale nie wszystkich postanowień umowy, które były przedmiotem negocjacji, to do 

zawarcia umowy nie dochodzi. 

Mając powyższe na uwadze można stwierdzić, że jeżeli strony umowy nie ustaliły wszystkich 

istotnych jej postanowień, a w szczególności sposobu ustalania kursu waluty obcej przy indeksacji 

kredytu oraz rat, a także oprocentowania kredytu to nie doszło do skutecznego zawarcia umowy 

kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF. ( argument a contrario z art. 72 k.c). 

Ustalenie nieważności całej umowy oznaczałoby obowiązek banku zwrotu wszystkich kosztów 

kredytu poniesionych przez kredytobiorcę, oraz obowiązek kredytobiorcy zwrotu kwoty głównej 

kredytu. 

 

Powstaje, zatem pytanie, czy niemożność negocjowania z bankiem umowy, czy też poszczególnych 

jej postanowień, z mocy prawa skutkuje nieważnością takiej umowy? 

Niewątpliwie zawarcie umowy o kredyt hipoteczny indeksowany do waluty obcej jest czynnością 

prawną w rozumieniu art. 56 k.c. Przepis art. 58 §3 k.c. stanowi, że „Jeżeli nieważnością jest 

dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy, co do pozostałych części, 

chyba, że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie 

zostałaby dokonana”. 



Praktyka wskazuje na to, że strony umowy, co najmniej były zgodne (uzgodniły), iż bank udzieli 

kredytobiorcy kredytu, na określony przez niego cel, a kredytobiorca zwróci bankowi kwotę 

wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami, w oznaczonych terminach spłaty. Takie ustalenie 

pozwala na przyjęcie, że umowa o kredyt hipoteczny, co do zasady, została skutecznie zawarta, przy 

czym nieważnością są dotknięte tylko niedozwolone postanowienia (klauzule) zawarte w takiej 

umowie. 

To zagadnienie uregulowane zostało wyraźnie przez przepis art. 3851 §2 k.c, który stanowi, że 

„Jeżeli postanowienie umowy zgodnie z §1 nie wiąże konsumenta, strony są związane umową 

w pozostałym zakresie”. Powołany przepis (podobnie jak przepis art. 58 §3 k.c.) ustanawia zasadę, 

iż nieważność części czynności prawnej nie wpływa na ważność pozostałej części czynności 

prawnej, w tym przypadku umowy o kredyt hipotecznych indeksowany do CHF. 

Jednocześnie powołany przepis przewiduje trzy wyjątki od tej zasady, skutkujące nieważnością 

całej umowy, a mianowicie: 

— w przypadku gdy pozostała część czynności nie będzie stanowiła wymaganego przez ustawę 

minimum treści czynności danego typu’ 

— gdy między postanowieniem nieważnym, a pozostałą treścią czynności prawnej zachodzi 

związek tego rodzaju, że bez tego postanowienia naruszona zostałaby tożsamość czynności 

(dotyczy to przede wszystkim nieważności postanowienia umowy wzajemnej zobowiązującego 

jedną ze stron do świadczenia — zob. art. 487 §2 KC); 

— oraz gdy z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie 

zostałaby dokonana. 



Jakkolwiek ciężar dowodu okoliczności wskazujących na to, że bez postanowień nieważnych 

czynność nie zostałaby dokonana spoczywa na tym, kto opiera swoje powództwo lub obronę na 

twierdzeniu o jej nieważności, to jednak orzecznictwo sądowe stoi na stanowisku, że nieważność 

klauzuli przeliczeniowej, jak również klauzuli dowolnej zmiany oprocentowania skutkuje brakiem 

możliwości wyliczenia zadłużenia wobec kredytującego banku, a tym samym nieważnością całej 

umowy. 

