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Komisja ma zaszczyt przedstawić następujące uwagi w niniejszej sprawie:

1. Stan faktyczny oraz postępowania główne przed sądem odsyłającym

1. W każdej z trzech połączonych spraw powodowie w postępowaniu głównym, będący 

konsumentami, zawarli z bankami umowę kredytu hipotecznego na zakup mieszkania 

lub domu. Kredyt był denominowany we frankach szwajcarskich (CHF) lub 

waloryzowany (indeksowany) do tej waluty.

1.1. Sprawa C-80/21

2. Dnia 8 lipca 2008 r. E.K. i S.K. zawarli z bankiem umowę kredytu hipotecznego 

denominowanego w CHF. Kwota kredytu wynosiła 103.260 CHF, przy okresie 

kredytowania wynoszącym 360 miesięcy. Oprocentowanie kredytu było zmienne 

(wyjściowo 3,80 % w stosunku rocznym). Kredyt był spłacany w równych ratach.

3. Warunki wypłaty i spłaty kredytu były następujące:

§ 2 ust. 2 zd. 4, 5 i 6:

„Kwota Kredytu będzie wypłaconą Kredytobiorcy w złotych. Do przeliczenia kwoty 
Kredytu na złote Bank zastosuje kurs kupna CHF opublikowany w „ Tabeli kursów dla 
kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w walutach obcych Deutsche Bank PBC
S.A. ”, obowiązujący w Banku w dniu wypłaty kwoty Kredytu lub jego transzy.

Za zgodą Banku kredyt może zostać wypłacony również w CHF lub innej walucie.

Jeżeli Kredytobiorca nie dotrzyma warunków udzielenia kredytu lub zdolność 
kredytową wówczas Bank może wypowiedzieć Umowę lub obniżyć kwotę przyznanego 
kredytu, jeżeli nie został on wypłacony w całości ”.

§ 6 ust. 1 zd. 1 i 4:

„Spłata kredytu następować będzie poprzez obciążanie na rzecz Banku Rachunku 
Bankowego Kredytobiorcy kwotą w złotych stanowiącą równowartość bieżącej Raty w 
CHF, zadłużenia przeterminowanego i innych należności Banku w CHF obliczonych 
przy zastosowaniu kursu sprzedaży CHF opublikowanego w „ Tabeli kursów dla 
kredytów mieszkaniowych konsolidacyjnych w walutach obcych Deutsche Bank PBC 
S.A." obowiązującego w Banku na dwa dni robocze przed terminem każdej spłaty kwoty 
kredytu. (...)

Za zgodą Banku Kredytobiorca może dokonywać spłat kredytu także w CHF lub innej 
walucie.”

4. Dnia 6 lipca 2018 r. E.K. i S.K. wnieśli do Sądu Rejonowego dla Warszawy - 

Śródmieścia w Warszawie (dalej „sąd odsyłający”) o zasądzenie na ich rzecz od 

pozwanego banku kwoty 26.274,90 PLN (z odsetkami), która została ich zdaniem
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bezpodstawnie pobrana, w związku ze stosowaniem przez pozwany bank w okresie 

17.7.2008-3.4.2012 niedozwolonych postanowień umownych zawartych w § 2 ust. 2 i § 

6 ust. 1 umowy kredytu. Postanowienia te stanowiły element wzorca umownego 

stosowanego przez pozwany bank.  

5. Pozwany bank wniósł o oddalenie powództwa, wskazując, że umowa kredytu nie jest 

nieważna i nie zawiera niedozwolonych postanowień umownych. 

6. W toku postępowanie powodowie zostali poinformowani o skutkach ewentualnego 

uznania umowy za nieważną przez sąd. Oświadczyli oni, że rozumieją prawne i 

finansowe konsekwencje nieważności umowy kredytu, akceptują je i wyrażają zgodę na 

uznanie umowy za nieważną. 

7. Sąd odsyłający przytacza rozbieżne orzecznictwo polskich sądów dotyczące klauzul 

przeliczeniowych stosowanych przez pozwany bank. W tym kontekście, sąd odsyłający 

zastanawia się, z jednej strony, nad możliwością uznania, że postanowienia dotyczące 

wypłaty i spłaty kredytu są tylko częściowo abuzywne, zaś usunięcie ich wadliwej 

części (dotyczącej przeliczania kwoty kredytu i rat kredytu w oparciu o kurs CHF 

ustalany przez bank) pozwala na niezakłócone wykonywanie umowy kredytu w 

pozostałej części. Konsumenci byliby nadal zobowiązani do zwrotu bankowi kwoty w 

CHF wskazanej w umowie, wraz z uzgodnionym oprocentowaniem. Zdaniem sądu 

odsyłającego największą wątpliwość budzi stanowisko, że z postanowień, zgodnie z 

którymi wypłata i spłata kredytu za zgodą banku mogą następować w CHF, należy 

usunąć nieuczciwy warunek w postaci konieczności uzyskania zgody banku, w 

rezultacie czego wypłata i spłata kredytu mogą bezwarunkowo być dokonywane w 

CHF. W opinii sądu odsyłającego trudno jest się oprzeć wrażeniu, że taki zabieg 

stanowiłby usunięcie z nieuczciwego warunku umownego elementów przesądzających 

o jego nieuczciwym charakterze, sprowadzające się do istotnej zmiany treści tego 

warunku, w sposób sprzeczny z art. 6 i 7 dyrektywy 93/13. Nastąpiłoby także 

zniwelowanie tzw. efektu odstraszającego, gdyż bank nie poniesie niemal żadnych 

negatywnych konsekwencji zastosowania nieuczciwych warunków. Ponadto, ochrona 

konsumenta okazałaby się w praktyce fikcyjna, ponieważ w sytuacji typowej 

konsument opierając się na brzmieniu umowy będzie raczej przekonany, że jest 

obowiązany spłacać kredyt tylko w PLN. Dopiero po orzeczeniu sądu dowie się on, że 

powinien był spłacać raty w CHF. 
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8. Z drugiej strony, wątpliwości sądu odsyłającego budzi również stanowisko przyjęte w 

orzecznictwie krajowym, zgodnie z którym rzeczywistą kwotą kredytu była kwota 

pieniężna w PLN, która faktycznie została udostępniona kredytobiorcy przez bank, i 

umowę należy uznać za umowę kredytu złotówkowego, w żaden sposób 

niepowiązanego z walutą CHF. Zdaniem sądu odsyłającego doszłoby do dokonania 

zmiany postanowień umowy innych niż uznane za nieuczciwe, aby finalnie umowę dało 

się wykonywać. Przyjęcie, że kwota kredytu jest określona w PLN, a nie CHF, byłoby 

dokonane w oparciu o wykładnię oświadczenia woli stron. W sytuacji, w której 

konsument akceptowałby nieważność umowy taki zabieg wydawałby się, zdaniem sądu 

odsyłającego, stać w sprzeczności z art. 6 i 7 dyrektywy 93/13 oraz wynikającymi z 

nich: zasadą zakazu zmiany przez sąd umowy w innym zakresie niż uznanie za 

bezskuteczne nieuczciwych warunków umownych, zasadą skutecznej ochrony praw 

konsumenta i obowiązkiem uwzględnienia efektu odstraszającego stosowania 

dyrektywy 93/13 wobec przedsiębiorców. 

9. Zdaniem sądu odsyłającego, biorąc pod uwagę, że powodowie w postępowaniu 

głównym wyrazili zgodę na uznanie umowy za nieważną, możliwe byłoby rozwiązanie, 

według którego sąd uzna, że postanowienia dotyczące wypłaty i spłaty kredytu zawarte 

w § 2 ust. 2 i § 6 ust. 1 warunków umowy stanowią w całości nieuczciwe warunki 

umowne niewiążące stron, bez których nie jest możliwe, aby umowa obowiązywała. 

Umowa byłaby sprzeczna z ustawą i w konsekwencji nieważna, wobec czego wszelkie 

świadczenia dokonane na jej podstawie - czyli wypłata kredytu i spłata rat - stanowiłyby 

świadczenia nienależne podlegające zwrotowi. 

10. W związku z powyższymi wątpliwościami sąd odsyłający postanowił zawiesić 

postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi: 

„1.  Czy art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. 

w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich należy 

interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie wykładni sądowej 

przepisów krajowych, zgodnie z którą Sąd nie stwierdza nieuczciwego charakteru 

całego warunku umownego, a jedynie tę jego część, przez którą warunek jest 

nieuczciwy, w rezultacie czego warunek ten pozostaje częściowo skuteczny? 

2.  Czy art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. 

w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich należy 

interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie wykładni sądowej 

przepisów krajowych, zgodnie z którą Sąd po stwierdzeniu nieuczciwego 

charakteru warunku umownego, bez którego umowa nie mogłaby obowiązywać, 
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może zmodyfikować pozostałą część umowy w drodze wykładni oświadczeń woli 

stron, aby zapobiec nieważności umowy, która jest korzystna dla konsumenta?” 

1.2. Sprawa C-81/21 

11. Dnia 3 lutego 2009 r. B.S. i W.S. zawarli z bankiem umowę kredytu hipotecznego 

waloryzowanego kursem CHF. Kwota kredytu wynosiła 340.000 PLN, przy okresie 

kredytowania wynoszącym 360 miesięcy. Kredyt był spłacany w równych ratach 

kapitałowo-odsetkowych. Kredyt oprocentowany był według zmiennej stopy 

procentowej, ustalonej jako stawka LIBOR 3M podwyższona o stałą marżę banku 

wynoszącą 7,20%. Raty kapitałowo-odsetkowe spłacane były w PLN po uprzednim ich 

przeliczeniu wg kursu sprzedaży z tabeli kursowej banku obowiązującego na dzień 

spłaty z godziny 14:50 (§ 10 ust. 5). Wcześniejsza spłata całości kredytu lub raty 

kapitałowo-odsetkowej a także spłata przekraczająca wysokość raty powodowała, że 

kwota spłaty jest przeliczana po kursie sprzedaży CHF, z tabeli kursowej Banku, 

obowiązującym na dzień i godzinę spłaty (§ 12 ust. 5). 

12. Dnia 18 lutego 2012 r. strony zawarły aneks do umowy kredytu, który pozwalał 

kredytobiorcom spłacać raty kredytu bezpośrednio w walucie CHF. 

13. W pozwie wniesionym w dniu 23 lipca 2020 r. do sądu odsyłającego, B.S. i W.S. 

wnieśli o zasądzenie na ich rzecz od pozwanego banku kwot 37.866,11 PLN i 5.358,10 

CHF, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, tytułem zwrotu równowartości rat 

kapitałowo-odsetkowych pobranych przez pozwany bank w okresie 14.06.2010 -

12.12.2012 w oparciu o umowę kredytu, która zawiera ich zdaniem niedozwolone 

postanowienia umowne skutkujące nieważnością tej umowy. W razie uznania, że 

zawarte w umowie kredytu niedozwolone postanowienia umowne nie powodują jej 

nieważności, B.S. i W.S. wnieśli o zasądzenie na ich rzecz kwoty 44.976,66 PLN 

tytułem zwrotu równowartości nadpłaconej części rat kapitałowo-odsetkowych 

pobranych przez pozwany bank w okresie 1.06.2010 - 12.01.2020. B.S. i W.S. wnieśli 

także o zasądzenie na ich rzecz kwoty 724,14 PLN, z ustawowymi odsetkami za 

opóźnienie, tytułem zwrotu równowartości składki ubezpieczenia niskiego wkładu 

własnego kredytu. 

14. Pozwany bank wniósł o oddalenie powództwa wskazując, że w jego ocenie umowa 

kredytu zawarta przez strony nie jest nieważna ani nie zawiera niedozwolonych 

postanowień umownych. 
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15. Na rozprawie w dniu 27 października 2020 r., po pouczeniu o skutkach nieważności 

umowy kredytu, B.S. i W.S. osobiście stwierdzili, że rozumieją prawne i finansowe 

konsekwencje nieważności tej umowy i zgadzają się na nie. 

16. Przy rozstrzyganiu powyższej sprawy, sąd odsyłający nabrał wątpliwości co do skutków 

uznania za niedozwolone postanowień umownych dotyczących przeliczenia kwoty 

kredytu i rat kredytu. Strony w postępowaniu głównym zawarły umowę w dniu 3 lutego 

2009 r., czyli w okresie, kiedy obowiązywał już art. 358 kodeksu cywilnego w nowym 

brzmieniu. § 2 tego przepisu przewiduje mechanizm określenia wartości waluty obcej 

(według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia 

wymagalności roszczenia), chyba że ustawa, orzeczenie sądowe lub czynność prawna 

zastrzega inaczej.  

17. Konieczne jest zatem zdaniem sądu odsyłającego rozważenie, czy po uznaniu za 

nieuczciwe postanowień zawartych w § 10 ust. 5 i § 12 ust. 5 umowy kredytu możliwe 

jest „uzupełnienie luki” w oparciu o mechanizm przewidziany w art. 358 § 2 kodeksu 

cywilnego. 

18. W opinii sądu odsyłającego takie rozwiązanie budzi wątpliwości w świetle art. 6 ust. 1 

dyrektywy 93/13 i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. Wydaje się bowiem nie 

budzić wątpliwości wniosek, że przy stanowisku powodów w postępowaniu głównym, 

którzy wyrażają zgodę na stwierdzenie nieważności umowy, sąd odsyłający po 

stwierdzeniu nieuczciwości klauzul przeliczeniowych jest w istocie ograniczony do 

przyjęcia jednego z dwóch rozstrzygnięć. Mianowicie sąd może uznać, że umowa może 

istnieć bez klauzul przeliczeniowych i wobec tego zasądzić na rzecz powodów zwrot 

nadpłaconej części rat kredytu albo uznać, że umowa nie może istnieć bez klauzul 

przeliczeniowych i wobec tego zasądzić na rzecz powodów zwrot wszystkich rat 

kredytu. W żadnym z tych wypadków nie jest więc w ogóle możliwe sięgnięcie po 

przepis dyspozytywny prawa krajowego, zaś taki zabieg byłby sprzeczny z art. 6 ust. 1 

dyrektywy 93/13. 

19. Zdaniem sądu odsyłającego wydaje się, że uzupełnienie umowy kredytu przez przepis 

art. 358 § 2 k.c. będzie w postępowaniu głównym niedopuszczalne, podobnie jak w 

każdej innej sprawie, w której konsument wyrazi zgodę na nieważność umowy 

wynikającą z zastosowania w niej niedozwolonych postanowień umownych.  
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20. W związku z powyższymi wątpliwościami sąd odsyłający postanowił zawiesić 

postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi: 

„1.  Czy art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. 

w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich należy 

interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie wykładni sądowej 

przepisów krajowych, zgodnie z którą Sąd po stwierdzeniu nieuczciwego 

charakteru warunku umownego, nie skutkującego nieważnością umowy, może 

uzupełnić treść umowy przepisem dyspozytywnym prawa krajowego?  

2.  Czy art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. 

w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich należy 

interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie wykładni sądowej 

przepisów krajowych, zgodnie z którą Sąd po stwierdzeniu nieuczciwego 

charakteru warunku umownego, skutkującego nieważnością umowy, może 

uzupełnić treść umowy przepisem dyspozytywnym prawa krajowego, aby zapobiec 

nieważności umowy, pomimo że konsument godzi się na nieważność umowy?” 

1.3. Sprawa C-82/21 

21. Dnia 4 sierpnia 2006 r. B.S. i Ł.S. zawarli z bankiem umowę kredytu hipotecznego 

waloryzowanego kursem kupna CHF wg tabeli kursowej banku. Kwota kredytu 

wynosiła 600.000 PLN. Okres kredytowania wynosił 360 miesięcy. Kredyt był spłacany 

w malejących ratach kapitałowo-odsetkowych i oprocentowany według zmiennej stopy 

procentowej. Zmiana wysokości oprocentowania kredytu mogła nastąpić w przypadku 

zmiany stopy referencyjnej określonej dla danej waluty oraz zmiany parametrów 

finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju (lub krajów zrzeszonych w Unii 

Europejskiej), którego waluta jest podstawą waloryzacji (§ 10 ust. 2). Kwota kredytu 

wyrażona w walucie CHF była określona na podstawie kursu kupna waluty CHF z 

tabeli kursowej banku z dnia i godziny uruchomienia kredytu/transzy (§ 7 ust. 1). Raty 

kapitałowo-odsetkowe spłacane były przez kredytobiorców w złotych po uprzednim ich 

przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej banku obowiązującego na dzień 

spłaty z godziny 14:50 (§ 11 ust. 5). Wcześniejsza spłata całości kredytu lub raty 

kapitałowo-odsetkowej a także spłata przekraczająca wysokość raty powodowała, że 

kwota spłaty była przeliczana po kursie sprzedaży CHF, z tabeli kursowej banku, 

obowiązującym na dzień i godzinę spłaty (§ 13 ust. 5). 

22. Kredyt nie został wypłacony w całości, ale w kwocie 455.000 PLN, wypłaconej w 4 

transzach w okresie 25.08.2006 - 4.09.2007. 
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23. W dniu 8 grudnia 2008 r. strony zawały aneks do umowy kredytu, na podstawie którego 

§ 10 ust. 2 umowy kredytu nadano treść, zgodnie z którą wysokość oprocentowania 

kredytu stanowi stawka bazowa LIBOR 3M powiększona o stałą w całym okresie 

kredytowania marżę banku w wysokości 0,57 punktu procentowego. 