Cytowany przepis otwiera drogę do formułowania różnych żądań i odpowiednio, do przedmiotu 

uregulowanego w umowie przez niedozwolone postanowienia, kształtować się będą roszczenia 

kredytobiorcy — co omówiono w dalszej części poradnika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. SPEKULACYJNY CHARAKTER KREDYTÓW HIPOTECZNYCH 

INDEKSOWANYCH DO CHF 

Istota spekulacyjnego charakteru omawianych kredytów polegała na tym, że bank udzielał kredytu, 

którego wysokość określona była w PLN (kapitał inicjalny). Najczęściej tak określony kapitał 

inicjalny indeksowany (przeliczany) był zarówno na dzień zawarcia umowy, jak i na dzień jego 

uruchomienia, według kursu walut ustalanych przez kredytujący bank, co było przyczyną różnic 

indeksowanej w ten sposób kwoty kredytu w CHF. W każdym przypadku kwota kredytu wyrażona 

w walucie obcej, na dzień uruchomienia kredytu, była wyższa od kwoty przeliczonej na dzień 

zawarcia umowy i nie wynikało to tylko ze wzrostu kursu danej waluty na rynku 

międzybankowym, a głównie z tego, że kredytujący bank sam i w dowolny sposób ustalał kurs 

waluty przeliczeniowej. 

Od przeliczonej na walutę obcą kwoty kredytu bank obliczał odsetki, wyrażone w tej walucie, 

a następnie przeliczał je na PLN, również według własnego kursu. Po zapłacie każdej raty saldo 

kapitału kredytu ponownie było indeksowane do waluty indeksacyjnej, według kursu ustalonego 

przez bank (indeksowanie zwrotne). 

Nieuczciwe działanie polegało na tym, że: l/bank ustalał kurs waluty obcej w sposób całkowicie 

dowolny, 2/ kapitał inicjalny (kwota kredytu w PLN) przeliczany był (indeksowany) na walutę obcą 

po kursie „kupno”, samodzielnie ustalonym przez bank, a więc po niższym kursie skutkującym 

wyższą kwotą wyrażoną w walucie obcej; 3/ od tak przeliczonego kapitału wyliczana była rata 

kapitałowo odsetkowa; 4/ wyliczoną w powyższy sposób ratę kapitałowo odsetkową w walucie 

obcej kredytobiorca spłacał w PLN po bankowym kursie „sprzedaż”, również samodzielnie 



ustalonym przez bank na dzień spłaty, a więc po wyższym kursie skutkującym jej zawyżeniem 

w PLN. 

W wielu przypadkach do kapitału inicjalnego (kwoty kredytu) doliczane były dodatkowe koszty 

kredytowe ( koszty pośrednika, ubezpieczeń i inne), które razem z kapitałem indeksowane były do 

waluty przeliczeniowej i zwiększały raty kapitałowo odsetkowe kredytu, a przy wtórnym 

indeksowaniu, również kapitał pozostały do spłaty. 

Taki sposób działania pozwalał bankom na osiąganie dodatkowego, czystego dochodu, kosztem 

kredytobiorcy, z różnicy pomiędzy kursem „sprzedaż”, a kursem „kupno” (spread 

), waluty, do której indeksowana była kwota kredytu, zwiększając dodatkowo koszty kredytu. 

Spread walutowy był jedyną na rynku kredytowym, swego rodzaju, ukrytą prowizją, której 

kredytobiorca nie mógł, ani obliczyć, ani skontrolować. 

Jak podniesiono wyżej, kursy te ustalane były w sposób całkowicie dowolny przez każdy 

kredytujący bank. W takiej sytuacji całkowity koszt kredytu, wbrew postanowieniom umownym, 

uzależniony był nie tylko od marży banku i kursu waluty, ale także od ustalanego przez Bank, 

w dowolny sposób, kursu np.: CHF (spread), wtórnej indeksacji kapitału kredytu (indeksacja salda 

zadłużenia), indeksacji odsetek, a nadto od wliczenia w kapitał kredytu dodatkowych kosztów 

i indeksowania tych kosztów. W taki sposób, pomimo terminowych spłat rat, wzrastało saldo 

zadłużenia w PLN. 

Nic, zatem dziwnego, że każdy kredytobiorca, niezależnie od okresu spłacania kredytu, stwierdzał, 

że jego zadłużenie zamiast maleć, wzrastało ponad kwotę otrzymanego kapitału kredytu. Przyczyną 

tego stanu rzeczy były niedozwolone postanowienia umowne, narzucone kredytobiorcy przez bank 



w umowie kredytowej. 
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