24. W pozwie z dnia 7 sierpnia 2019 r. B.S. i Ł.S. wnieśli o zasądzenie na ich rzecz od 

pozwanego banku kwoty 74.414,52 PLN, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, 

tytułem nienależnego świadczenia osiągniętego przez pozwany bank w związku z 

pobraniem od nich rat kapitałowo-odsetkowych w oparciu o powyższą umowę o kredyt 

hipoteczny. B.S. i Ł.S. wskazali, że umowa ta zawiera niedozwolone postanowienia 

umowne obejmujące przeliczenie kapitału i rat kredytu kursem CHF (§ 7 ust. 1 i § 11 

ust. 5) oraz uprawnienie pozwanego banku do zmiany oprocentowania kredytu (§ 10 

ust. 2). W ocenie B.S. i Ł.S. brak obowiązywania powyższych postanowień umowy 

skutkuje tym, że pozwany bank pobrał od nich raty kredytu w zawyżonej wysokości i 

wobec tego dochodzą od niego zapłaty kwoty 74.414,52 PLN stanowiącej różnicę sumy 

wpłaconych rat kredytu i prawidłowej wysokości tych rat, za okres 7.09.2009 - 

6.06.2017. Jednocześnie B.S. i Ł.S. wskazali, że w razie uznania, że konsekwencją 

abuzywnego charakteru wskazanych postanowień umownych jest nieważność całej 

umowy kredytu, pozwany bank powinien zwrócić im równowartość wszystkich rat 

kredytu i w takim wypadku domagają się zasądzenia od pozwanego banku kwoty 

72.136,01 PLN tytułem równowartości wszystkich rat kredytu opłaconych w okresie 

5.10.2006 -  5.03.2010. 

25. W odpowiedzi na pozew pozwany bank wniósł o oddalenie powództwa, wskazując, że 

w jego ocenie umowa kredytu zawarta przez strony nie jest nieważna ani nie zawiera 

niedozwolonych postanowień umownych. Pozwany bank podniósł także zarzut 

przedawnienia. 

26. Podczas rozprawy w dniu 17 lipca 2020 r. B.S. i Ł.S. zostali przesłuchali i zeznali, 

między innymi, że powzięli pierwsze wątpliwości dotyczące uczciwości postanowień 

zawartych w umowie kredytu (dotyczących warunków zmiany oprocentowania kredytu) 

przed zawarciem aneksu do umowy kredytu, natomiast kolejne wątpliwości w tym 

przedmiocie nakłoniły powodów do zgłoszenia się do prawnika na początku 2017 r., a 

następnie do wniesienia pozwu w dniu 7 sierpnia 2019 r. Na tej samej rozprawie, po 

pouczeniu o skutkach nieważności umowy kredytu, B.S. i Ł.S. osobiście stwierdzili, że 
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rozumieją prawne i finansowe konsekwencje nieważności tej umowy, uważają je za 

korzystne dla siebie i zgadzają się na nie. 

27. Sąd odsyłający rozważa w tej sprawie uznanie umowy kredytu zawartej przez strony za 

nieważną w całości (w związku z uznaniem za niedozwolone postanowień dotyczących 

przeliczenia kwoty kredytu i rat kredytu (§ 7 ust. 1 i § 11 ust. 4 umowy kredytu) lub 

postanowień przyznających pozwanemu bankowi uprawnienie do zmiany 

oprocentowania kredytu (§ 10 ust. 2 umowy kredytu)). 

28. Uznanie umowy za nieważną w całości oznaczałoby zdaniem sądu odsyłającego, że 

wszelkie świadczenia spełnione na jej podstawie stanowiłyby świadczenia nienależne i 

wobec tego podlegałyby zwrotowi na postawie art. 405 w związku z art. 410 § 1 

kodeksu cywilnego. Podniesienie przez pozwany bank zarzutu przedawnienia obliguje 

jednak sąd odsyłający do rozważenia, czy roszczenie kredytobiorców nie uległo 

przedawnieniu w całości lub części. 

29. Podstawowym problemem w ocenie sądu odsyłającego jest ocena, od kiedy należy 

liczyć początek biegu 10-letniego terminu przedawnienia roszczenia przysługującego 

kredytobiorcom. Zgodnie z orzecznictwem sądów polskich ukształtowanym na 

podstawie art. 120 § 1 kodeksu cywilnego, przedawnienie roszczenia o zwrot 

nienależnego świadczenia rozpoczyna bieg, w większości przypadków, już w tym 

samym dniu, w którym świadczenie zostało spełnione. Dla rozpoczęcia biegu 

przedawnienie nie ma znaczenia, kiedy świadczący dowiedział się, że świadczenie było 

nienależne, ani kiedy rzeczywiście wezwał dłużnika do jego zwrotu. Ma to 

zastosowanie również do spraw o zapłatę nienależnego świadczenia spełnionego w 

wykonaniu nieważnych postanowień umownych w sytuacji, w której strona nie zdawała 

sobie sprawy z nieważności tych postanowień.  

30. W postępowaniu głównym oznaczałoby to, że przedawnieniu uległo roszczenie o 

zapłatę równowartości wszystkich rat opłaconych wcześniej niż 10 lat przed datą 

wniesienia pozwu o zapłatę przez kredytobiorców (czyli przed dniem 7 sierpnia 2009 

r.).  

31. W opinii sądu odsyłającego wydaje się, że powyższy sposób wykładni art. 120 § 1 

kodeksu cywilnego narusza art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13, a także zasady 

skuteczności i pewności prawa. Bieg przedawnienia roszczenia konsumenta o zwrot 

świadczenia spełnionego na podstawie umowy zawierającej niedozwolone 
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postanowienie umowne powinien rozpoczynać się nie w każdym wypadku z chwilą 

spełnienia świadczenia, ale dopiero wówczas, kiedy konsument powziął wiedzę o tym, 

że postanowienie to ma charakter niedozwolony (bądź przynajmniej kiedy racjonalnie 

rzecz biorąc powinien był powziąć taką wiedzę). 

32. Mimo, że postępowanie główne dotyczy tylko roszczenia konsumentów, sąd odsyłający 

zauważa, że orzecznictwo krajowe i przedstawiciele doktryny wskazują, że roszczenia 

banku o zwrot równowartości kapitału kredytu nie mogły ulec przedawnieniu. Prowadzi 

to do sytuacji, w której roszczenie konsumenta o zapłatę z tytułu nienależnego 

świadczenia wynikającego z nieważnej umowy kredytu miałoby zostać uznane za 

choćby częściowo przedawnione, podczas gdy analogiczne roszczenie banku nie byłoby 

w ogóle przedawnione (i to pomimo formalnie krótszego, bo trzyletniego a nie 

dziesięcioletniego terminu przedawnienia). Sąd odsyłający podnosi, że byłoby to dla 

konsumentów szczególnie krzywdzące i z całą pewnością nie realizowałoby gwarancji 

wynikających z dyrektywy 93/13. W tym stanie nawet konsumenci, którzy znaliby i 

rozumieli swoje prawa, mogliby zostać zniechęceni do ich dochodzenia w obawie, że w 

najlepszym wypadku mogą uzyskać zwrot jedynie części spełnionego świadczenia, 

podczas gdy bank ma prawo dochodzić od nich wszystkich spełnionych przez siebie 

należności. 

33. Sąd odsyłający uważa w związku z tym za zasadne postanowienie pytania, czy uznanie, 

że roszczenie konsumenta jest przedawnione nie narusza dodatkowo zasady 

równoważności. Uchybienia tej zasadzie można zdaniem tego sądu dopatrzyć się także 

ze względu na fakt, że bieg terminu przedawnienia roszczenia konsumenta o zwrot 

świadczenia nienależnego rozpoczyna się wcześniej, niż gdyby dochodził on 

podobnego roszczenia na podstawie przepisów o czynach niedozwolonych. W tym 

ostatnim przypadku, na podstawie art. 4421 § 1 kodeksu cywilnego, bieg przedawnienia 

roszczenia nie może rozpocząć się dopóki poszkodowany nie dowie się o szkodzie i o 

osobie obowiązanej do jej naprawienia. Zdaniem sądu odsyłającego trudno dopatrzyć 

się racji, które uzasadniałyby zróżnicowanie pozycji konsumenta w tych dwóch 

przypadkach. 

34. W związku z powyższymi wątpliwościami sąd odsyłający postanowił zawiesić 

postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym: 

„Czy art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w 

sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, a także zasady 



2.2. Prawo krajowe

37. Art. 58 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny2 (dalej „kodeks cywilny”),

stanowi:

,,§ 1. 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 odpowiednie 
przepisy ustawy.

§ 2. Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

§ 3. 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. ”
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równoważności, skuteczności i pewności prawa należy interpretować w ten sposób, że 

stoją one na przeszkodzie wykładni sądowej przepisów krajowych, zgodnie z którą 

roszczenie konsumenta o zwrot niesłusznie zapłaconych kwot na podstawie 

nieuczciwego warunku umowy zawartej między przedsiębiorcą a konsumentem ulega 

przedawnieniu po upływie terminu dziesięciu lat, który zaczyna biec od dnia 

każdorazowego spełnienia świadczenia przez konsumenta, także w wypadku, kiedy 

konsument nie wiedział o nieuczciwym charakterze tego warunku?” 

2. RAMY PRAWNE 

2.1. Prawo unijne  

35. Art. 6 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie 

nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich1 stanowi: 

„1.  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 wyłączeniu z niej nieuczciwych warunków.”  

36. Art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13 ma następujące brzmienie: 

„1.  Zarówno w interesie konsumentów, jak i konkurentów Państwa Członkowskie 

zapewnią stosowne i skuteczne środki mające na celu zapobieganie stałemu stosowaniu 

nieuczciwych warunków w umowach zawieranych przez sprzedawców i dostawców z 

konsumentami.” 

2.2. Prawo krajowe 

37. Art. 58 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny2 (dalej „kodeks cywilny”), 

stanowi: 

„§ 1. 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 odpowiednie 

przepisy ustawy.  

§  2.  Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.  

§ 3. 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.” 

 

                                                             
1  Dz.U. L 95 z 21.4.1993, str. 29, ze zm. 

2  Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 93, ze zm. 
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38. Art. 65 kodeksu cywilnego brzmi następująco: 

„§ 1. Oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na 

okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz 

ustalone zwyczaje.  

§ 2.   W umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, 

aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu.” 

39. Art. 117 § 1 i 2 kodeksu cywilnego stanowią: 

„§ 1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe 

ulegają przedawnieniu. 

§ 2.  Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, 

może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu 

przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem 

terminu jest nieważne.” 

40. Art. 118 kodeksu cywilnego, w brzmieniu obowiązującym do dnia 8.7.2018 r., stanowił: 

„Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat 

dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z 

prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.” 

41. Art. 118 kodeksu cywilnego, w brzmieniu obowiązującym od dnia 9.7.2018 r., ma 

następujące brzmienie: 

„Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a 

dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada 

na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż 

dwa lata.” 

42. Art. 120 § 1 kodeksu cywilnego brzmi następująco: 

„§ 1. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się 

wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności 

przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby 

się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.” 

43. Art. 123 § 1 kodeksu cywilnego stanowi: 

„§ 1. Bieg przedawnienia przerywa się: 1) przez każdą czynność przed sądem lub innym 

organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego 

rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu 

dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia; 2) przez 

uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje; 3) przez 

wszczęcie mediacji.” 
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44. Art. 124 kodeksu cywilnego brzmi następująco: 

„§ 1. Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo. 

§  2.  W razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem 

lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania 

roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie 

mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie 

zostanie zakończone.” 

45. Art. 358 § 1 kodeksu cywilnego, w brzmieniu obowiązującym do dnia 23.1.2009 r., 

stanowił: 

„§ 1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, zobowiązania pieniężne na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej mogą być wyrażone tylko w pieniądzu polskim.” 

46. Art. 358 kodeksu cywilnego, w brzmieniu obowiązującym od dnia 24.1.2009 r., ma 

następujące brzmienie: 

„§ 1. Jeżeli przedmiotem zobowiązania jest suma pieniężna wyrażona w walucie obcej, 

dłużnik może spełnić świadczenie w walucie polskiej, chyba że ustawa, orzeczenie 

sądowe będące źródłem zobowiązania lub czynność prawna zastrzega spełnienie 

świadczenia w walucie obcej.  

§ 2. Wartość waluty obcej określa się według kursu średniego ogłaszanego przez 

Narodowy Bank Polski z dnia wymagalności roszczenia, chyba że ustawa, 

orzeczenie sądowe lub czynność prawna stanowi inaczej. W razie zwłoki dłużnika 

wierzyciel może żądać spełnienia świadczenia w walucie polskiej według kursu 

średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia, w którym zapłata jest 

dokonana.” 

47. Art. 3851 kodeksu cywilnego stanowi: 

„§ 1.  Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie 

nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z 

dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone 

postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne 

świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w 

sposób jednoznaczny. 

§ 2. Jeżeli postanowienie umowy zgodnie z § 1 nie wiąże konsumenta, strony są 

związane umową w pozostałym zakresie. 

§ 3. Nieuzgodnione indywidualnie są te postanowienia umowy, na których treść 

konsument nie miał rzeczywistego wpływu. W szczególności odnosi się to do 

postanowień umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego 

konsumentowi przez kontrahenta.  

§ 4.  Ciężar dowodu, że postanowienie zostało uzgodnione indywidualnie, spoczywa 

na tym, kto się na to powołuje.” 
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48. Art. 3852 kodeksu cywilnego brzmi następująco: 

„Oceny zgodności postanowienia umowy z dobrymi obyczajami dokonuje się według 

stanu z chwili zawarcia umowy, biorąc pod uwagę jej treść, okoliczności zawarcia oraz 

uwzględniając umowy pozostające w związku z umową obejmującą postanowienie 

będące przedmiotem oceny.” 

49. Art. 405 kodeksu cywilnego stanowi: 

„Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, 

obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu 

jej wartości.” 

50. Art. 410 kodeksu cywilnego brzmi następująco: 

„§ 1. Przepisy artykułów poprzedzających stosuje się w szczególności do świadczenia 

nienależnego.  

§ 2.  Świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany 

lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa 

świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo 

jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała 

się ważna po spełnieniu świadczenia.” 

51. Art. 4421 § 1 kodeksu cywilnego, w brzmieniu obowiązującym do dnia 26.6.2017 r., 

stanowił: 

§ 1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega 

przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział 

się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie 

może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie 

wywołujące szkodę.” 

52. Art. 4421 § 1 kodeksu cywilnego, w brzmieniu obowiązującym od dnia 27.6.2017 r., 

stanowi: 

„§ 1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega 

przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział 

się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i 

o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być 

dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące 

szkodę.” 
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3. OCENA PRAWNA 

3.1. Uwagi wstępne 

53. Tytułem wstępu, przed przedstawieniem obserwacji w sprawie pytań sądu odsyłającego, 

warto przypomnieć, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału zawarty w dyrektywie 

93/13 system ochrony opiera się na założeniu, że konsument jest stroną słabszą niż 

przedsiębiorca, zarówno pod względem możliwości negocjacyjnych, jak i ze względu 

na stopień poinformowania, i związku z tym godzi on się na warunki umowy 

zredagowane wcześniej przez przedsiębiorcę, nie mając wpływu na ich treść3.  

54. Ponadto, Trybunał orzekł, że art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 jest przepisem bezwzględnie 

obowiązującym, który zmierza do zastąpienia formalnej równowagi praw i obowiązków 

stron ustanowionej w umowie równowagą rzeczywistą, która przywraca równość tych 

stron4. 

55. Te dwa elementy (czyli fakty, że konsument jest stroną słabszą niż przedsiębiorca oraz 

bezwzględnie obowiązujący charakter obowiązków wynikających z dyrektywy 93/13) 

stanowi kontekst prawny dalszych rozważań Komisji. 

3.2. W przedmiocie pytań w sprawie C-80/21 

56. Poprzez swe pierwsze pytanie prejudycjalne w sprawie C-80/21 sąd odsyłający dąży do 

ustalenia, czy art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13 stoją na przeszkodzie 

stwierdzeniu przez sąd krajowy nieuczciwego charakteru jedynie części warunku 

umownego, w rezultacie czego warunek ten pozostaje częściowo skuteczny. 

57. Poprzez swe drugie pytanie w tej samej sprawie, sąd odsyłający dąży do ustalenia, czy 

w przypadku stwierdzenia, że umowa nie może dalej obowiązywać po wyłączeniu 

nieuczciwego warunku umownego, sąd krajowy uprawniony jest do zmodyfikowania 

pozostałej części umowy w drodze wykładni oświadczeń woli stron, aby zapobiec 

nieważności umowy, która jest korzystna dla konsumenta. 

 

                                                             
3  Zob. na przykład wyrok z dnia 26 października 2006 r. w sprawie C-168/05, Mostaza Claro, 

EU:C:2006:675, pkt 25. 

4  Zob. na przykład wyrok z dnia 30 maja 2013 r. w sprawie C-397/11, Jőrös, EU:C:2013:340, pkt 25. 
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58. Należy przypomnieć w tym względzie, że zgodnie z orzecznictwem, uznanie przez sąd 

krajowy warunku umownego za nieuczciwy powinno co do zasady prowadzić do 

uznania go za nigdy nieistniejący i do przywrócenie sytuacji prawnej i faktycznej 

konsumenta, w jakiej znajdowałby się on w braku tego warunku5. Z utrwalonego 

orzecznictwa wynika, że zgodnie z art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 sądy krajowe są 

zobowiązane wyłącznie do zaniechania stosowania nieuczciwego warunku umownego, 

aby nie wywierał on obligatoryjnych skutków wobec konsumenta, przy czym nie są one 

uprawnione do zmiany jego treści. Umowa powinna bowiem w zasadzie nadal 

obowiązywać, bez jakiejkolwiek zmiany innej niż wynikająca z uchylenia nieuczciwych 

warunków, o ile takie dalsze obowiązywanie umowy jest prawnie możliwe zgodnie 

z zasadami prawa wewnętrznego6.  

59. Trybunał orzekł, że w przypadku stwierdzenia przez sąd krajowy nieważności 

nieuczciwego warunku zawartego w umowie zawartej między przedsiębiorcą 

a konsumentem art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy interpretować w taki sposób, że 

niezgodny z tym przepisem jest przepis prawa krajowego dający sądowi krajowemu 

możliwość uzupełnienia tej umowy poprzez zmianę treści owego warunku7. Gdyby 

bowiem sąd krajowy mógł zmieniać treść nieuczciwych warunków zawartych w takich 

umowach, to takie uprawnienie mogłoby zagrażać realizacji długoterminowego celu 

ustanowionego w art. 7 dyrektywy 93/13. Uprawnienie to przyczyniłoby się bowiem do 

wyeliminowania zniechęcającego skutku wywieranego na przedsiębiorców przez 

zwykły brak stosowania takich nieuczciwych warunków wobec konsumentów, 

ponieważ nadal byliby oni zachęcani do stosowania rzeczonych warunków, wiedząc, że 

nawet gdyby miały być one unieważnione, to jednak umowa mogłaby zostać 

uzupełniona w niezbędnym zakresie przez sąd krajowy, tak aby zagwarantować w ten 

sposób interes rzeczonych przedsiębiorców8. 

                                                             
5  Zob. podobnie wyrok z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawach połączonych C‑154/15, C‑307/15 i C‑308/15, 

Gutiérrez Naranjo, EU:C:2016:980, pkt 61. 

6  Wyroki z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie C-618/10, Banco Español de Crédito, EU:C:2012:349, pkt 

65, z dnia 30 maja 2013 r. w sprawie C-488/11, Asbeek Brusse i de Man Garabito, EU:C:2013:341, pkt 

57 i z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawach połączonych C‑96/16 i C‑94/17, Banco Santander i Escobedo 

Cortés, EU:C:2018:643, pkt 73.  

7  Wyrok z dnia 26 marca 2019 r. w sprawach połączonych C-70/17 i C-179/17, Abanca Corporación 

Bancaria i Bankia, EU:C:2019:250, pkt 53 i przytoczone tam orzecznictwo. 

8  Idem, pkt 54 i przytoczone tam orzecznictwo. 



 

 

18 

 

60. W niniejszej sprawie warunkami umownymi rozpatrywanymi przez sąd odsyłający są 

tzw. klauzule przeliczeniowe (§ 2 ust. 2 i § 6 ust. 1 umowy kredytu). Zgodnie z tymi 

warunkami kwota kredytu wyrażona w umowie w CHF wypłacona została 

kredytobiorcom w PLN. Spłata kredytu miała być dokonywana w PLN, w kwocie 

stanowiącej równowartość raty w CHF. Przeliczanie CHF na PLN i odwrotnie 

następowało w oparciu o kurs wymiany walut ustalany przez bank. Za zgodą banku 

kredyt mógł być wypłacony również w CHF lub innej walucie. Podobnie, za zgodą 

banku, kredytobiorcy mogli dokonywać spłat kredytu także w CHF lub innej walucie 

(zob. dokładne brzmienie tych klauzul umownych zacytowane w pkt 3 powyżej). 

61. Z pkt 45 postanowienia odsyłającego wynika, że sąd odsyłający zastanawia się, po 

pierwsze, czy możliwe jest usunięcie z § 2 ust. 2 i § 6 ust. 1 umowy kredytu wszystkich 

zapisów dotyczących przeliczania CHF na PLN, i odwrotnie, oraz wymogu uzyskania 

zgody banku przed wypłatą kredytu lub spłatą rat w CHF. Po usunięciu nieuczciwych 

warunków, § 2 ust. 2 umowy miałby brzmienie: „Kredyt może zostać wypłacony w 

CHF”, zaś jej § 6 ust. 1 stanowiłby, że „Kredytobiorca może dokonywać spłat kredytu 

w CHF”. Umowa nadal by obowiązywała, a konsumenci byliby zobowiązani do zwrotu 

bankowi kwoty w CHF wskazanej w umowie, wraz z uzgodnionym oprocentowaniem. 

62. W tym kontekście należy podkreślić, że Trybunał orzekł, że przepisy dyrektywy 93/13 

stoją na przeszkodzie temu, żeby uznany za nieuczciwy warunek został częściowo 

utrzymany w mocy poprzez usunięcie elementów przesądzających o jego nieuczciwym 

charakterze, w przypadku gdyby to usunięcie sprowadzało się do mającej wpływ na 

istotę tych warunków zmiany ich treści9. 

63. Dodatkowo, Trybunał uznał, że jedynie gdyby dany element klauzuli umownej stanowił 

zobowiązanie umowne odrębne od innych postanowień umownych, które mogłoby być 

przedmiotem zindywidualizowanego badania jego nieuczciwego charakteru, sąd 

krajowy mógłby go usunąć10. 

64. To do sądu krajowego należy ocena, czy usunięcie elementów przesądzających o 

nieuczciwym charakterze danych warunków umownych będzie oznaczało mającą 

wpływ na istotę tych warunków zmianę ich treści i czy elementy te stanowią 

                                                             
9  Wyrok z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie C-19/20, Bank BPH, EU:C:2021:341, pkt 70 i przytoczone 

tam orzecznictwo. 

10  Idem, pkt 71. 
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zobowiązanie umowne odrębne od innych postanowień umownych, które mogłoby być 

przedmiotem zindywidualizowanego badania jego nieuczciwego charakteru. 

65. Komisja pragnie jednak zauważyć, że w danym przypadku elementy uznane przez sąd 

odsyłający za będące źródłem nieuczciwego charakteru klauzul przeliczeniowych są 

pod względem prawnym i gramatycznym powiązane z innymi postanowieniami 

umownymi. W szczególności, na ich podstawie kwota wyrażona w umowie w CHF 

wypłacona została kredytobiorcom w PLN, a kredytobiorcy spłacali kredyt także w 

PLN. Wyeliminowanie nieuczciwych elementów wymaga wyłączenia całego 

mechanizmu przeliczania CHF na PLN i odwrotnie, przy pozostawieniu wyłącznie 

możliwości wypłacenia kredytu w CHF i możliwości jego spłaty w CHF. W opinii 

Komisji taka treść klauzuli, sama w sobie, nie jest wystarczająca pod względem 

prawnym do uznania jej za samodzielną klauzulę. Wynika to między innymi z faktu, że  

zbyt wiele kwestii prawnych pozostałoby bez odpowiedzi, takich jak: jeśli zapisane jest, 

że kredyt może być spłacany w CHF, to czy może być on także spłacany w innej 

walucie? Jak takie spłaty w innej walucie powinny być traktowane? W jaki sposób 

należy potraktować fakt, że wypłata kredytu nastąpiła nie w CHF, ale w PLN? Czy 

wreszcie, jakie są konsekwencje tego, że raty kredytu były spłacane przez 

kredytobiorców w PLN?  

66. W świetle problemów wynikających z tak lakonicznego brzmienia klauzuli, należy 

uznać, że jej treść pozostała po wyeliminowaniu elementów nieuczciwych jest zbyt 

niejasna, by być operacyjną pod względem prawnym. Oznacza to jednocześnie, że dane 

elementy nie stanowią zobowiązania umownego odrębnego od innych postanowień 

umownych. 

67. Dodatkowo, wyeliminowanie w całości mechanizmu przeliczenia CHF na PLN i 

odwrotnie wydaje się zmieniać treść klauzul przeliczeniowych w sposób mający wpływ 

na ich istotę. Wpłynie to także de facto na zmianę charakteru całej umowy, która będzie 

później traktowana jako umowa kredytu w CHF, chociaż kwota kredytu została 

wypłacona przez bank w PLN i kredytobiorcy spłacali raty kredytu także w PLN. 

68. Po drugie, sąd odsyłający zastanawia się, czy w przypadku stwierdzenia, że umowa nie 

może dalej obowiązywać po wyłączeniu nieuczciwego warunku umownego, sąd 

krajowy uprawniony byłby do zmiany innych warunków umownych w drodze wykładni 

oświadczeń woli stron, aby zapobiec nieważności umowy, która jest korzystna dla 



konsumenta. Zmiana polegałaby na uznaniu, że pomimo wyrażenia kwoty kredytu w 

umowie w CHF, rzeczywistą kwotą kredytu była kwota w PLN, która faktycznie została 

udostępniona kredytobiorcy przez bank, i że umowę należy uznać za umowę kredytu 

złotówkowego, w żaden sposób niepowiązanego z walutą CHF. Rezultat ten byłby 

osiągnięty w drodze wykładni oświadczeń woli stron.

69. Zdaniem Komisji rozwiązanie takie byłoby sprzeczne z art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13, 

zgodnie z którym „...umowa w pozostałej części będzie nadal obowiązywała strony, 

jeżeli jest to możliwe po wyłączeniu z niej nieuczciwych warunków ”. Dyrektywa 93/13 

nie zezwala sądowi krajowymi, który ustali, że umowa nie może dalej obowiązywać po 

wyłączeniu nieuczciwego warunku umownego, na jakąkolwiek zmianę innych 

warunków umowy w celu zapobieżenia nieważności tej umowy. Zmiana taka nie 

byłaby możliwa nawet jeśli byłaby ona korzystna dla konsumenta. Jest ona tym bardziej 

niedopuszczalna, jeśli konsument godzi się na nieważność umowy.

70. Należy przypomnieć, że jeśli chodzi o stosowanie dyrektywy 93/13, wola konsumenta 

ma znaczenie tylko w zakresie, w jakim mógłby on zdecydować, że nie będzie podnosił 

nieuczciwego i niewiążącego charakteru warunku umownego i że będzie zatem nadal 

związany tym warunkiem. Co do tego ostatniego, Trybunał uściślił, w odniesieniu do 

obowiązku sądu krajowego w zakresie pominięcia, w razie potrzeby z urzędu, 

nieuczciwych postanowień umownych zgodnie z art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13, że sąd 

ten nie ma obowiązku odstąpienia od stosowania danego warunku, jeżeli konsument, po 

powiadomieniu go przez rzeczony sąd ma zamiar nie podnosić jego nieuczciwego 

i niewiążącego charakteru, wyrażając w ten sposób dobrowolną i świadomą zgodę na 

dany warunek11.

71. Innymi słowy, jeżeli dalsze obowiązywanie umowy bez danego nieuczciwego warunku 

nie jest prawnie możliwe zgodnie z przepisami prawa krajowego, poinformowany przez 

sąd konsument może zdecydować, że chce pozostać związany tym warunkiem. 

Zakazana jest jednak jakakolwiek ingerencja sądu w warunki umowne niemające 

nieuczciwego charakteru, w celu utrzymania umowy w mocy po wyłączeniu z niej 

nieuczciwych warunków. Wola konsumenta nie ma w takim przypadku żadnego 

znaczenia.
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konsumenta. Zmiana polegałaby na uznaniu, że pomimo wyrażenia kwoty kredytu w 

umowie w CHF, rzeczywistą kwotą kredytu była kwota w PLN, która faktycznie została 

udostępniona kredytobiorcy przez bank, i że umowę należy uznać za umowę kredytu 

złotówkowego, w żaden sposób niepowiązanego z walutą CHF. Rezultat ten byłby 

osiągnięty w drodze wykładni oświadczeń woli stron. 

69. Zdaniem Komisji rozwiązanie takie byłoby sprzeczne z art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13, 

zgodnie z którym „…umowa w pozostałej części będzie nadal obowiązywała strony, 

jeżeli jest to możliwe po wyłączeniu z niej nieuczciwych warunków”. Dyrektywa 93/13 

nie zezwala sądowi krajowymi, który ustali, że umowa nie może dalej obowiązywać po 

wyłączeniu nieuczciwego warunku umownego, na jakąkolwiek zmianę innych 

warunków umowy w celu zapobieżenia nieważności tej umowy. Zmiana taka nie 

byłaby możliwa nawet jeśli byłaby ona korzystna dla konsumenta. Jest ona tym bardziej 

niedopuszczalna, jeśli konsument godzi się na nieważność umowy. 

70. Należy przypomnieć, że jeśli chodzi o stosowanie dyrektywy 93/13, wola konsumenta 

ma znaczenie tylko w zakresie, w jakim mógłby on zdecydować, że nie będzie podnosił 

nieuczciwego i niewiążącego charakteru warunku umownego i że będzie zatem nadal 

związany tym warunkiem. Co do tego ostatniego, Trybunał uściślił, w odniesieniu do 

obowiązku sądu krajowego w zakresie pominięcia, w razie potrzeby z urzędu, 

nieuczciwych postanowień umownych zgodnie z art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13, że sąd 

ten nie ma obowiązku odstąpienia od stosowania danego warunku, jeżeli konsument, po 

powiadomieniu go przez rzeczony sąd ma zamiar nie podnosić jego nieuczciwego 

i niewiążącego charakteru, wyrażając w ten sposób dobrowolną i świadomą zgodę na 

dany warunek11.  

71. Innymi słowy, jeżeli dalsze obowiązywanie umowy bez danego nieuczciwego warunku 

nie jest prawnie możliwe zgodnie z przepisami prawa krajowego, poinformowany przez 

sąd konsument może zdecydować, że chce pozostać związany tym warunkiem. 

Zakazana jest jednak jakakolwiek ingerencja sądu w warunki umowne niemające 

nieuczciwego charakteru, w celu utrzymania umowy w mocy po wyłączeniu z niej 

nieuczciwych warunków. Wola konsumenta nie ma w takim przypadku żadnego 

znaczenia. 

                                                             
11  Wyrok z dnia 3 października 2019 r. w sprawie C-260/18, Dziubak, EU:C:2019:819, pkt 53 i przytoczone 

tam orzecznictwo. 
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72. W świetle powyższych rozważań, zdaniem Komisji art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy 

93/13 należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie temu, by sąd 

krajowy usunął jedynie nieuczciwy element warunku umowy zawartej między 

przedsiębiorcą a konsumentem w przypadku, gdy element ten nie stanowi odrębnego 

zobowiązania umownego, które może być przedmiotem indywidualnej kontroli pod 

kątem nieuczciwego charakteru, i w zakresie, w jakim takie usunięcie sprowadzałoby 

się do zmiany treści tego warunku poprzez zmianę jego istoty, czego zbadanie należy 

do tego sądu.  

73. Przepisy te stoją także na przeszkodzie temu, by w przypadku stwierdzenia, że umowa 

nie może dalej obowiązywać po wyłączeniu nieuczciwego warunku umownego, sąd 

krajowy zmienił inne warunki umowne w drodze wykładni oświadczeń woli stron, aby 

zapobiec nieważności umowy w przypadku, gdy nieważność nie ma szkodliwych 

skutków dla konsumenta. 

3.3  W przedmiocie pytań w sprawie C-81/21 

74.  Poprzez swe pytania prejudycjalne w sprawie C-81/21, które Komisja rozpatrzy 

łącznie, sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, w jakich okolicznościach sąd 

krajowy może, po stwierdzeniu nieuczciwego charakteru warunku umownego i uznaniu 

go w związku z tym za niewiążący dla konsumenta, uzupełnić treść umowy przepisem 

dyspozytywnym prawa krajowego w świetle orzecznictwa w sprawie Kásler12. Sąd 

odsyłający zastanawia się, po pierwsze, czy takie uzupełnienie treści umowy możliwe 

jest w przypadku, gdy stwierdzenie nieuczciwego charakteru warunku umownego nie 

skutkuje nieważnością umowy (może ona nadal obowiązywać po wyłączeniu z niej 

danego nieuczciwego warunku umownego). Po drugie, sąd odsyłający zastanawia się, 

czy takie uzupełnienie jest możliwe, gdy stwierdzenie nieuczciwego charakteru 

warunku umownego powinno skutkować nieważnością umowy (nie może ona nadal 

obowiązywać po wyłączeniu z niej danego nieuczciwego warunku umownego) i gdy 

konsument godzi się na nieważność. 

 

                                                             
12  Wyrok z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie C‑26/13, Kásler i Káslerné Rábai, EU:C:2014:282. 



 

 

22 

 

75. Pytania te zadane są w związku z postanowieniami umowy kredytu waloryzowanego 

kursem CHF, które dotyczą przeliczenia kwoty kredytu i rat kredytu, i których 

nieuczciwy charakter podnoszą powodowie w postępowaniu głównym. Istotne jest w 

tym względzie, że wszyscy powodowie wyraźnie oświadczyli, że rozumieją prawne i 

finansowe konsekwencje nieważności całej umowy i zgadzają się na nie. Dana umowa 

została zawarta w okresie obowiązywania art. 358 § 2 kodeksu cywilnego, w brzmieniu 

nadanym mu od dnia 24.1.2009 r., który to przepis przewiduje mechanizm określenia 

wartości waluty obcej (według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank 

Polski z dnia wymagalności roszczenia), chyba że ustawa, orzeczenie sądowe lub 

czynność prawna zastrzega inaczej. 

76. Należy przypomnieć w tym względzie orzecznictwo przywołane w pkt 58 i 59 powyżej, 

zgodnie z którym umowa powinna w zasadzie nadal obowiązywać, bez jakiejkolwiek 

zmiany innej niż wynikająca z uchylenia nieuczciwych warunków, o ile takie dalsze 

obowiązywanie umowy jest prawnie możliwe zgodnie z zasadami prawa 

wewnętrznego13.  

77. Trybunał uznał, że sąd krajowy nie może zostać uprawniony do zmiany treści 

nieuczciwych warunków, bez przyczyniania się do wyeliminowania zniechęcającego 

skutku wywieranego na przedsiębiorców poprzez zwyczajne i proste niestosowanie tych 

nieuczciwych warunków wobec konsumentów14. 

78. Jeśli chodzi o ocenę tego, czy umowa może nadal obowiązywać po wyłączeniu z niej 

nieuczciwych warunków, z utrwalonego orzecznictwa wynika, że zarówno brzmienie 

art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13, jak i wymogi pewności prawa przy prowadzeniu 

działalności gospodarczej, przemawiają za przyjęciem przy wykładni tego przepisu 

podejścia obiektywnego, w ramach którego sytuacja jednej ze stron umowy nie może 

zostać uznana za decydujące kryterium rozstrzygające o dalszym losie umowy15.  A 

zatem przy ocenie kwestii, czy zawierająca jeden lub więcej nieuczciwych warunków 

umowa może nadal obowiązywać po wyłączeniu z niej tych warunków, sąd 

rozpatrujący spór nie mógłby przyjąć za podstawę rozstrzygnięcia jedynie tego, iż 

                                                             
13  Cytowane powyżej wyroki w sprawie C-618/10, Banco Español de Crédito, pkt 65 i w sprawie C-488/11, 

Asbeek Brusse i de Man Garabito, pkt 57.  

14  Cytowany powyżej wyrok w sprawach połączonych C‑154/15, C‑307/15 i C‑308/15, Gutiérrez Naranjo, 

pkt 60. 

15  Cytowany powyżej wyrok w sprawie C-19/20, Bank BPH, pkt 56 i przytoczone tam orzecznictwo. 
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unieważnienie owej umowy w całości byłoby ewentualnie bardziej korzystne dla 

konsumenta16.  

79. Po stwierdzeniu nieuczciwego charakteru warunku umownego, sąd krajowy powinien 

więc przede wszystkim ocenić, czy na gruncie prawa krajowego możliwe jest dalsze 

obowiązywanie umowy po wyeliminowaniu tego warunku, bez dokonywania 

jakichkolwiek innych zmian w umowie. Ocena ta powinna być oparta na obiektywnej 

analizie prawnej, niezależnie od interesów stron umowy. 

80. Jeżeli sąd krajowy uzna, że umowa może dalej obowiązywać po wyeliminowaniu 

nieuczciwego warunku, powinna ona pozostać w mocy, z wyłączeniem danego 

warunku umownego. Nie jest możliwe w takim przypadku uzupełnienie umowy w 

jakikolwiek sposób, w tym poprzez zastąpienie nieuczciwego warunku przepisem 

dyspozytywnym prawa krajowego. 

81. Jeżeli sąd krajowy uzna, że umowa nie może nadal obowiązywać po wyeliminowaniu 

nieuczciwego warunku, sąd krajowy mógłby wyjątkowo uzupełnić ją przepisem 

dyspozytywnym prawa krajowego, by zapobiec nieważności umowy mającej 

szczególnie szkodliwe skutki dla konsumenta. 

82. Trybunał orzekł, że art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 nie stoi na przeszkodzie temu, by sąd 

krajowy miał możliwość zastąpienia nieuczciwego postanowienia umownego przepisem 

prawa krajowego o charakterze dyspozytywnym albo przepisem mającym 

zastosowanie, gdy strony danej umowy wyrażą na to zgodę, przy czym możliwość ta 

jest ograniczona do przypadków, w których usunięcie nieuczciwego postanowienia 

umownego zobowiązywałoby sąd do unieważnienia umowy jako całości, narażając tym 

samym konsumenta na szczególnie szkodliwe skutki, tak że ten ostatni zostałby tym 

ukarany17. 

83. Z powyższego wynika, że taka interwencja sądu krajowego ma charakter wyjątkowy i 

dopuszczalna jest wyłącznie, gdy spełnione są dwie następujące przesłanki: (i) 

nieważność nieuczciwego warunku zobowiązywałaby sąd do stwierdzenia nieważności 

danej umowy w całości oraz (ii) unieważnienie umowy w całości narażałoby 

konsumenta na szczególnie niekorzystne konsekwencje. 

                                                             
16  Idem, pkt 57. 

17  Zob. cytowany powyżej wyrok w sprawie C-260/18, Dziubak, pkt 48 i przytoczone tam orzecznictwo. 
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84. Dodatkowo, Trybunał uznał, że konsument musi mieć prawo do sprzeciwienia się 

objęciu ochroną przed szkodliwymi skutkami spowodowanymi unieważnieniem umowy 

jako całości, jeżeli nie chce powoływać się na tę ochronę18. 

85. W związku z omówionym powyżej orzecznictwem, uzupełnienie umowy przepisem 

dyspozytywnym nie jest możliwe, gdy dalsze obowiązywanie umowy bez danego 

nieuczciwego warunku nie jest prawnie możliwe zgodnie z przepisami prawa 

krajowego i gdy nie jest to niekorzystne dla konsumenta, tak jak wydaje się to mieć 

miejsce w niniejszej sprawie. Sąd jest w takim przypadku zobowiązany do stwierdzenia 

nieważności danej umowy. 

86. W świetle powyższego, zdaniem Komisji art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13 

należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie uzupełnieniu przez sąd 

krajowy umowy zawartej między przedsiębiorcą a konsumentem przepisem 

dyspozytywnym prawa krajowego zarówno w przypadku, gdy wyłączenie nieuczciwego 

warunku umownego nie skutkuje nieważnością całej umowy, jak i wtedy, gdy 

wyłączenie nieuczciwego warunku umownego skutkuje nieważnością całej umowy i 

konsument nie sprzeciwia się tej nieważności. 

3.4 W przedmiocie pytania w sprawie C-82/21 

87. Poprzez swe pytanie w sprawie C-82/21 sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy 

roszczenie konsumenta o zwrot niesłusznie zapłaconych kwot na podstawie 

nieuczciwego warunku umowy zawartej między przedsiębiorcą a konsumentem może 

ulec przedawnieniu także w wypadku, gdy konsument nie wiedział o nieuczciwym 

charakterze tego warunku. 

88. Pytanie to zadane jest w kontekście orzecznictwa sądów polskich ukształtowanego na 

podstawie art. 120 § 1 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym orzecznictwem 

przedawnienie roszczenia o zwrot nienależnego świadczenia rozpoczyna bieg co do 

zasady już w tym samym dniu, w którym świadczenie zostało spełnione. Dotyczy to 

także spraw o zapłatę nienależnego świadczenia spełnionego w wykonaniu nieważnych 

postanowień umownych w sytuacji, w której strona nie zdawała sobie sprawy z 

nieważności tych postanowień. 

                                                             
18  Idem, pkt 55. 



 

 

25 

 

89.  W tym względzie należy przypomnieć, że państwa członkowskie uprawnione są do 

ustalenia rozsądnych terminów do wniesienia środków zaskarżenia pod rygorem 

prekluzji w interesie pewności prawa19. 

90. Przepisy dotyczące terminów przedawnienia roszczeń mają charakter zasad 

proceduralnych. W tym względzie, jak zostało to wielokrotnie przypomniane przez 

Trybunał, wobec braku harmonizacji krajowych mechanizmów egzekucji uregulowanie 

zasad proceduralnych należy do wewnętrznego porządku prawnego państw 

członkowskich na mocy zasady autonomii proceduralnej tychże państw. Niemniej 

jednak Trybunał podkreślił, że owe zasady powinny spełniać podwójny warunek, 

a mianowicie nie mogą być mniej korzystne niż w przypadku podobnych spraw 

podlegających prawu krajowemu (zasada równoważności) oraz nie mogą 

uniemożliwiać lub czynić nadmiernie utrudnionym wykonywania praw przyznanych 

konsumentom przez prawo Unii (zasada skuteczności)20. 

91. W niedawnym wyroku w sprawach połączonych od C-776/19 do C-782/19, BNP 

Paribas Personal Finance, Trybunał podkreślił, że termin przedawnienia może być 

zgodny z zasadą skuteczności tylko wtedy, gdy konsument miał możliwość poznania 

swoich praw przed rozpoczęciem biegu lub upływem tego terminu21. 

92.  Trybunał wyjaśnił, że ciążący na państwach członkowskich obowiązek zapewnienia 

skuteczności praw, które jednostki wywodzą z prawa Unii, oznacza, w szczególności 

w odniesieniu do praw wynikających z dyrektywy 93/13, wymóg skutecznej ochrony 

sądowej, ustanowiony również w art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, 

który ma zastosowanie między innymi do określania zasad proceduralnych dotyczących 

takich powództw opartych na takich prawach22. To prawda, że ochrona konsumenta nie 

jest bezwarunkowa i że wyznaczenie rozsądnych terminów zaskarżenia pod rygorem 

prekluzji w interesie pewności prawa jest zgodne z prawem Unii23. Przeciwstawienie 

terminu przedawnienia żądaniom o charakterze restytucyjnym skierowanym przez 

                                                             
19  Cytowany powyżej wyrok w sprawach połączonych C‑154/15, C‑307/15 i C‑308/15, Gutiérrez Naranjo, 

pkt 69. 

20  Zob. na przykład wyrok z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie C-49/14, Finanmadrid EFC, EU:C:2016:98, 

pkt 40. 

21  Wyrok z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawach połączonych od C-776/19 do C-782/19, BNP Paribas 

Personal Finance, EU:C:2021:470, pkt 46 i przytoczone tam orzecznictwo. 

22  Idem, pkt 29 i przytoczone tam orzecznictwo. 

23  Idem, pkt 32. 
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konsumentów w celu dochodzenia praw, które wywodzą oni z dyrektywy 93/13, nie jest 

zatem samo w sobie sprzeczne z zasadą skuteczności. Przeciwstawienie terminu 

przedawnienia nie może jednak czynić praktycznie niemożliwym lub nadmiernie 

utrudnionym wykonywania praw przyznanych przez tę dyrektywę24. 

93. Jak zostało to wielokrotnie potwierdzone przez Trybunał, moment, w którym 

rozpoczyna bieg termin przedawnienia roszczeń konsumenta o zwrot niesłusznie 

zapłaconych kwot na podstawie nieuczciwego warunku umowy, ma pierwszorzędne 

znaczenie25. Koniecznie jest uwzględnienie tego, czy konsument miał możliwość 

poznania swoich praw przed rozpoczęciem biegu lub upływem tego terminu. Innymi 

słowy, termin przedawnienia może być zgodny z zasadą skuteczności jedynie wtedy, 

gdy konsument miał możliwość poznania swoich praw przed rozpoczęciem biegu lub 

upływem tego terminu. 

94. W niniejszej sprawie, jeśli termin przedawnienia rozpoczynałby bieg w dniu, w którym 

nienależne świadczenie zostało spełnione, termin ten, nawet jeśli wynosi on 10 lat, 

mógłby upłynąć zanim konsument poweźmie wiedzę o nieuczciwym charakterze 

warunku zawartego w  umowie. Termin taki czyniłby zatem nadmiernie utrudnionym 

wykonywanie praw przyznanych konsumentowi przez dyrektywę 93/13. 

95. Należy podkreślić, że ryzyko początkowego braku świadomości konsumenta co do 

nieuczciwego charakteru niektórych warunków umowy jest szczególnie wysokie w 

przypadku umów kredytu denominowanego lub indeksowanego do waluty obcej. 

Umowy te mają złożoną konstrukcję, odnoszącą się do mechanizmów specyficznych 

dla rynków finansowych.  Ponadto, umowy te zawierane są najczęściej na okres 30 – 40 

lat i kwestia tego, czy niektóre warunki tych umów są nieuczciwe i jakie są tego 

konsekwencje jest nadal kwestią sporną w orzecznictwie sadów polskich, co jasno 

wynika z postanowień odsyłających. 

96. Umowa kredytu, której dotyczy postępowanie główne, zawarta została w 2006 r., na 30 

lat. Powodowie w tym postępowaniu zaczęli spłacać raty kredytu tuż po zawarciu 

umowy. Kwestia potencjalnie nieuczciwego charakteru warunków w umowach kredytu 

w CHF została zasygnalizowana bankom przez Komisję Nadzoru Finansowego już w 

2006 r. Jednak zdaniem Komisji należałoby uwzględnić fakt, że niespodziewany i 

                                                             
24  Idem, pkt 40. 

25  Idem, pkt 43-46. 
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znaczący spadek wartości PLN w stosunku do CHF i związany z tym wzrost wysokości 

kredytów w CHF i rat kredytu w PLN nastąpił dopiero w 2015 r. Dopiero w tym 

momencie, po upływie prawie 10 lat od zawarcia pierwszych umów tego typu, polscy 

konsumenci zaczęli uświadamiać sobie ryzyko związane ze zmianą kursu wymiany 

walut, które spoczywało wyłącznie na nich. Tak naprawdę dopiero w 2015 r. 

konsumenci uświadomili sobie, że umowy w CHF, mimo że związane z niższym 

oprocentowaniem, wiązały się z wysokim ryzykiem (choć reklamowane były przez 

banki jako bezpieczne i stabilne). 

97.  Zdaniem Komisji nie ma potrzeby dokonywania w niniejszej sprawie oceny mającego 

zastosowanie terminu przedawnienia pod kątem jego zgodności z zasadą 

równoważności. 

98. W świetle powyższego, zdaniem Komisji art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13, w 

związku z zasadą skuteczności, należy interpretować w ten sposób, że stoją one na 

przeszkodzie wykładni sądowej przepisów krajowych, zgodnie z którą bieg terminu 

przedawnienia roszczeń konsumenta o zwrot niesłusznie zapłaconych kwot na 

podstawie nieuczciwego warunku umowy zawartej z przedsiębiorcom zaczyna się 

zanim konsument powziął wiedzę o nieuczciwym charakterze warunku umowy bądź 

zanim racjonalnie rzecz biorąc powinien był powziąć taką wiedzę.  

 

4. PROPOZYCJA ODPOWIEDZI NA PYTANIA PREJUDYCJALNE 

99. Mając na uwadze powyższe rozważania Komisja pragnie zaproponować Trybunałowi 

udzielenie następujących odpowiedzi na pytania prejudycjalne: 

1. Art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w 

sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich należy 

interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie temu, by sąd krajowy 

usunął jedynie nieuczciwy element warunku umowy zawartej między 

przedsiębiorcą a konsumentem w przypadku, gdy element ten nie stanowi 

odrębnego zobowiązania umownego, które może być przedmiotem indywidualnej 

kontroli pod kątem nieuczciwego charakteru, i w zakresie, w jakim takie usunięcie 

sprowadzałoby się do zmiany treści tego warunku poprzez zmianę jego istoty, 

czego zbadanie należy do tego sądu. 
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Przepisy te stoją także na przeszkodzie temu, by w przypadku stwierdzenia, że 

umowa nie może dalej obowiązywać po wyłączeniu nieuczciwego warunku 

umownego, sąd krajowy zmienił inne warunki umowne w drodze wykładni 

oświadczeń woli stron, aby zapobiec nieważności umowy w przypadku, gdy 

nieważność nie ma szkodliwych skutków dla konsumenta. 

 

2. Art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. 

w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich należy 

interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie uzupełnieniu przez sąd 

krajowy umowy zawartej między przedsiębiorcą a konsumentem przepisem 

dyspozytywnym prawa krajowego zarówno w przypadku, gdy wyłączenie 

nieuczciwego warunku umownego nie skutkuje nieważnością całej umowy, jak i 

wtedy, gdy wyłączenie nieuczciwego warunku umownego skutkuje nieważnością 

całej umowy i konsument nie sprzeciwia się tej nieważności. 

 

3. Art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. 

w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, w związku z 

zasadą skuteczności, należy interpretować w ten sposób, że stoją one na 

przeszkodzie wykładni sądowej przepisów krajowych, zgodnie z którą bieg terminu 

przedawnienia roszczeń konsumenta o zwrot niesłusznie zapłaconych kwot na 

podstawie nieuczciwego warunku umowy zawartej z przedsiębiorcom zaczyna się 

zanim konsument powziął wiedzę o nieuczciwym charakterze warunku umowy 

bądź zanim racjonalnie rzecz biorąc powinien był powziąć taką wiedzę. 
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